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Resumo: As fontes de energia podem ser convencionais ou alternativas. Apesar de 

a energia convencional ser caracterizada pelo custo acessível, a energia alternativa 

ganha visibilidade, entre elas a solar, por ser limpa, silenciosa e poder adaptar-se 

aos mais diversos locais. O foco principal desta pesquisa foi os sistemas 

fotovoltaicos e a busca por um melhor desempenho destes sistemas, a partir de 

estratégias de posicionamento dos painéis solares em direção ao Sol. Para tal, 

construiu-se um protótipo de um sistema eletromecânico rastreável automatizado 

para painéis solares de modo a ser usado em um sistema de orientação capaz de 

fazer o rastreamento do Sol com o objetivo de estudar os efeitos do rastreamento 

sobre a eficiência da captação dos raios solares. Para tanto, construiu-se uma 

bancada didática com um articulado de inclinação, que é ajustada manualmente na 

estrutura para fixar os ângulos nas posições. O rastreador foi feito com o 

microcontrolador do tipo Arduíno® utilizando quatro LDR’s (Fotoresistência) como 

sensores de luz. Concluída esta primeira parte, foram feitas avaliações energéticas, 

a fim de determinar a eficiência de conversão energética e, por fim, fez-se uma 

avaliação de painéis fotovoltaicos rastreadores que mostraram um aumento médio 

na eficiência de até 30% em relação a painéis fixos. A análise técnica e de custos 

mostraram a viabilidade econômica e técnica do rastreador projetado. 

Palavras-chave: Automação, Energia Solar, Microcontrolador, Bancada. 
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System Traceable for Photovoltaic Panels: Prototype. Advisor: Teacher Doctor Engineer Francisco de Assis 
Oliveira Fontes, Co- advisor: Teacher Doctor Engineer Cleiton Rubens Formiga Barbosa. 

 

Abstract: the sources of energy may be conventional or alternatives. Although the 

conventional energy be characterized by affordable cost, the alternative energy gains 

visibility and among them the solar energy, for being clean, quiet and can be adapted 

to the most diverse locations. The completion of this research, whose main focus was 

the PV(photovoltaic) systems and the search for a better performance of these 

systems from positioning strategies of solar panels toward the Sun. For such, it was 

built a prototype of an automated electro-mechanical traceable system for solar 

panels in order to be used in a guidance system capable of tracking the Sun with the 

objective to study the effects of tracing on the efficiency of Sun's rays collect. To this 

end, a teaching bench built with an inclination mechanism, which is adjusted 

manually in the structure to fix the angles in the positions. The Tracker was done with 

the microcontroller type Arduino®, using four LDR's (Photoresistors) as light 

sensors. With the conclusion of this first part, energetic evaluations were made in 

order to determine the energy conversion efficiency and, finally, an evaluation of the 

PV panels tracker, and these showed an average increase in efficiency of up to 30% 

over the fixed panels. Technical and cost analysis showed the economic and 

technical viability of the Tracker designed. 

Keywords: Automation, Solar Energy, Microcontroller, Stand. 

  



XVIII 
 

  

 

Capitulo I 
Introdução 

 



 
18 

CAPÍTULO I 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A energia é um dos ingredientes essenciais à vida humana. Na sociedade 

primitiva, seu custo era praticamente zero. A principal fonte de energia era a 

radiação do Sol acrescida de pequenas quantidades de calor provindas do interior 

do planeta e da energia das marés devidas à interação gravitacional da Terra com o 

Sol e a Lua. 

A conversão de radiação solar em mecânica e elétrica contida em um fluido é 

convertida em energia mecânica através de ciclo (CHESF-BRASCEP, 1987). 

Inicialmente, a ideia do aproveitamento desse recurso surgiu com as teorias de 

termodinâmica, por meio do aquecimento de líquidos ou gases; posteriormente, com 

os estudos sobre o efeito fotoelétrico. Essa consciência humana favoreceu o 

desenvolvimento e aproveitamento de fontes renováveis, sobretudo da energia solar 

fotovoltaica. (BRITO, 2006). Atualmente a produção e o consumo de energia são 

baseados nas fontes fósseis, o que gera emissões de poluentes locais, gases de 

efeito estufa e põem em risco o suprimento de longo prazo no planeta. 

Segundo GOLDEMBER, (2007) durante a Idade Média, as energias de cursos 

d’água e dos ventos foram utilizadas, mas em quantidades insuficientes para suprir 

as necessidades de populações crescentes, sobretudo nas cidades. Após a 

Revolução Industrial, foi preciso usar mais carvão, petróleo e gás, que têm um custo 

elevado para a produção e transporte até os centros consumidores. 

Preocupações com questões ambientais, em especial com a possibilidade de 

aquecimento global causado pela acumulação de CO2 na atmosfera, têm ajudado a 

convencer a humanidade de que as tecnologias que não emitem dióxido de carbono 

devem ocupar papel fundamental nas futuras estratégias para uso de energia 

(MAURI DA SILVA, 2014). É a partir da energia solar que incide na Terra que se dá 

o processo de evaporação, origem do ciclo das águas dos oceanos, dos rios e dos 

lagos, que possibilita o represamento da água e a consequente geração de 

eletricidade (hidroeletricidade). De acordo com a CHESF-BRASCEP (1987), são 

crescentes as inovações que permitiram o aumento da eficiência de conversão de 

energia das fotocélulas, bem como uma significante redução dos custos das células, 

o que torna estes conversores uma tecnologia para viabilizar o uso da energia solar. 
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A busca de novas tecnologias para geração de energia elétrica colabora com 

o conceito mais amplo de conservação de energia. As opções para energias 

alternativas são uma fonte de energia renovável e limpa. Muitos métodos 

alternativos de conversão de energia são, cada vez mais, estudados como o do 

aproveitamento das energias eólica e solar; de fontes termais, das marés e da 

termogeração (ALCÂNTARA, 2010). Trata-se de energia elétrica produzida a partir 

de luz solar, que, mesmo em dias nublados e chuvosos, ainda pode ser produzida. 

Quanto maior for a radiação solar, maior será a quantidade de eletricidade gerada. 

Apesar dos avanços tecnológicos e dos benefícios proporcionados pela 

energia elétrica, cerca de um terço da população mundial ainda não tem acesso a 

esse recurso; dos dois terços restantes, uma parcela considerável é atendida de 

forma muito precária. 

No Brasil, a situação é menos crítica, mas ainda preocupante (ALVES, 2008). 

Apesar de a grande extensão territorial do país e da abundância de recursos 

energéticos, há uma grande diversidade regional e uma forte concentração de 

pessoas e atividades econômicas em regiões com problemas de suprimento 

energético (ANEEL, 2005). 

O fator impulsionador para o crescimento da energia fotovoltaica começou na 

década de 80, porém, com a estabilização dos mercados petrolíferos e a falta de 

investimentos em pesquisas aplicadas, a tecnologia dos painéis solares ficou 

estagnada por vários anos (ALCÂNTARA, 2010). Ainda que os sistemas 

fotovoltaicos apresentem um alto custo inicial, sua alta confiabilidade, pouca 

manutenção e baixo custo de operação fazem com que seja compensadora a sua 

aquisição. 

A maioria dos materiais fotovoltaicos é cristalina. Os materiais cristalinos são 

caracterizados por um arranjo periódico dos atómico que o compõem. As células 

fotovoltaicas disponibilizadas comercialmente são elaboradas a base de silício 

monocristalino, policristalino e amorfo, mas há, também, células fabricadas com 

outros materiais, como o disseleneto de cobre-indio (CIS) e telureto de cádmio (Cd 

Te). Apresentam alto custo de produção, devido às quantidades de materiais 

utilizados e à energia envolvida na sua fabricação (BRITO, 2006). 

Deste modo, o interesse em estudar fontes de energia alternativas aos 

combustíveis fósseis torna-se mais pertinente. Vale ressaltar que, nesta dissertação, 

o enfoque será o da energia solar.  
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Entende-se que este trabalho pode contribuir e incentivar para os estudos 

futuros relacionados à energia solar térmica e elétrica. É sobremaneira importante a 

continuidade deste estudo e análise de aplicação da tecnologia para uma energia 

limpa e praticamente inesgotável, que pode ser aproveitada por meio de várias 

tecnologias, desde a tecnologia solar térmica até à tecnologia solar fotovoltaica. A 

célula fotovoltaica move-se, direcionando-se a fonte de maior energia luminosa ou 

de outra fonte de luz em energia elétrica. Outro aspecto importante a ser notado é o 

estudo da viabilidade econômica do dispositivo, ao optar-se por usar um sistema de 

automação de baixo custo a fim de promover o incentivo e iniciativas favoráveis a 

energia solar. 

 

1.1. Motivação 

No mundo em que vivemos, há uma grande demanda por energia elétrica e 

consequentemente por energias renováveis. 

As fontes de energia renovável ganham espaço, pois a energia proveniente 

dos combustíveis fósseis acabará em algum momento, além de ser uma fonte 

energética poluente (MEDEIROS, 2015). A exploração deste poluente causa sérios 

danos ao meio ambiente, uma vez que geram bilhões de toneladas de gases como 

CO2, CO, SO2, NOX (Dióxido de Carbono, Monóxido de Carbono, Dióxido de enxofre 

e Número de Oxidação), além de partículas de aerossóis de queimadas que são 

transportadas e que são lançadas na atmosfera. 

As necessidades energéticas mundiais aumentam de ano para ano de forma 

constante. Neste momento, então, uma das principais formas de colmatar esta 

necessidade é recorrer aos combustíveis fosseis que são uma fonte energética 

muito poluente e não renovável. 

De forma a encontrar uma alternativa a este recurso, existe, cada vez mais, 

maior interesse pelas chamadas energias renováveis, que são fontes de energia 

limpa e inesgotável. Conforme ANELL (2005), quase todas as fontes de energia, 

incluindo hidráulicas, biomassas, eólica, combustíveis fósseis, são finitas.  

O aproveitamento da energia gerada pelo Sol, inesgotável na escala terrestre 

de tempo, tanto como fonte de calor quanto de luz, é hoje, sem sombra de dúvidas, 

uma das alternativas energéticas mais promissoras para enfrentarmos os desafios 

do novo milênio. Em outras palavras, as fontes de energia são, em última instância, 

derivadas da energia do Sol (BRITO, 2006). 
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A variação da matriz energética é benéfica para o abastecimento do país, 

portanto, para o desenvolvimento de novas tecnologias. Segundo Villalva (2013), em 

diversos países, apesar de suprirem apenas uma fracção da demanda de 

eletricidade, essas fontes já são consideradas maduras e ocupam importante 

espaço nas politicas públicas e nos investimentos privados. Os custos caindo com o 

aumento da escala de utilização e o preço da energia elétrica por elas gerada em 

muitos países, já se equiparam à energia produzida pelas fontes tradicionais.  

A utilização de fontes alternativas motiva o desenvolvimento tecnológico e 

traz benefícios econômicos indiretos e diretos. O uso de eletricidade no mundo é a 

forma de energia mais flexível que existe. Ela pode ser transmitida a longas 

distâncias desde o ponto de geração até o local de consumo; pode-se converter em 

luz, calor, movimento e informação. 

Para obter conforto, tem um custo muito elevado para o planeta a fim de 

atender às necessidades de energia elétrica residencial de quase 70 milhões de 

pessoas a nível europeu de utilização. Enquanto a produção de sistema fotovoltaico 

tem se tornado cada vez mais concentrada na China, o número de países que 

instalam o fotovoltaico (PV do inglês: photovoltaic) está crescendo rapidamente. No 

ano de 2006, o país poderia ostentar capacidade solar de 100 MW ou mais.  

A Figura 1.1 apresenta a evolução da capacidade instalada acumulada em: 
309 MW de energia solar fotovoltaica em 1996; uma alta anual de todos os tempos, 
que empurrou a capacidade global PV acima de 100.000 megawatts. Nessas 
condições, considerou-se que o aproveitamento da energia solar fotovoltaica, 
integrada à rede, seria marginal no horizonte (MME, 2007). 

O mundo e, principalmente, a Europa assistiram, a partir de 2000, a uma 

rápida evolução na geração de energia fotovoltaica, com um crescimento médio 

anual de 44% da capacidade instalada acumulada entre 2001 e 2015.  
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Figura 1.1: Mundo cumulativo de instalações de potência fotovoltaica (em MW), 2000-2012. 

  

Fonte: EPIA - European Photovoltaic Industry Association, 2015. 

 

O Relatório da Agência Internacional de Energia mostra como tem crescido o 

consumo de energia elétrica no mundo em 1980; foi feita uma previsão de como 

será esse consumo até 2020. 

Segundo Villalva (2013), em 1980, o mundo todo consumia cerca de 7.000 

TWh de eletricidade. Conforme a previsão da Agência Internacional de Energia - 

IEA, esse número vai subir para quase 30.000 TWh em 2020. Nos países 

desenvolvidos, uma residência comum gasta cerca de dez vezes mais energia do 

que uma residência situada num país em desenvolvimento como o Brasil. A previsão 

do consumo de energia elétrica para 2030 terá de ser ainda maior. 

Segundo Haag (2014), o uso da energia solar fotovoltaica está em constante 

crescimento, com pesquisas e redução de custos de implantação em pleno 

desenvolvimento. No ano 2000, por exemplo, o mundo tinha menos 5 GW de 

capacidade de geração de eletricidade com sistemas fotovoltaicos. Serão, portanto, 

as principais fontes de energia para futuro da humanidade.  

A ANEEL criou em 2012 duas resoluções que estabelecem condições gerais 

para acesso à micro geração e mini geração distribuída aos sistemas de distribuição 

de energia elétrica e ao sistema de compensação de energia elétrica. Estas 

resoluções normativas são a Resolução Normativa nº 482/2012 e a Resolução 
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Normativa nº 517/2012, 2012 que prevê os procedimentos para acesso aos sistemas 

de distribuição brasileiros. 

Segundo Plano Nacional de Energia 2030, (MME, 2007). O consumo de 

energia elétrica em 2030 poderá se situar entre 950 e 1.250 TWh/ano, o que exigirá 

um aumento expressivo na oferta de energia elétrica no Brasil. Mesmo que seja 

dada prioridade ao uso do potencial hidroelétrico, ainda assim a instalação de 120 

mil MW, elevando para 80% o uso desse potencial, poderia não ser suficiente para 

atender à demanda por energia nesse horizonte (FRANCO, 2013 p. 9). 

 

1.2. Justificativa 

O interesse pela produção de energia renovável formar a energia solar 

fotovoltaico vem crescendo significativamente nos últimos anos. Muitos são os 

fatores que a tornam uma forma muito vantajosa de obtenção de energia elétrica. 

Esta dissertação de mestrado propõe-se a desenvolver um sistema baseado 

em hardware e software livres usados de algoritmo pelo Arduíno®. A metodologia 

adotada envolve coletor de dados para uso no software Excel, para processo de 

medição como tensão, corrente usada para gerenciamento da coleta e transmissão 

de dados como base para estudos em software Excel. 

O trabalho também analisa um dispositivo de rastreio, utilizando a plataforma 

micro-controlado Arduíno® para esquematizar o sistema de automação para módulos 

painéis, o que permitiria manter o módulo fotovoltaico sempre voltado captar a maior 

quantidade de energia do Sol, uma vez que o dispositivo se move em direção à 

captação da maior quantidade de luz. 

Este trabalho tem por objetivo propor o desenvolvimento de um protótipo para 

sistema de rastreamento solar, através de um sistema de seguimento solar com 

mobilidade em dois eixos, no sentido Norte-Sul e Leste-Oeste, utilizando uma placa 

microcontrolada Arduíno®.  

Diante da dificuldade em adquirir esse protótipo, foi proposto, inicialmente, o 

protótipo desenvolvido para controle rastreável utiliza uma placa Arduíno®, dois 

sistemas módulos fotovoltaicos e materiais de monocristralinos, associados em 

paralelo 5v, 300mA. 

O produto foi projetado para trabalhar no modo de operação contínua, 

podendo ser empregado tanto em células termoelétricas como em painéis solares; 
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porém, neste trabalho, o mesmo só será avaliado conjuntamente a painéis solares 

de pequeno porte. 

Várias grandezas são analisadas, como: tensão, corrente gerada e carga. 

Para analisar visualmente toda esta grandeza, precisa-se medir esta informação; 

neste caso, haverá, como parâmetro, o ângulo de inclinação para realizar testes de 

corrente elétrica, variando limitações na captação de energia solar para comprovar a 

geração de energia. 

Após o desenvolvimento de uma bancada didática para simulação da energia 

solar, esta foi submetida a uma série de ensaios que permitiram fazer o 

levantamento das suas curvas características de tensão/corrente de entrada/saída, 

potência e eficiência. Como as especificações de operação do conversor proposto 

(valores de tensão x corrente) foram semelhantes aos níveis CC, ambos foram 

submetidos aos mesmos testes de laboratórios, nos quais se pesquisou e se buscou 

fazer uma análise comparativa dos seus desempenhos. A bancada didática tem 

importância didática pois auxilia no processo de ensino-aprendizagem. 

Para a proposta de implementação da montagem como também da prática de 

aplicação para futuros projetos (estimulando os estudantes e pesquisadores a usar 

tecnologia nacional), foram pesquisados produtos de fácil acesso no mercado: 

materiais com polímeros, metais, materiais de baixo custo e vários componentes 

eletrônicos. A utilização de equipamento para montagem: módulos fotovoltaicos 5V, 

300mA, um módulo regulador DC-DC, bateria Li-Po (ion-lítio), para montar o 

protótipo II, possibilitou teste de tensão, corrente CC, potência, eficiência, tempo de 

resposta do sistema rastreado e eficiência elétrica. 

O objetivo principal da montagem deste arranjo fotovoltaico foi avaliar o 
comportamento da eficiência energética desse painel solar monocristalino, dentro 
desse sistema fotovoltaico. 

O trabalho proposto foi direcionado para utilização de uma placa 
microcontrolada Arduíno® para captação da energia solar com o uso de módulos 
fotovoltaicos de pequeno porte que geram baixas tensões e correntes. 

A configuração do módulo fotovoltaico proposta favoreceu ao aumento da 
corrente elétrica, acoplando os dois módulos em paralelo. 
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1.3. Objetivo 

O objetivo desse trabalho foi desenvolver um sistema rastreador solar 

automático para painel fotovoltaico, visando à melhoria do rendimento da geração de 

energia com confiabilidade. O sistema proposto utiliza tecnologia micro controlada 

Arduíno® com arquitetura de software e hardware livre.  

 

1.4. Objetivos específicos 

Como objetivos específicos têm-se projetar e construir o dispositivo de 

servomecanismo para controle da posição do módulo fotovoltaico. 

Montar uma bancada didática para simulação de energia solar, composta de 

estrutura metálica; mecanismo de ajuste manual para variação dos ângulos de 

incidência da radiação fornecida por uma luminária lâmpada de halogêneo (300W). 

Elaborar procedimento de teste para avaliar o desempenho do sistema na 

bancada de teste. 

Medir e avaliar o comportamento das características do painel solar e do 

desempenho de resposta do comando automático micro controlado, projetado e 

programado para rastrear a radiação solar incidente, simulando as condições reais 

de operação. 

Estudo comparativo de geração fotovoltaica do sistema fixo com o sistema 

rastreado. 
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CAPÍTULO II 
 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1. Fundamentação Teórica 

A realização de uma pesquisa de referencial teórico por meio de livros, artigos 

e revistas científicas aborda assuntos relacionados ao sistema de automatização 

para painéis solares. Este estudo possibilita aprofundamento do tema e contribui 

para o aumento do conhecimento a respeito dos componentes do projeto em 

questão. 

 

2.2. Histórico de Desenvolvimento de Células Solares 

O uso da energia solar é conhecido desde 1839, por meio de estudos 

realizados por Antoine Henri Becquerel. Nesse ano, Becquerel demonstrava a 

possibilidade da conversão de radiação luminosa em energia elétrica mediante a 

incidência da luz em um dos eletrodos de uma solução de eletrólito. 

Em 1884, Charles Fritts produziu a primeira célula fotovoltaica, usando 

selênio (eficiência da célula não chegava a 1%); a característica de 

fotocondutividade deste material foi descoberta por Smith em 1873. Entretanto com 

a evolução científica do início do século XX, principalmente pela explicação do efeito 

fotoelétrico por Albert Einstein em 1905, da mecânica quântica com a teoria das 

bandas de energia física dos semicondutores, dos processos de purificação e 

dopagem aplicadas aos transmissores, foi anunciada em 1954, a primeira célula 

fotovoltaica usando silício (com eficiência de 6%). 

Nos EUA, em 1955, foi registrado um momento marcante na história da 

tecnologia fotovoltaica: a instalação do primeiro painel, instalado num poste. O 

painel tinha nove células com 30 mm. O maior problema enfrentado na ocasião foi 

devido à sujeira depositada no painel por fezes de pássaros (AMBIENTE BRASIL, 

2010; CHESF-BRASCEP, 1987). 
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Figura 2.1: Gerald Pearson, Daryl Chapin, 
Calvin Fuller e a sua primeira célula solar, 

desenvolvida nos laboratórios da Bell 
Telephone. Em 1954. 

 

Fonte: Ambiente Brasil, 2010. 

Figura 2.2: Instalação do primeiro painel 
solar. EUA, em 1955. 

 
 

 

Fonte: Ambiente Brasil, 2010. 

 

A fabricação de células solares, devido ao alto custo de materiais de 

propriedades fotovoltaicas, só poderia ser justificada e economicamente competitiva 

em usos muito especiais como para a produção de energia no espaço. Inicialmente, 

os satélites usaram pilhas químicas ou baseadas em isótopos radioativos. 

Nos Estados Unidos, as empresas de petróleo resolveram diversificar seus 

investimentos, englobando a produção de energia a partir da radiação solar. Em 

1978, a produção da indústria no mundo já ultrapassava a marca de 1 MWp/ano. Em 

1998, a produção de células fotovoltaicas atingiu a marca de 150 MWp, sendo o 

silício quase absoluto no ranking dos materiais de elemento mais abundante na 

crosta terrestre; sendo explorado sob diversas formas: mono-Si, poly-Si e a-Si 

(BRITO, 2006). 

Segundo Kazmerski (2006), houve progresso considerável por uma 

compreensão mais completa dos materiais semicondutores da Bell Labs há meio 

século. O primeiro artigo sobre células solares em silício, ao mesmo tempo em que 

registravam a patente de uma célula com uma eficiência de 4.5%  (CHESF-

BRASCEP, 1987).  

Nos anos seguintes, foi desenvolvida a primeira célula solar de silício mono-Si 

por Pearson, Fuller e Chapin, do Bell Laboratory. Neste mesmo ano, o Laboratório 

descobriu o efeito fotovoltaico, materiais de semicondutor como o arsenato de gálio - 
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GaAs, e Reynolds e Leies descobriram este mesmo efeito em sulfeto de cádmio 

(KAZMERSKI, 2006). 

Os eventos de desenvolvimento dos equipamentos de conversão da energia 

solar fotovoltaica podem ser visualizados na Tabela 2.1. A depender da tecnologia 

de filmes finos, poderá levar, no início do século XXI, a um custo de 1 US$/Wp, 

aproximadamente 1/4 dos preços praticados atualmente no mercado internacional, 

para os módulos fotovoltaicos. Investimentos em melhorias no processo de 

fabricação também auxiliarão na redução de custo (PINHO; GALDINO, 2004). 

 

Tabela 2.1: Implementação da revolução no desenvolvimento das células solares. 

1800  Descoberta do Selênio (Se) (Berzelius) 

1820  Preparação do Silício (Si) (Berzelius) 

1840  Efeito Fotovoltaico (Becquerel) 

1860  Efeito Fotocondutivo no Se (Smith) 

 Retificador do Ponto de Contato (Braun) 

1880  Efeito Fotovoltaico no Se (Adams & Day)  
Células Fotovoltaicas de Se (Fritts/Uljanin) 

1900  Foto-sensitividade em Cu-Cu2O (Hallwachs) 

1910 Efeito Fotovoltaico com Barreira de Potencial (Goldman & Brodsky) 

1920  Monocristal a partir do Si Fundido (Czochralski); 
Retificador de Cu-Cu2O (Grondahl). 

1930  Célula Fotovoltaica de Cu-Cu2O (Grondahl & Geiger); 
Teoria de Bandas em Sólidos (Strutt/Brillouin/Kronig & P); 
Teoria de Células com Barreiras V e H (Schottky et al). 

1940  Teoria da Difusão Eletrônica (Dember); 
Aplicações Fotométricas (Lange); 
1% eficiência em Células de Sulfeto de Tálio (TI2 S) (Nix & Treptow). 

1950  
 

Crescimento de Células Fotovoltaicas com Junção (Oh1); 
Teoria de Junções p-n (Shockley). 

1955  Junções p-n Difundidas (Fuller). 

1958  Célula Solar de Si (Pearson, Fuller & Chapin) 

1960  Célula Solar de CdS (Reynolds) 
Teoria de Células Solares (Piann & Roosbroeck/Prince) 

1962  O “Bandgap” e a Eficiência das Células (Loferski, R.& W) 
Teoria da Resposta Espectral, Mecanismos de Perdas (Wolf) 
Efeitos de Resistência em Série (Wolf & Rauschenbach) 
Células de Si n/p Resistentes a Radiação (Kesperis & M.) 
Contatos Evaporados de Ti-Ag (BTL) 

1973  Células Violetas, com 15,2% de eficiência. 
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1980  Células de Silício Amorfo 

1981  Engenheiro aeronáutico americano Paul MacCready; 
O avião, que usava 1600 células fotovoltaicas nas asas, voou da França até 
a Inglaterra. 

1986 Primeiras plantas de energia solar em larga escala começaram a ser 
desenvolvidas 

1990 O lançamento dos programas de “telhados solares” na Alemanha e no 
Japão (1993). 

1992  Células MIS, de 24%. 

1998 A eficiência recorde de 24,7%, com células em silício mono-Si. 

1999 A maior usina solar em atividade era capaz de produzir mais de 20 
kilowatts; 
Desenvolvida a célula fotovoltaica mais eficiente até hoje, capaz de 
converter 36% da luz solar em eletricidade. 

2003 O grupo do “Fraunhofer Institut for Solar Energy Systems” anunciou uma 
eficiência superior a 20% para células em silício multicristalino. 

2007 Pesquisadores da Universidade de Delaware, conseguiram eficiência 
energética das células solares cristalinas, atingindo um rendimento de 
42,8% de conversão sob condições normais de iluminação. 

2011 Pesquisadores suíços no desenvolvimento de células solares flexíveis por 
“CIGS”, usando a tecnologia da impressão por jato de tinta, bastando 
substituir a tinta pelas soluções semicondutoras adequadas; 
Plásticos quanto de vidro conseguiram baixar a temperatura ideal para a 
deposição sem perder eficiência; 
Novo recorde mundial eficiência de 20,1 e 20,3%. 

2014 Células com superfície multi-flexível 

2015 Martin Schumann do Instituto de Tecnologia Karlsruhe - desenvolvimento 
para manto de invisibilidade para célula solar ganha eficiência com manto 
de invisibilidade; 
Manto de invisibilidade melhora o rendimento de uma célula solar. 

 

A Figura 2.3 ilustra o novo processo que permitiu atingir um recorde de 18,7% 

na conversão solar-elétrica quando as células CIGS são aplicadas sobre plástico. 

Apenas a maior eficiência obtida num ambiente de laboratório foi de 19,9% (corrigido 

com o novo espectro solar para 20,0%), caso de resultado de barreira de eficiência 

de 20% ter obtido um novo recorde mundial eficiência. 

Segundo Martin Schumann (2015), a ideia é que os mantos de invisibilidade 

sejam usados para tornar esses eletrodos invisíveis, aumentando a quantidade de 

luz que chega até a célula e, por decorrência, a quantidade de eletricidade que ela 

gerar.  

A Figura 2.4 apresenta um manto de invisibilidade especial: radiação solar 

guia a luz do sol sobre os contatos elétricos, fazendo-a chegar até a superfície ativa 

da célula solar. O primeiro envolve a criação de um meta-material na forma de um 
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filme plástico, que é, então, aplicado a essas camuflagens para células solares; as 

perdas ópticas, através dos dedos de contato, devem ser reduzidas, e a eficiência 

deverá ser aumentada em até 10% (SCHUMANN, 2015). 

 

Figura 2.3: Célula CIGS aplicadas sobre 
plástico. 

 
Fonte: SCHUMANN, 2015.  

Figura 2.4: Um manto de invisibilidade 
especial. 

 
 

Fonte: SCHUMANN, 2015. 

 

2.3. Aplicações Espaciais 

A energia fotovoltaica também cumpre uma função fundamental nas 

aplicações espaciais. Ainda hoje, todos os veículos espaciais são equipados com 

células solares, desde a Estação Espacial Internacional (ISS), que percorre o solo 

marciano. 

A Figura 2.5 ilustra satélites equipados com painéis fotovoltaicos. Irradia um 

poder enorme: uma saída constante de 4x 1023 kW, que é um 4 seguido por 23 

células fotovoltaicas, que convertem a luz solar em eletricidade. Precisa, apenas, 

interceptar uma pequena fração desse total para energizar a estação pela NASA. Os 

painéis solares alimentam de energia elétrica os satélites e são responsáveis pelo 

contínuo funcionamento de seus equipamentos (WEHR, 2011). 
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Figura 2.5: Satélites equipados com painéis fotovoltaicos pela NASA em dezembro de 2001. 

 
 

Fonte: BESSAUER, 2011.   

 

2.4.  Energia Solar Térmica 

Neste caso, o interesse é na quantidade de energia que um determinado 

corpo é capaz de absorver, sob a forma de calor, a partir da radiação solar incidente 

no mesmo. A utilização dessa forma de energia implica não somente em saber 

captá-la, mas também em como armazená-la. Os equipamentos mais difundidos 

com o objetivo específico de se utilizar a energia solar térmica (e/ou foto-térmica) 

são conhecidos como coletores solares. 

Segundo ANEEL (2005), os fótons contidos na luz solar são convertidos em 

energia elétrica, através do uso de células solar. O uso da energia solar para 

geração de energia elétrica vem crescendo e se desenvolvendo em todo o mundo. 

Os coletores solares são mais usados em aplicações residenciais e 

comerciais (hotéis, restaurantes, clubes, hospitais etc.), por exemplo, para o 

aquecimento de água (BAPTISTA, 2006), associados a aplicações em temperaturas 

superiores a 100°C. Já os coletores planos são utilizados fundamentalmente para 

aplicações residenciais e comerciais em baixa temperatura (por volta de 60°C), tais 

como: água aquecida para banho, ar quente para secagem de grãos, aquecimento 



 33 

de piscinas, água aquecida para limpeza em hospitais e hotéis, etc. Nesse caso, a 

radiação solar é captada por coletores, transformada em calor e utilizada para 

aquecimento. São os chamados Sistemas de Aquecimento Solar - SAS.   

Em todo o mundo, painéis fotovoltaicos conectados à rede são, atualmente, o 

maior crescimento de tecnologia de geração de energia, que cresceu em capacidade 

em 58% por ano a partir de fins de 2006 até 2011. 

 

2.5.  Potencial Brasileiro e Usina de Energia Solar 

No Brasil, ao contrário da média mundial, há uma matriz de geração de 

energia elétrica que se origina em fontes predominantemente renováveis e é 

responsável por aproximadamente 85% da geração de eletricidade. Entre as 

alternativas renováveis para atender à crescente demanda no Brasil, as energias 

solares e eólicas destacam-se.  

Em 1978, foi fundada a ABENS, com os objetivos de promover a divulgação, 

o incentivo e os estudos da Energia Solar no país. Em 2004, foi criado o CB-SOLAR, 

o qual desenvolve um projeto para a produção industrial de módulos fotovoltaicos de 

alta eficiência e baixo custo. 

A regulamentação para sistemas fotovoltaicos conectados à rede de 

distribuição, associados a unidades consumidoras, foi definida em 2012 pela 

ANEEL, a partir da publicação da Resolução Normativa nº 482/2012, que trata da 

micro e mini geração distribuída, correspondendo, respectivamente, a potências 

iguais ou inferiores a 100 kWp, e superiores a 100 kWp até 1 MWp. 

A primeira usina de geração de energia solar foi inaugurada em agosto de 

2011 (Figura 2.6); uma iniciativa privada com potência de 1 MWp, localizada no 

município de Tauá, no sertão do Ceará, região do Nordeste. 
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Figura 2.6: Primeira Usina de geração de Energia Solar por Células Fotovoltaicas, 
em Tauá do Ceará. 

 
 

Fonte: MPX TAUÁ, 2015. 
 
 

2.6. Radiação Solar 

O Sol é imprescindível para a existência e manutenção de seres vivos e da 

natureza no planeta: é a nossa fonte de energia (VALENTE, 2011).  

A energia solar é a energia eletromagnética proveniente do Sol incidente 

sobre a superfície da Terra. Anualmente, 1,5 x 1018 kWh de energia solar atinge o 

planeta, o que corresponde a 10.000 vezes o consumo mundial de energia neste 

período  (BRITO, 2006). A radiação solar é a fonte de energia responsável e 

necessária ao desenvolvimento de todos os ciclos da natureza. 

Este fato vem indicar que, além de ser responsável pela manutenção da vida 

na Terra, a radiação solar constitui-se numa inesgotável fonte energética, havendo 

um enorme potencial de utilização por meio de sistemas de captação e conversão 

em outra forma de energia (térmica, elétrica etc.) 

No entanto, seu aproveitamento sempre foi limitado. Inicialmente, a ideia do 

aproveitamento desse recurso surgiu com base nas leis de termodinâmica; 

posteriormente, com os estudos sobre o efeito fotoelétrico (ALCÂNTARA, 2010). 

Segundo Valente, (2011) a superfície terrestre recebe constantemente 

radiação solar, cuja distribuição é alterada à medida que passa através das nuvens, 

vapor de água, gases, poeiras e vegetação. A radiação solar sofre a influência do ar 

atmosférico, das nuvens e da poluição antes de chegar ao solo.  
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A radiação solar, após atravessar a atmosfera, atinge a superfície terrestre de 

quatro formas distintas: 

� Radiação direta: atinge diretamente a superfície terrestre; 

� Radiação difusa: desviada em diferentes direções pelos componentes da 

atmosfera; 

� Radiação reflexão: refletida pelo solo e objetos circundantes; 

� Absorção: A superfície da terra sob a forma de radiação solar direta e 

irradiação solar difusa.  

A restante radiação solar existente é absorvida ou refletida para fora da 

atmosfera pelos vários elementos da atmosfera. Pode-se visualizar melhor a 

distribuição da radiação solar sobre a atmosfera e a Terra (Figura 2.7). 

 

Figura 2.7: Distribuição da radiação solar sobre a terra e atmosfera. 

 
 

Fonte: ALCÂNTARA, 2010. 

 

Segundo Alcântara, (2010) a radiação difusa é desviada em diferentes 

direções, daí chegar ao solo enfraquecido. Tais impedimentos são causados pelas 

nuvens, vapor d água, poeira e vegetação. 

A energia incidente por unidade de área é máxima para superfícies 

perpendiculares à direção do Sol. Em dias claros, prevalece a fração da radiação 
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direta, porém, em dias cobertos de nuvens (especialmente no inverno), a radiação 

solar é quase completamente difusa. 

Segundo CRESESB (2004), parte da radiação solar atinge a superfície 

terrestre, devido à reflexão e absorção dos raios solares pela atmosfera. Estima-se 

que a energia solar incidente sobre a superfície terrestre seja da ordem de 10 mil 

vezes o consumo energético mundial. 

2.7. Distribuição Geográfica da Irradiação Solar 

A distribuição da insolação média global apresenta-se como uma das mais 

populares alternativas; quando se comparação para gerar eletricidade solar as duas 

principais formas de aproveitamento direto da energia solar e energia solar térmica 

concentrada. Em contrapartida, a tecnologia PV apresenta-se como vantagem, pelo 

fato de poder utilizar como recurso a radiação difusa, além da radiação direta 

normal, a distribuição espacial da irradiância solar média anual em kWh/m². 

O mundial de irradiação solar, os dados na Figura 2.8 foram estimados a 

partir de imagens de satélites obtidos no período de 2013 pelo software SolarGIS.  

O Brasil encontra-se em um local muito favorável do ponto de vista de recurso 

para geração de energia elétrica a partir de energia solar, tendo uma irradiação de 

no mínimo 5 a 6 kWh (180 a 200 W/m²) na Figura 2.9 apresentar, valores estes 

disponíveis para quase todas as áreas entre os trópicos. 
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Figura 2.8: Mapa mundial de irradiação solar em média anual em kWh/m2. 

 
 

Fonte: SolarGIS©, 2015. 
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2.8.  Radiação Solar no Brasil 

A maior parte do território brasileiro está localizada relativamente próxima da 

linha do Equador, de forma que não se observam grandes variações na duração 

solar do dia (EPE, 2012). 

No Brasil, como esperado, as cores mais quentes estão no Semiárido 

nordestino, que significa que é diferente para as diversas regiões do país. Os mapas 

de irradiação solar para o território brasileiro e região Nordeste foram obtidos com os 

usos de modelo desenvolvido, estimado a partir de imagens de satélites 

meteorológicos pelo NREL, os valores foram medidos na superfície em estações 

distribuídas pelo território brasileiro. A seguir, está representada a radiação média do 

Brasil e da Região Nordeste – NE do Brasil. 

A região nordeste tem grande potencial para aproveitamento de energia solar 

(TOBERGTE; CURTIS, 2013). 

O mapa solar do Brasil na Figura 2.9 foi elaborado a partir dos dados 

disponibilizados em NREL ano 2005, OpenEI e publicado em ABINEE, 2012; 

apresentados a média de anual de  Irradiação normal direta no território brasileiro, 

os dados de radiação solar em kW/m2/dia.  

 
Figura 2.9: Irradiação solar no Brasil. 

 

Fonte: NREL, (2005).  
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A radiação solar direta anual média no Brasil. Pode-se os maiores níveis de 
DNI (irradiação normal direta) estão presentes no estado da Bahia e no norte de 
Minas Gerais. Os Valores de insolação são divididos em 16 faixas entre 4500 e 7000 
Wh/m2/dia, que são a pior e a melhor medias anuais de insolação diária do território 
brasileiro (VILLALVA, 2013 p. 48). 

O mapa de irradiação solar na Figura 2.10 apresenta a média anual de  

radiação normal direta no território do Nordeste brasileiro em kW/m2/dia.  Na região 

Nordeste observa-se a predominância da cor Amarelo/Laranja. Essa radiação 

(coloração) aparece também no Oeste Potiguar (estado do Rio Grande do Norte - 

RN) tendo uma radiação entre 5 à 6 kWh/m2/dia (ou anual 180 a 200 W/m²). 

 
Figura 2.10: Irradiação solar no Nordeste brasileiro. 

 

Fonte: NREL, (2005).  

 

Segundo Wanderley (2013), O Rio Grande do Norte (RN), estado localizado 

na Região Nordeste do Brasil, destaca-se como tendo um alto índice de radiação 
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solar. Medições solarimétricas realizadas em Natal do RN e apresentadas neste 

artigo confirmam esse potencial, justificando a implantação de centrais solares 

fotovoltaicas no Brasil e em particular no RN. 

 

2.9. Efeito e Célula Solar Fotovoltaico 

O efeito fotovoltaico que é a base da geração direta de eletricidade a partir da 

energia solar é conhecido desde 1839 (JUCÁ; CARVALHO, 2013). Entre os 

materiais mais adequados para a conversão da radiação solar em energia elétrica, 

os quais usualmente chamados de células solares ou fotovoltaicas, destaca-se o 

silício. 

A tecnologia fotovoltaica utiliza células com camadas de material 

semicondutor tetravalente (em geral, o silício), uma com dopagem de átomos 

trivalentes (em geral, o boro) dita camada tipo p, outra com dopagem de átomos 

pentavalentes (em geral, o fósforo) dita camada tipo n, formando uma junção p-n, na 

qual o movimento de cargas forma um campo elétrico (Figura 2.11). 

 

Figura 2.11: Estrutura da célula solar de silício em corte 

 
 

Fonte: Australian CRC for Renewable Energy Ltd. 
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Quando a luz do Sol incide sobre uma célula semicondutora p-n, os fótons da 

luz absorvida desalojam elétrons dos átomos da célula. Estes elétrons livres movem-

se através da estrutura cristalina do material, criando pares elétron-lacuna. Este 

movimento de elétrons e lacunas forma a corrente elétrica, processo físico chamado 

efeito fotovoltaico, com intensidade proporcional à intensidade de luz (PEREIRA, 

2011). 

Uma propriedade fundamental para as células fotovoltaicas é a possibilidade 

de fótons, na faixa do visível e com energia suficiente, excitar os elétrons à banda de 

condução. Através da junção p-n, se dá uma difusão de elétrons do lado n para p; 

esse deslocamento estabelece uma redução de elétrons do lado n, tornando-o 

positivo, e um acúmulo de elétrons do lado p, tornando negativo. Assim, o campo 

elétrico na junção estabelece uma barreira de energia potencial capaz de impedir a 

passagem de elétrons livres atingindo a situação de equilíbrio dinâmico, como de 

junção p-n. Na incidência de luz, a corrente constituída por elétrons ou buracos será 

acrescentada de uma corrente gerada pela luz, devido ao grande número de pares 

elétrons-buraco gerados, que são arrastados pelo campo elétrico da junção, no 

mesmo sentido (PEREIRA, 2011). 

Segundo Tolmasquim (2003), quando a junção p-n é excitada pela luz solar, 

os fótons da luz se chocam com os elétrons da estrutura do silício fornecendo-lhes 

energia e transformando-os em condutores. Assim, devido ao campo elétrico, os 

elétrons fluem da camada p para a camada n, por meio de um condutor externo, 

gerando um fluxo de elétrons (corrente elétrica). Matéria prima da indústria 

eletrônica e fotovoltaica, o silício passar por uma série de processos físico-químicos 

até chegar a um grau altíssimo de pureza (PRIEB, 2002). 

O silício é um elemento tetravalente, isto é, um átomo de silício possui quatro 

elétrons na sua banda de valência. Basicamente, o fenômeno solar fotovoltaico pode 

ser descrito pela absorção de radiação solar, geração e transporte de portadores 

livres na junção p-n e a obtenção dessas cargas elétricas nos terminais do 

dispositivo fotovoltaico (VILLALVA, 2013). 

 

2.9.1.1. Célula solar fotovoltaico 

Uma célula fotovoltaica tem como propósito converter a energia proveniente 

do Sol em energia elétrica. Esta conversão realiza-se através do efeito fotovoltaico. 

As células fotovoltaicas disponibilizadas comercialmente são elaboradas à base de 

silício mono-Si, poli-Si e amorfo, mas também há células fabricadas com outros 
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materiais, como o disseleneto de cobre-indio e telureto de cádmio (NIEDZIALKOSKI, 

2013). 

Existem três tipos de células fotovoltaicas mais comuns:  

 

Figura 2.12: apresentação de característica das células fotovoltaicas de silício. 

 

Fonte: (VALENTE, 2011). 

 

As diferentes caraterísticas de células de silício, (a): mono-cristalina, (b): poli-
cristalino, (c): amorfo. 

 

2.9.1.2. Energia solar 

A energia fotovoltaica consiste na produção direta de energia elétrica com a 

incidência dos raios solares nas células fotovoltaicas e apresenta vantagens como 

pouca manutenção, pouca poluição sonora, além de ser ecológica (VILLALVA, 

2013). 

De acordo Rodrigues (2014), o sistema fotovoltaico utilizado foi o isolado. 

Consiste em um sistema de produção de energia elétrica não conectado à rede de 

distribuição elétrica que conta basicamente com os seguintes componentes: 

� Painel solar: fonte limpa de energia elétrica; 

� Carga: responsável pelo consumo da carga; 

� Bateria: responsável pelo armazenamento de energia elétrica; 

Controlador de carga: responsável pelo controle dos sinais elétricos do painel 

solar, da bateria e da carga. 

Esse tipo de sistema é normalmente aplicado em localidades em difícil acesso 

a energia elétrica, iluminação pública, sinalização de estrada, na alimentação de 

(a) (b) (c) 
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sistemas de telecomunicação e no carregamento de baterias de veículos elétricos 

(VILLALVA, 2013). 

 

2.9.1.3. Irradiância 

Também chamada de irradiação, é a grandeza empregada para quantificar a 

radiação solar em uma determinada área. Ela pode ser expressa pela razão da 

potência dos raios solares pela área que de incidência desses raios (RODRIGUES, 

2014). 
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A Irradiância de 1000 
�

��
 é adotada pela indústria fotovoltaica como padrão 

para a especificação e avaliação das células fotovoltaicas (VILLALVA, 2013). 

 

2.10. Estrutura de Células Fotovoltaicas 

A célula fotovoltaica é um dispositivo fotovoltaico básico. Uma célula sozinha 

produz pouca eletricidade, então várias células são agrupadas para produzir painéis, 

placa ou módulo fotovoltaico. Normalmente as células são conectadas em série para 

produzir tensões maiores. 

A Figura 2.13 apresenta o modo de conectar células em série. O terminal 

superior de uma célula é ligado ao terminal inferior da outra e assim sucessivamente 

até formar em conjunto com a tensão de saída desejada (VILLALVA, 2013). 

 

Figura 2.13: Conexão elétrica em série das células fotovoltaicas de um módulo. 

 

Fonte: JOAQUIM CARNEIRO, 2009. 
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2.11. Módulo fotovoltaico  

O Módulo fotovoltaico é a unidade básica de todo o sistema. É constituído por 

células conectadas com arranjos produzindo tensão e corrente suficientes para a 

utilização da energia.  

 Um módulo fotovoltaico é constituído por inumeradas células fotovoltaicas. 

Assim, quando é necessária uma tensão elevada, agrupam-se as células em série, 

porém, quando se deseja uma corrente elevada, as células são agrupadas em 

paralelo. No agrupamento real de células solares, ocorrem perdas nas 

interconexões, que serão tanto maiores quanto maior for a dispersão das curvas 

características I-V das células componentes  (CHESF-BRASCEP, 1987).  

Essas combinações são realizadas para aumentar a capacidade de tensão e 

de corrente do sistema solar, de acordo com a aplicação. As estruturas descritas 

previamente estão representadas na Figura 2.14. 

Os terminais de uma célula fotovoltaica consistem em metalizações em 

ambos os lados da célula. A metalização no lado frontal é feita em forma de grade, 

de modo a permitir a passagem da luz. A texturização da superfície da célula e a 

aplicação de uma cobertura antirreflexiva contribuem para minimizar as perdas por 

reflexão (PRIEB, 2002). 

 

Figura 2.14: Estrutura de módulo fotovoltaico. 

 
 

Fonte: Carneiro J. 2010. 
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Conforme CHESF-BRASCEP (1987), módulos fotovoltaicos atingiram 

progressos substanciais durante a década passada. De cinco anos de vida para um 

modulo na década de 70, a faixa de 10 a 20 anos hoje e, possivelmente, irá para o 

tempo previsto de vida útil de 30 anos (PRIEB, 2002). 

 

2.12. Painéis Fotovoltaicos 

O processo de estrutura de agrupamento para uso do sistema fotovoltaico é: 

célula → módulo → painel fotovoltaico. 

Um módulo solar fotovoltaico é um dispositivo que converte a luz do Sol 

diretamente em energia elétrica (VILLALVA, 2013). 

É composto por um conjunto de células solares fotovoltaicas combinadas em 

série e/ou em paralelo. A célula solar PV é basicamente um diodo semicondutor cuja 

junção p-n é exposta à luz (SEDRA, 2010). Um conjunto de painéis solares 

fotovoltaicos combinados em série e/ou em paralelo formam um arranjo solar 

fotovoltaico. 

Conforme Alcântara (2010), os painéis fotovoltaicos (é um agrupamento de 

módulos) são dispositivos nos quais se verifica o efeito fotovoltaico. São conversores 

(transdutores) que transformam a energia solar em energia elétrica de corrente 

contínua, os quais quando expostos à radiação solar funcionam como geradores de 

energia elétrica. 

Em um sistema fotovoltaico, os módulos são os elementos responsáveis pela 

conversão da radiação solar em eletricidade. A Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT/NBR10899 e 12136/TB-328) define o painel fotovoltaico como 

sendo o “menor conjunto ambientalmente protegido de células solares interligadas, 

com o objetivo de gerar energia elétrica em corrente contínua e um ou mais módulos 

montados de modo a formar uma única estrutura”.  

As células fotovoltaicas de silício são encapsulamento em módulo. Pode ser 

constituído por conjunto de 36 a 216 células fotovoltaicas associadas em série e/ou 

paralelo, associação esta que depende dos parâmetros elétricos (tensão, corrente e 

potência) mais adequados à aplicação a que o módulo se destina (PINHO; 

GALDINO, 2014). As células são soldadas, encapsuladas, a fim de protegê-las das 

intempéries, do calor, raios UV e principalmente da umidade; proporcionar 

resistência mecânica ao módulo fotovoltaico (PINHO; GALDINO, 2014). 
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Módulos com tensão nominal de 12 VDC são constituídos por 30 a 36 células 

em série. Outras especificações de tensão nominal (6, 24 e 48 VDC) podem-se ser 

encontrada em módulos, mas não são tão comuns (PRIEB, 2002). 

Materiais de células fotovoltaicas são associados eletricamente e 
encapsuladas para formar o módulo fotovoltaico.  

A Figura 2.15 representa o corte de um módulo fotovoltaico, com a descrição 
dos seus principais componentes: 

 

Figura 2.15: Corte de um módulo fotovoltaico 
 

 
 

Fonte: PRIEB, 2002. 

 

2.12.1. A influência da temperatura 

Os principais fatores que interferem no desempenho de um painel fotovoltaico 
são a intensidade luminosa, as nuvens, as chuvas e a temperatura das células 
(NIEDZIALKOSKI, 2013). 

A corrente elétrica gerada pelo módulo solar aumenta com o aumento da 
irradiação solar e diminui com o aumento da temperatura. A Figura 2.16 mostra um 
exemplo do efeito causado como consequência da variação sobre o módulo 
fotovoltaico. 
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Figura 2.16: Alteração da curva I - V com radiação solar na operação do módulo fotovoltaico. 

 
 

Fonte: VILLALVA, 2013. 

 

O valor da corrente diminui com a diminuição do valor da radiação. O mesmo 
acontece com o ponto de potência máxima (Pmax) que também vai diminuir com a 
diminuição da radiação (VALENTE, 2011). 

 

2.12.2. Efeito Sombreamento de módulos fotovoltaicos 

Se alguma coisa impedir a incidência dos raios solares, de modo a deixar 

uma célula total ou parcialmente obscurecida, essa célula ficará inversamente 

polarizada, atuará como uma carga elétrica e converterá a energia elétrica em calor. 

Se a corrente for suficientemente elevada, poderá resultar num ponto quente. Para 

prevenir a ocorrência de pontos quentes, a corrente deve ser desviada da célula 

solar por uma derivação da corrente, que se consegue usando um diodo de 

derivação ou Bypass, ligado em antiparalelo com as células solares, que impede o 

aparecimento de tensões inversas elevadas nas células solares (EMANUEL, 2009; 

SILVA, 2013).  
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Figura 2.17: Célula solar com ponto quente. 

 

Fonte: EMANUEL, 2009. 

 

2.13. Aplicações de Sistemas Fotovoltaicos 

De Acordo com Pinho; Galdino (2014), os sistemas fotovoltaicos podem ser 

classificados em duas categorias principais: isolados e conectados à rede. Em 

ambos os casos, podem operar a partir apenas da fonte fotovoltaica ou combinados 

com uma ou mais fontes de energia, quando são chamados de híbridos. Podem ser 

usados para fornecer eletricidade para residências em zona rurais, na praia, no 

camping em ilhas e em qualquer lugar onde a energia elétrica não esteja disponível. 

 

2.13.1. Sistema isolado 

Segundo Valente (2011), os sistemas isolados são compostos por um 

conjunto de painéis fotovoltaicos e por um conjunto de equipamentos 

complementares: baterias (armazenamento de energia), regulador de carga 

(unidade de controle de potência) e inversor. Estes componentes variam de acordo 

com a aplicação do sistema fotovoltaico. Alguns sistemas isolados não necessitam 

de armazenamento, como é o caso da irrigação, em que toda a água bombeada é 

diretamente consumida ou estocada em reservatórios (CRESESB, 2004). 

Sua configuração básica compreende, além do painel fotovoltaico, a unidade 

de controle e a unidade de armazenamento de energia, conforme esquematizado na 

Figura 2.18. A ordem de grandeza da potência fotovoltaica instalada neste tipo de 

sistema varia tipicamente de centenas de Wp a unidades de kWp. 
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Figura 2.18: Esquematizada de sistema fotovoltaico de geração de energia elétrica. 

 

 

Fonte: ALVES, 2008. 

 

Sistemas Fotovoltaicos isolados em geral, necessitam de algum tipo de 

armazenamento. Podem ser em baterias, quando se deseja utilizar aparelhos 

elétricos nos períodos em que não há geração fotovoltaica, ou em outras formas de 

armazenamento de energia ( PINHO; GALDINO, 2014).  

Os sistemas isolados precisam armazenar energia para compensar as 

diferenças entre a produção de energia e a procura de energia para o funcionamento 

de equipamentos como luzes, bombas de água, semáforos, entre outros. As baterias 

recarregáveis são apropriadas para a acumulação de energia (VALENTE, 2011). A 

bateria também funciona como uma referência de tensão CC para os inversores 

formadores da rede do sistema isolado. 

 

2.14. Movimento da Terra 

Segundo VIEIRA (2014) o posicionamento da Terra em relação ao Sol 

depende de dois movimentos simultâneos realizados pelo planeta, a saber, o 

movimento de rotação e o movimento de translação. A rotação destes movimentos 

giratórios acontece em um mesmo sentido mas ao redor de eixos distintos e em 

inclinações diferentes. 

Um movimento de rotação completo durar 24 horas. Os movimentos de 

translação e rotação são ilustrados na Figura 2.19. O eixo da Terra possui uma 

inclinação em relação à perpendicular ao plano definido em sua órbita. Essa 

inclinação apresenta um ângulo de 23,5º (graus) com relação ao eixo do movimento 

orbita de translação (VILLALVA, 2013). O sentido da translação da Terra também é 
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anti-horário, para um observador no polo norte celeste. Esse movimento é feito em 

uma velocidade de 29,78 quilômetros por segundo. 

 

Figura 2.19: Movimentos de translação e de rotação do planeta Terra. 

 

 
 

Fonte: Dan Scientia, 2016. 

 

A inclinação do eixo de rotação da terra faz com que os hemisférios norte e 

sul do planeta fiquem mais próximos ou distantes do Sol em cada dia do ano, 

dependendo da posição da Terra em sua trajetória de translação, dando origem as 

estações do ano (VILLALVA, 2013, p. 54).  

Segundo VIEIRA (2014) o entendimento do movimento da Terra e do 

posicionamento do sol em relação a um determinado local do planeta são fatores 

importantes para o aumento do rendimento dos sistemas de ajustes com com 

rastreador e sistema fixo, e o funcionamento destes será discutido na secção 2.15. 

 

2.14.1. Ângulo de incidência dos raios solares 

Segundo VILLALVA (2013) os raios solares que incidem sobre a superfície 

terrestre dependem da posição do Sol no céu. O ângulo de inclinação do módulo 

fotovoltaico está ilustrado na Figura 2.20, onde se pode compreender melhor a 

necessidade do ângulo de altitude para determinação da inclinação adequada dos 
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painéis. O modulo é instalado com ângulo de inclinação α em relação ao solo e tem 

sua face voltada para o norte geográfico; a superfície do modulo com ângulo de 

altitude βN e inclinação α, definido em relação à reta perpendicular à superfície do 

modulo. Observando-se a secção 2.16 importante entendimento sobre a ângulo: 

azimutal e altura. 

 

Figura 2.20: Ângulo de inclinação do módulo fotovoltaico 

 

 

 
Fonte: Vieira, (2014). 

 

2.15. Sistema de Posicionamento e os Rastreadores 
 

2.15.1. Sistema de posicionamento 

Uma das razões que limitam a utilização da geração fotovoltaica de energia 

nos sistemas convencionais de geração é a baixa eficiência dos módulos solares.  

Segundo Alves (2008), “nas atuais condições de desenvolvimento da 

tecnologia, a utilização de sistemas fotovoltaicos com rastreamento solar é uma 

ótima solução para aumento na eficiência e redução nos custos”. 

Os sistemas conhecidos como “Solar Tracking” (do português em: 

Rastreamento Solar) desempenham a tarefa de colocar os painéis solares com a 

sua superfície sempre em posição perpendicular aos raios de Sol incidentes. Desta 

maneira, as mudanças na posição do Sol em relação à Terra durante o dia e com 

respeito às estações do ano são compensadas com o reposicionamento do módulo, 

permitindo que mais energia seja coletada e transformada em eletricidade dentro de 

um determinado intervalo de tempo. 
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Ainda de acordo com Alves (2008), as pesquisas demonstram que sistemas 

que rastreiam o movimento do Sol e trabalham em um único eixo (single axis) 

podem aumentar em mais de 20% a produção de eletricidade, enquanto que 

sistemas de rastreamento em dois eixos podem aumentar em mais de 40% a 

produção de eletricidade. 

Implementando um sistema de posicionamento via algoritmo ou 

sensoriamento que rastreiam a posição do Sol, a eficiência dos coletores é 

aumentada, aproveitando melhor a incidência solar, podendo assim difundir o uso 

desta tecnologia a diversas regiões do Brasil (MIYASHIRO; OTTOBONI, 2014). 

Segundo Paiva (2009), na maioria das aplicações de sistemas de seguimento 

solar, o posicionamento do conjunto de conversão de energia é baseado em 

sensores óticos como foto transistor, fotodiodo, LDR e células fotovoltaicas.  

Os sensores óticos são usados em pares, e uma parede entre os dois é 

colocada de forma que um não veja o outro. Assim, quando estiverem igualmente 

iluminados pelo Sol, haverá igual incidência de radiação solar, o que garante que 

estarão voltados para o Sol; caso contrário, o sistema de controle irá determinar o 

acionamento do motor de movimentação de azimute para que o conjunto se 

posicione de forma a receber os raios solares perpendiculares aos painéis de 

conversão de energia. Quando o Sol ilumina uma de suas faces, ele aciona o motor 

na direção que está recebendo a luz até que este fique paralelo aos raios solares, 

significando que o conjunto está voltado para o Sol. 

 

2.16. Rastreamento passivo e ativo 

No sistema de rastreamento passivo, o rastreador irá executar o cálculo para 

identificar a posição do sol e para determinar os ângulos rotacionais dos dois eixos 

de seguimentos, a fim de conduzir o módulo fotovoltaico solar para dispositivo de 

seguidor solar. 

Por outro lado, para o sistema de rastreamento em ativo, o rastreador de sol 

normalmente irá detectar a radiação solar direta, sobre um LDR “sensor da luz” 

como um sinal de realimentação para assegurar que o coletor solar está seguindo o 

Sol durante todo o tempo. São considerados parâmentos para o deslocamento: 

declividade terrestre, latitude, ângulo horário, dia do ano e etc. Na maioria dos 

aplicativos de sistema ativos de seguimento, os sensores da placa de 

sombreamento são suficientes para determinar a posição solares através sistema 
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eletrônico (ALCÂNTARA, 2010). Com dois eixos, um deles é vertical para ajustar o 

azimute da superfície e o outro é horizontal, para ajustar a inclinação dos painéis 

(PAIVA, 2009). 

Os principais tipos de rastreadores solar de dois eixos com ajuste do ângulo 

de inclinação são descritos a seguir: 

� Rastreador de eixo vertical: o eixo de Norte – Sul com o eixo do zênite e é 

conhecido como rastreador de azimute do sol; 

 

� Rastreador de eixo horizontal: o eixo de rastreamento permanece orientado 

paralelo à superfície da terra; sendo assim, sempre orientado na direção 

Leste-Oeste ou norte-sul; 

 

� Rastreador azimutal elevação: possui dois eixos de movimentação, vertical 

e horizontal, proporcionando um grande rendimento da radiação solar entre 

os modelos disponíveis. Para realizar seu controle, as correções angulares 

são feitas pelo ângulo de azimute (horizontal, �) e ângulo de elevação 

(vertical, �). Para o rastreador azimutal/elevação, a equação do ângulo de 

incidência direta. 

 

Entende-se por respeito pelo artigo de Cortez (2013), que a determinação da 

posição do Sol vai ser de máxima importância na elaboração de qualquer sistema de 

seguimento. A posição do sol pode ser obtida tendo em conta o ângulo da altitude e 

o ângulo de azimute. 

O ângulo de azimute é o ângulo formado entre a direção Leste à Oeste a 

superfície da linha da Terra sobre a horizontal. É um ângulo que vai ter uma 

variação entre um valor positivo e um valor negativo; para oeste é positivo e para 

leste negativo. A equação 2 seguinte permite calcular o ângulo de azimute. 

 

������� = �� 	−"=
#$%& '(#)	*'(#&	#$%	+	'(#

'(#,
   Eq. (2) 

 

Ao falar em altitude do Sol, é necessário referir o ângulo Zenital. O ângulo 

Zenital é o ângulo formado entre os raios solares e a vertical (Zénite). Corresponde 

ao ângulo que é necessário corrigir no painel para este formar um angulo de 90º 
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face aos raios solares. A Altura do Sol é o ângulo compreendido entre o raio solar e 

a projeção do mesmo sobre um plano horizontal e pode ser calculada com a 

seguinte equação 3. 

 

�-��./	0�1�� =  �2	−"= 3sin 7 sin 8 	9 cos8 �� <   Eq. (3) 

 

Na Figura 2.21 são apresentados os ângulos azimutal e zenital, além da 

altura solar. 

 

Figura 2.21: Rastreamentos são divididos em: altura e ângulo de azimute. 

 

Fonte: CORTEZ, 2013. 
 

Para um observador, a maneira conhecida para se orientar com a ajuda do 

Sol: estendendo-se o braço direito para onde o Sol nasce tem-se Leste (nascente); à 

esquerda, encontra-se o Oeste (poente); à frente, o Norte e às costas, o Sul.  

De acordo Trevelin (2014), essa variação de ângulos causa perdas na 

conversão de energia de um painel fotovoltaico; o desalinhamento do mesmo com o 

Sol traz menor incidência do que a possível naquela inclinação, que se traduz em 

perdas para o sistema. Assim surge a necessidade de um método de rastreamento 

solar para mover os painéis fotovoltaicos buscando sempre a maior incidência solar. 
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Figura 2.22: Variação da altura solar ao longo do ano. 

 

Fonte: (TREVELIN, 2014). 

 

2.17. Métodos de Rastreamento Solar 

Segundo Carvalho, (2011) painéis solares fotovoltaicos e concentradores 

solares funcionam mesmo que não estejam acoplados a mecanismos de adequação 

de posição, mas a utilização destes promove redução substancial no preço da 

energia gerada e possibilita a utilização de captadores com as mais diversas 

geometrias. 

Por outro lado, devido à existência de partes móveis que ficarão expostas às 

intempéries, a manutenção e a instalação dos dispositivos necessários ao 

rastreamento devem ser bem avaliadas para definir a necessidade ou não do 

mecanismo de posicionamento e os rastreadores devem possuir uma ou mais das 

características abaixo: 

� Movimentação em uma ou duas direções; 

� Sensor de intensidade luminosa; 

� Autonomia energética ou fonte auxiliar de abastecimento; 

� Movimentação conforme a intensidade luminosa ou com passos pré- 

selecionados; 

� Rastreamento contínuo ou intermitente. 

 

2.18. Sistema fixo e de eixo único e de eixos duplos 

Os sistemas com rastreamento aumentam a captação de energia dos 

módulos. Entretanto, apesar de serem mais eficientes do ponto de vista de geração 
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de energia, esse tipo de sistema tem custo mais elevado e requer a manutenção das 

partes mecânicas móveis e dos sistemas eletrônicos de controle (VILLALVA, 2013). 

É possível alterar os dois ângulos simultaneamente, fazendo com que módulo esteja 

sempre recebendo os raios solares com o melhor ângulo de incidência possível.  

Os rastreadores solares são classificados de acordo com o número de eixos 

de sua estrutura: de um ou dois eixos (LIRA, 2014). Com o uso de um sistema com 

rastreamento, ocorre um aumento de 30% (potência efetiva) no fornecimento de 

energia (ELDIN; ABD-ELHADY; KANDIL, 2016). 

 

2.18.1. Sistemas de eixo único  

Rastreadores solares de eixo único, como o da Figura 2.23, são construídos 

de forma que os painéis acompanhem apenas um eixo de movimentação do Sol, 

Leste-Oeste ou Norte-Sul (TREVELIN, 2014). Os eixos podem ser posicionados 

horizontalmente, verticalmente ou inclinados e sua orientação pode ser no sentido 

Norte-Sul ou Leste-Oeste, que depende da latitude do local da instalação. Esses 

rastreadores apresentam um menor custo, porém apresentam uma menor eficiência, 

devido ao rastreamento ser realizado em apenas um sentido (LIRA, 2014). 

 

Figura 2.23: Tipo de rastreadores de eixo único: (a) horizontal e (b) polar 
 

   

 
 

Fonte: SOLAR CHOICE, 2016. 

 

 Os módulos fotovoltaicos tradicionais, que seguem a direção da propagação 

dos raios solares, capturam uma quantidade total de energia, geram energia elétrica 

e, portanto, geram decididamente mais energia elétrica do que os módulos em um 

sistema fixo de instalação. 

a b 
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O objetivo de seguir o movimento do Sol está orientando os módulos 

fotovoltaicos perpendicularmente a ele. Assim, pode-se aumentar a recolha de 

radiação solar e, consequentemente, a energia fornecida pela instalação Existem 

dois tipos principais de seguidores solares, dependendo de seu movimento, 

rastreador eixo simples: esses rastreadores apresentam complexidade de 

implementação em relação à parte mecânica, pois existem muitos acoplamentos 

mecânicos e partes giratórias (LIRA, 2014). 

 

2.18.2. Sistema de eixos duplos 

Segundo Trevelin, (2014) rastreadores de eixo duplo, exemplificados na 

Figura 2.24, permitem que os painéis acompanhem o movimento do Sol nos dois 

eixos, com o aumento no consumo e na complexidade devido a um motor a mais. 

Esse sistema garante que os painéis estejam apontados diretamente para o 
Sol a qualquer hora e em qualquer lugar que este seja instalado, aumentando o 
percentual de energia convertida em relação ao sistema de eixo simples. 

A estrutura de fixação é orientada no sentido Leste-Oeste e Norte-Sul 

(ajustando o ângulo de azimute) pela rotação em relação ao eixo vertical. Esses 

rastreadores possuem um eixo com orientação no sentido Norte-Sul para ajuste de 

inclinação (LIRA, 2014). 

 

Figura 2.24: Tipo de rastreadores de dois eixos. 

 
 

Fonte: Solar Choice, 2016. 
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2.19. Rastreador solar proposto 

O tema proposto nesta dissertação está relacionado ao desenvolvimento de 

um rastreador que apresente características construtivas semelhantes a protótipo e 

que seja adequado às condições de Laboratório de Energia da UFRN. 

Para o sistema de acompanhamento com o objetivo de validar a proposta de 

eixo duplo foi implementado um protótipo, confeccionado de estrutura metálica com 

um sistema rastreável. Vale salientar que o projeto detalhado dessa estrutura não é 

foco de estudo deste trabalho, a estrutura apresentada é simplificada. 

Segundo Trevelin (2014), para tanto, deve-se verificar as desvantagens 

trazidas pela introdução de uns rastreadores solares, por exemplo, aumento da 

complexidade do sistema, aumento no custo e o consumo adicional das cargas do 

sistema de rastreamento. 

A aplicação, em um projeto real, envolve o conhecimento em diversas áreas 

abordadas durante o curso de pós-graduação em engenharia mecânica (PPgEM-

UFRN), como instrumentação, energia renovável, termodinâmica, eletrônica, 

aplicação de microcontroladores, controle e entre outras. 

 

2.20. Histerese, tempo de resposta e paralelismo 

Neste trabalho algumas definições são importantes para melhor compreensão 

do capítulo 4 - Resultados e Discussão - são eles: a histerese, o tempo de resposta 

e o paralelismo. 

Histerese é o erro máximo apresentado por um instrumento para um mesmo 

valor em qualquer ponto da faixa de trabalho, quando a variável percorre toda a 

escala nos sentidos ascendente e descendente (Gonçalves, 2011, p 39). 

Tempo de resposta é o tempo (em segundos) do protótipo, em especial da 

base que desloca o PV, entre o início de uma ação (no caso, a incidência solar) e a 

resposta (deslocamento do PV em direção ao Sol). 

Da geometria Euclidiana, o paralelismo acontece quando dois planos não 

possuem pontos em comum, ou seja, se uma reta pertencente ao plano A for 

paralela a uma reta pertencente ao plano B. Na presente pesquisa, foi calculado o 

erro de paralelismo apresentado entre a direção da incidência solar e a posição da 

base (do protótipo) que sustenta o painel fotovoltaico (ver Figura 3.25). 
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Capítulo III 

3. MATERIAL E MÉTODO 

Neste capítulo, será apresentada a descrição dos materiais para construção 

da bancada didática. Para atingir este objetivo, serão descritos os componentes, o 

sistema de aquisição de dados utilizados, os métodos e os procedimentos para 

realização da parte experimental, bem como os equipamentos, a instrumentação e a 

metodologia empregada no trabalho. 

 

3.1. Projeto do sistema de rastreamento de painel solar 

O presente trabalho foi realizado no denominado Laboratório de Energia do 

NTI, do Centro Tecnologia - CT, localizado na cidade de Natal, estado de Rio 

Grande do Norte, nas dependências do campus da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN. 

A pesquisa foi desenvolvida tendo como o objetivo a fabricação de um 

protótipo para rastreamento solar para obtenção de energia fotovoltaica (Figura 3.1 

ilustrada). Para construção do protótipo de rastreamento solar, foram verificadas as 

seguintes etapas: 

 

Figura 3.25: Fluxograma desenvolvido de um protótipo para construção de um rastreável solar. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

 

Na revisão bibliográfica, foram estudados os conceitos básicos da energia 

solar e robótica móvel, em que foram avaliadas outras aplicações e sua adaptação 

para um sistema de rastreamento solar, e o rastreamento solar propriamente dito. 

De posse das pesquisas feitas, foi idealizado um modelo para construção do 

protótipo. Partiu-se então para a pesquisa dos componentes eletrônicos que fariam 

parte do sistema de rastreamento solar. 
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Daí surgiu a ideia de trabalhar com a tecnologia Arduino®, muito aplicada na 

área de automação industrial. Foram descobertos modelos simples que poderiam 

ser adaptados aos módulos de processamento para montagem de componentes 

eletrônicos e conectados aos sensores que fornecem informações sobre a posição 

do Sol. Os sinais dos sensores e o acionamento do servomotor são processados 

pelo microcontrolador do Arduino (MORAES, 2012). 

 

3.1.1 Protótipo  

Após uma pesquisa mais afinada, foi dado um “upgrade” na primeira versão 

do protótipo (apêndice B), apresentada; surgiu, então, versão definitiva. 

Alguns componentes sofreram alteração. Primeiramente, o LDR passou a ter 

um diâmetro de 11 mm, aumentando a área de captação da luminosidade. Nos 

primeiros testes, percebeu-se a necessidade de tal ação. 

Outra mudança foi no posicionamento dos LDR. Antes posicionados, na 

estrutura em formato de cruz, agora, no protótipo, veem na posição “retangular”, um 

para cada borda da base onde será colocado o painel fotovoltaico. Essa mudança foi 

resultado de observações na literatura, uma vez que pouco se mencionavam 

trabalhos com sensores dispostos nessa geometria. (TREVELIN, 2014). 

 

Figura 3.26: Segundo de dispositivo móvel para sistema rastreamento solar. 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 
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3.2 Componentes do sistema de rastreamento solar 

Para controle do sistema de rastreamento solar, utilizam-se, basicamente, 

três dispositivos: sensores LDR, microcontrolador e servomotores. 

O microcontrolador está interligado aos servomotores que orientam os 

deslocamentos do painel fotovoltaico nas direções zenital e azimutal; além disto, o 

Arduino® Uno R3 interliga-se com os sensores LDR. Ou seja, o microcontrolador 

recebe um sinal que vem dos sensores, interpreta e decodifica (baseado na 

programação) e emite uma resposta aos servomotores para movimentação e 

adequação da posição solar com maior incidência luminosa 

 

3.2.1 Unidade de sensoriamento 

Sensores são dispositivos que recebem e respondem a sinais ou estímulos. 

Podem ser usados para medir grandezas físicas, ou seja, convertem os dados 

obtidos em sinais elétricos. 

Sensores fotoelétricos são dispositivos que convertem um sinal luminoso (luz 

ou sombra) em um sinal elétrico ou grandeza elétrica (resistência, corrente, tensão, 

entre outras), que possa ser processado por um circuito eletrônico. (SILVA, 2014).  

Sensores fotoelétricos são muito mais rápido que sensores mecânicos, pois 

não apresentam inércia e não têm peças móveis que quebram ou desgastam 

(WENDLING, 2010). 

As fontes de energia luminosa possuem características não encontradas em 

outras fontes de energia. Esta energia, transmitida na forma de fótons, é diretamente 

relacionada com a frequência da onda de luz emitida (SOUZA; PERREIRA, 2004). O 

controle pode ser implementado utilizando microprocessadores, microcontroladores 

ou controladores lógicos programáveis. No sistema de tração podem ser 

empregados como atuadores, motores de passo, motores de corrente contínua ou 

motores de indução (LIRA, 2014) 

 Segundo Abdallah; Mijmeh, (2004), foi proposto um rastreador solar do 

tipo azimutal de dois eixos, cujo controle foi implementado em malha aberta por um 

controlador lógico programável (CLP). Ele ajusta simultaneamente os ângulos de 

inclinação e de azimute (LIRA, 2014) 
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3.2.1.1 LDR 

A LDR, ou fotorresistor é um dispositivo que tem uma resistência interna 

variável em função do fluxo luminoso incidente em sua superfície (SILVA; CUTIN; 

MACHADO, 2001).  

Em outras palavras, o LDR é um dispositivo cuja resistência elétrica pode ser 

alterada devido ao fluxo incidente de radiação eletromagnética. Tem-se o máximo 

valor de sua resistência quando a luz é muito alta. 

A Figura 3.3 ilustra a superfície fotossensível do LDR, e a Figura 3.4 ilustra 

um corte lateral do LDR. Estes apresentam uma excelente resposta fotocondutora

Figura 3.27: Superfície Fotossensível de um LDR. 

 

 
Fonte: Machado, 2001. 

 
 

Figura 3.28: Corte Lateral de um LDR. 

 
 

Fonte: Machado, 2001. 
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3.2.1.2 Estrutura de LDR 

Segundo Santos (2015), o fotoresistor (LDR) é um tipo de sensor resistivo 

cuja resistência diminui de acordo com o aumento do nível de luz que incide sobre 

ele. Portanto, a medição da tensão enviada para o microcontrolador é feita sobre o 

resistor em série no circuito, de forma a obter relação direta com a luminosidade.  

A Figura 3.5 apresenta o circuito elétrico do sistema de sensores. O proposto, 

nesta pesquisa, são 4 (quatro) LDR (10mm), um para cada eixo cardeal. O 

movimento do painel em torno do eixo vertical é proporcional à energia solar útil 

recebida pelos 4 (quatro) LDR: Norte-Sul e Leste-Oeste, o mesmo realizar controle 

dos movimentos em torno dos eixos vertical (azimute) e horizontal (zenital). 

 

Figura 3.29: Diagrama para placa de sombreamento de LDR. 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 
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Na aplicação de rastreamento solar, os sensores são posicionados na base e 

separados por uma barreira em formato retangular, apresentada na Figura 3.6. A 

variação na resistência se dá através da sombra causada pela estrutura. Na posição 

ideal, os 4 foto-resistores devem apresentar valores de tensão próximos.  

  

Figura 3.30: Vista frontal do conjunto de sensores de luminosidade. 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

 

Nesse caso, quando houver uma diferença de tensão entre os LDR que 

formam o par, significa que o eixo correspondente não está perpendicular em 

relação aos raios solares. No momento em que ambos os LDR apresentarem baixa 

tensão, significa que o eixo está perpendicular aos raios solares.  

A resistência de um LDR varia não linearmente com a luz incidente. Quanto 

maior a luminosidade incidente sobre o sensor, menor a resistência. Isto é 

facilmente observado na Figura 3.7 abaixo: 
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Figura 3.31: O celular de Resistor Dependente de Luz (LDR). 

 

Fonte: ELECTRONICS TUTORIALS, (2014). 

 

Os sensores LDR tem papel fundamental no Protótipo (apêndice B); 

desempenham a função de orientação solar, ou seja, são interligados com os 

motores, movimentando o painel fotovoltaico na direção de maior incidência solar.  

Na Figura 3.8, ilustra-se o sensor da placa de sombreamento (formada pelo 

LDR mais a mangueira); possui as seguintes características construtivas: suporte em 

perfil tipo “T” de alumínio com dimensão de 18,5 mm e 1,58 mm de espessura; 

mangueira de ½ PVC flexível, trançada, transparente e cortada com 25 mm de 

altura, com diâmetro externo de 16 mm. O LDR (de diâmetro de 11 mm) é instalado 

dentro da mangueira. 

 

Figura 3.32: Placa de sombreamento e vistas. 

   
 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 
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A placa de sombreamento diminui ao máximo a reflexão da luz, que interfere 

no funcionamento do sensor LDR, para que um componente se movimente junto. 

Assim, o ângulo de incidência dos raios solares e as saídas são as variáveis 

utilizadas pelo microcontrolador para a realização do controle dos movimentos em 

torno dos eixos vertical (azimute) e horizontal (elevação) (MEDEIROS, 2015). 

 

3.2.2 Servomotor 

O desenvolvimento do protótipo é a estrutura do sistema móvel para 

rastreador solar, em que serão acoplados os motores elétricos de pequeno porte DC 

que movem o painel fotovoltaico, conforme o comando do rastreador solar 

apresentado anteriormente na secção 3.1.1.  

A Figura 3.9 e a Tabela 2.3 apresentam as especificações do servo motor 

vertical e horizontal para proporcionar a redução da velocidade: 0,1 seg/60°, a fim de 

fornecer um torque suficiente para a aplicação. É similar ao motor vertical e sua 

rotação de torque 4,8V (MEDEIROS, 2015). 

Nas engrenagens de um servomotor, existe um limitador que atua no ângulo 

de giro do eixo, fazendo com que este varie de 0° a 180°. (MORAES, 2012)  

Um potenciômetro está ligado ao eixo de saída. Este potenciômetro possibilita 

ao circuito de controle monitorar o ângulo do eixo do servomotor. Se o eixo estiver 

no ângulo correto, o motor para. Se o circuito detecta que o ângulo está incorreto, o 

motor é ativado até que o ângulo desejado seja alcançado 

 

Figura 3.33: Servo motor: modelo ser-gls09. 

 
 

Fonte: TOWER PRO, 2016. 
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Tabela 2.1: Especificação de Micro Servo 9g SG90. 

ESPECIFICAÇÃO 

Descrição SG90 TowerPro 

Tensão de Alimentação 3,0 - 6,0V 

Corrente de Operação 0,1 - 1,2A 

Temperatura de Operação 30 ~ 60ºC 

Conector JR (Universal) 

Comprimento do cabo 24,5cm 

Velocidade 0,12 seg/60º (sem carga) 

Torque a 4.8V 1,2 kg-cm 

Torque a 6V 1,6 kg-cm 

Dimensões 32 x 30 x 12 mm 

Peso 9g 

Datasheet ANEXO 
 

Fonte: SPRINGRC. 

 

Na programação C++ do sistema de controle rastreado o tempo de 
deslocamento do motor selecionado foi de 300 ms/grau. Esse valor foi escolhido 
baseado em estudos semelhantes que indicam o uso entre 300 a 400 ms/grau. No 
presente trabalho, após vários testes, chegou-se ao valor já citado. 

 

3.2.3 Microcontrolador 

O microcontrolador utilizado no Arduíno® consiste, por definição, de 
plataforma de computação físico/embarcada única, conjunto de software para 
embutidas e um ambiente desenvolvido (IDE), que implementa e processa 
linguagens (C++) para processar entrada e saídas entre o dispositivo e os 
componentes externos conectores, a partir de uma variedade de sensores, digitais 
e/ou analógicos, o que ocorre em alguns ambientes. 

Pode-se também modificar o estado de um determinado ambiente, seja 

controlando luzes, seja o projeto de sistema móvel robótica (McROBERTS, 2011). A 

Figura 3.9 apresentada de uma placa do Arduino® é composta de lima 

microcomtrolador Atmel AVR, um cristal para permitir sua operação na velocidade. 

A proposta de trabalho foi desenvolvida dentro da área de termociência que 

abriga as áreas de energia solar. Durante os testes iniciais a plataforma Arduino® 

mostrou-se como uma alternativa para o desenvolvimento de uma solução capaz de 
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atender a uma necessidade específica gerada pela pesquisa. A plataforma Arduino® 

foi customizada com um sistema eletro-mecânico rastreável para painel solar.  

A plataforma se encontra estruturada em torno de Software em algoritmo; 

grande parte de sua operacionalização será feita em uma placa controladora, 

plataforma portátil e de pequenas dimensões, específica para trabalhar de forma 

sistema móvel. A versão do hardware utilizado no Arduino® UNO R3 também é 

responsável pelo controle do servo motor nas direções horizontais e verticais, que é 

uma máquina de sistema eletro-mecânico para controle de rastreamento que 

executa um movimento de acordo com o comando específico, verificando sua atual 

posição pelo sol e chegando até o local desejado, diferentemente dos servemotores 

de rotação contínua (MEDEIROS, 2015) 

 

Figura 3.34: Modelo de microcontrolador de Arduino® UNO R3. 

 

 
Fonte: ARDUINO®, 2016. 
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As principais características desta placa são apresentadas na tabela 2.4 
abaixo. 

 

Tabela 3.2: Principais características da placa Arduino. 

Especificação 

Microcontrolador: ATmega328 
Tensão operacional: 5V 
Tensão de entrada: 7 – 12 V 
Limites de tensão de entrada: 6 – 20 V 
Digital I/O Pino: 14 total – 6 e PWM 
Pinos de entrada analógica: 6 
Corrente DC máxima por pino de I/O em 5 VDC: 40 mA 
Corrente DC máxima per I / I fixar em 3,3 VDC: 50 mA 
Memória flash: 32KB (0.5KB usava de Bootloader) 
Memória SRAM: 2KB 
EEPROM: 1KB 
Velocidade do relógio: 16 MHz 

Comprimento: 68.6 mm 

Largura: 53.4 mm 

Peso: 25 g 
 

Fonte ARDUINO®, 2016. 

 

O sistema que será abordado visa trabalhar controlando duas placas 
fotovoltaicas por Arduino® através da utilização do microcontrolador. O Arduino® 

selecionado é especifico para o protótipo desenvolvido. 

Segundo NEVES (2014) o Arduino® também é responsável por fazer o 

controle de um servo-motor, que é uma máquina eletromecânica que executa um 

movimento de acordo com um comando específico, verificando sua atual posição e 

chegando até o local desejado. 

 

3.2.3.1 Alimentação do microcontrolador 

A alimentação externa é feita através de uma porta USB, JACK, PINO (macho 

e fêmea) disponível saída de tensão DC com positivo no centro, em que o valor de 

tensão da fonte externa deve estar entre os limites a tensão de DC em 6 à 20V.  

A seguir são exibidos os conectores de alimentação para conexão de shields 

e uma placa de microcontrolador baseado no ATmega328. 
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Figura 3.35: Conectores de alimentação Arduino® UNO R3. 

 

 
Fonte: ARDUINO®, 2016. 

 

3.2.3.2 Baterias 

As baterias são dispositivos empregados para transformar energia química 
em energia elétrica a partir de reações que ocorrem entre seus componentes 
internos (SILVA, 2010). 

No protótipo, foi usada duas baterias em paralelo Li-Po 3.7V, 650mAh, 2,4w/h 

(cada). Usando-as nessa configuração a corrente era aumentada, possibilitando o 

uso do sistema de controle instalado. 

Figura 3.36: Referencia as bateria Li-Po 3,7v, 650mA/h.

 

 
Fonte: DINGTAI BATTERY, 2016. 

 
É necessária a aplicação de um conversor boost para elevar a tensão de uma 

bateria de Lítio para tensão de 5V e posterior. 

Utilizou-se um dos mais simples conversores boost que eleva tensões, o valor 
de voltagem com corrente máxima de 0,5A (500mA), portanto com potência máxima 
de saída de 2,5W. 

Os pinos de conectores 
de alimentação 
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Figura 3.37: Esquematizada da medição de tensão. 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

 

3.2.3.3 Modulo de fotovoltaico de pequeno porte 

Módulos fotovoltaicos da montagem, um suporte de rastreamento solar e 

sistema fixo, dois módulos em interligação paralelos e teste dos componentes, são 

necessários para visualizar os dados adquiridos e, para isso, foi preciso notar o 

coletor de dados e software em Excel. Esta aplicação consiste não só em mostrar as 

curvas adquiridas, bem como fazer uma pequena comparação entre a curva teórica 

(ideal) com o que foi adquirido. 

 

3.2.3.4 Software Arduino® IDE 

A linguagem de programação do microcontrolador foi feita com a utilização da 
linguagem de programação da plataforma de desenvolvimento do Arduino®, como foi 
dito anteriormente. Trata-se de uma linguagem base em C\C++. A linguagem de 
programação utilizada para criar código no Arduino é um dialeto da linguagem C 
(MCROBERTS, 2011).  

De acordo Moraes (2012) ao iniciar a execução do código, é feita uma leitura 
nas portas analógicas 0 e 1, em que está conectado o sensor que identifica a 
posição do sol. Nesta leitura, são obtidos valores que podem variar entre 0 e 1023, 
de acordo com a tensão sobre os LDR’s. Inicialmente, são habilitadas as bibliotecas 
necessárias, seguido da definição dos pinos utilizados no Arduino®.  

Após este processo, realizam-se leituras “setup”; os valores obtidos são 
analisados e comparados para que seja identificado se é período noturno, ou seja, 
quando não há incidência de luz sobre os LDR’s, e se existe necessidade de ajustar 
o painel fotovoltaico.  
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A execução da linguagem C++ utiliza-se de Arduino®, envolve várias etapas: a 
chamada etapa de “setup” e “loop”. Os códigos gravados em “setup” são 
inicializados logo após a inicialização básica do sistema e são utilizados para 
configurar o microcontrolador antes da execução do código shields, como definir o 
modo de operação de pinos, definir a taxa de transferência de dados da porta serial 
e quais dispositivos de entrada/saída serão utilizados para mandar mensagens 
internas. 

Na primeira etapa da implementação, foi realizado o fluxograma do sistema 
proposto e, para tal, foram desenvolvidos três fluxogramas para melhor ilustrar o 
funcionamento desejado do protótipo. O primeiro fluxograma mostrado nas Figuras 
3.15, 3.16 e 3.17 ilustram os fluxos gerais do sistema, numa visão macroscópica de 
suas funcionalidades como a verificação de sistema de rastreamento solar (MAIA, 
2012). 

O algoritmo principal se baseia nas entradas obtidas pelos sensores LDR e, a 
partir de uma análise, consegue-se decidir qual o melhor ajuste de posição, 
latitudinal ou longitudinal. A gravação é feita pelo terminal USB da placa, com auxílio 
de um software específico e um computador pessoal. 

Segundo Isoton; Oliveira (2015) o Arduino® controla os dois motores nos 
mesmos ciclos de “loop”. Entretanto, como os algoritmos foram desenvolvidos 
separadamente e depois unidos, é mais fácil representar estes algoritmos em 
diagramas próprios, já que a execução de um não interfere diretamente na execução 
do outro. Portanto o fluxograma do algoritmo para o controle do motor de servo está 
na Figura 3.15, enquanto o fluxograma para o controle do motor de passo esta nas 
Figuras 3.16 e 3.17. 

 

Figura 3.38: Movimento em dois eixos aplicado em painéis solares. 

 
 

Fonte: adaptado de HUANG, (2011). 
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Figura 3.39: Fluxograma do código de sistemas rastreamento solar. 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 
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Figura 3.40: Fluxograma de controle do movimento do eixo vertical. 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 
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Figura 3.41: Fluxograma de controle do movimento do eixo horizontal. 

 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 
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3.2.4 Montagem dos componentes eletrônicos 

Durante a montagem, foi desenvolvido um processo para estruturação das 

ligações eletrônicas. Foram estabelecidas as conexões no microcontrolador 

Arduino® mostradas na figura abaixo: 

 

Figura 3.42: Esquema elétrico do sistema de controle. 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

 

O servomotor é conectado ao Arduino® através do pino 10 e 11, que é uma 

porta de input\output digital e com função PWM. A alimentação do servo foi feita por 

meio de uma ligação direta ao circuito regulador em GND e de tensão evitando que 

houvesse interferências no funcionamento do microcontrolador.  

O sensor coleta informações sobre a posição do Sol. Os LDR foram inseridos, 

com cabos, aos pinos de input analógico 0, 1, 2 e 3 e pino de alimentação 5,5v e 

GND. No esquema elétrico, são representados por R1, R2, R3 e R4. 

Em série com os sensores fotoelétricos (LDR), foram instalados resistores 

elétricos com o objetivo de diminuir a corrente elétrica que vai para o 

microcontrolador, representados por Led1, Led2, Led3e Led4. 
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Na Figura 3.19 ilustrada, todos os componentes foram instalados em um 

protoboard (em inglês: breadboard) com 170 pontos/furos (dimensão 46 x 36 mm) 

para instalação das conexões dos LDR e dos resistores. 

Figura 3.43: Protoboard e suas conexões. 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

 

A energia produzida pelos painéis fotovoltaicos é armazenada em duas 

baterias em paralelas (Li-Po 3,7v 650mA/h) e esta, por sua vez, é ligada a um 

regulador de tensão CC (entrada 0,9 ~ 4,5 V, 1A e saída 5 V), que aumenta a tensão 

para 5 V, tensão necessária para alimentação do microcontrolador. 

 

Figura 3.44: Ligação das baterias. 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

 

Figura 3.45: Regulador de tensão CC. 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 
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Após a montagem dos componentes eletrônicos, eles foram colocados dentro 

de um módulo de material de baixo custo para melhor acondicionamento e 

organização. Ainda neste módulo, era fixado o suporte para módulo fotovoltaico. O 

resultado final é apresentado abaixo. 

 

Figura 3.46: Protótipo, sem painel fotovoltaico. 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

A Figura 3.23 ilustra o dispositivo de bancada desenvolvido; os principais 

componentes utilizados (LDRs, Arduino e servomotores), para proporcionar 

sustentação ao sistema, usam: um módulo (caixa de interruptor de luz) com 40mm 

em cada lado. Este material foi escolhido devido sua grande facilidade de 

manipulação, não necessitando de soldas ou equipamentos especiais. Para este 

tamanho, o dispositivo apresentou-se muito estável, suportando o peso do painel 

fotovoltaico com a vantagem de ser barato e reciclável. As dimensões finais são: 

comprimento de 250mm em cada lado e altura de 160mm (MEDEIROS, 2015). 
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Figura 3.47: Projeto de um protótipo do dispositivo e a versão final. 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

 

3.3. Projeto da bancada didática (simulador solar) para ensaios de PV 

Com o protótipo escolhido, uma bancada didática foi construída e instalada 

para realização de experimentos e testes, tais como: 

� Medição da tensão e da corrente dos circuitos solar durante um período 

ajustável com uma bancada; simulação de cada ponto de 10º graus. 

� Medição de módulos fotovoltaicos com a tensão 5v, 300mA e 1,5w; 

dimensão 150x69mm com acoplamento em dois módulos, o mesmo 

paralelo. 

� Medição da energia e da potência fornecidas pelo protótipo de sistema 

rastreamento solar utilizando a interface no Software Excel 

� Medição da radiação de energia e da potência fornecidas; 

� A bancada didática é composta pelos seguintes equipamentos: 

� Multímetro Digital, modelo ET - 2038, fabricante MINIPA; 

� Alicate Wattímetro Digital Trifásico c/ Usb | ET-4091, fabricante MINIPA; 

� Fonte Alimentação c/ Ajustável para Bancada, modelo SAFA- 03D, 

fabricante Skill  
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3.4. Descrição da bancada de teste 

A bancada de teste, construída para simulação da incidência solar, é 
composta dos seguintes itens: 

� Chave geral (disjuntor) liga e desliga; 

� Moldura metálica para suporte da bancada; 

� Base da bancada (0,73 x 0,48 m) de material MDF, para colocação dos 

painéis solares ou protótipos de pequeno porte; 

� Medidor de ângulo zenital (0 a 180°); 

� Haste metálica (1 m, tendo como referência a base da bancada) para suporte 

da lâmpada; 

� A Haste metálica possui um mecanismo que possibilita a obtenção de dois 

ângulos: o zenital e a altura ou elevação solar. 

� Luminaria com uma lâmpada de halogêneo de 300 W; 

� Variador de luminosidade (0 ~ 1700 W). 
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Baseado no aparato construído, pode-se analisar a influência da inclinação na 

captação de energia do sistema, que é a sua principal contribuição. Pode-se, então, 

estabelecer relações entre a inclinação e a quantidade de energia elétrica gerada. A 

bancada apresentou um baixo custo de confecção. 

A bancada didática facilita o ensino-aprendizagem e a compreensão do aluno 

de graduação e pós-graduação de Engenharia Mecânica e Elétrica da UFRN, assim 

como dá ao docente um apoio didático, principalmente no que diz respeito aos 

estudos de sistemas fotovoltaicos, rastreados e fixos, além de facilitar a 

compreensão de projetos de protótipos. 

Segue abaixo a Figura 3.24 que apresenta, em detalhes, os elementos 

constituintes da bancada didática. 

 

Figura 3.48: Estrutura de Bancada de didática simulação para energia solar. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 
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3.5. Procedimento de ensaio para testes 

Os testes foram realizados em dois locais, no ambiente externo e no 

laboratório. A seguir são apresentados os procedimentos realizados nos locais 

mencionados. 

 

3.5.1. Teste com rastreamento móvel externo 

Para os testes práticos do protótipo, preferiu-se um ambiente externo com 

boa elevação e poucos obstáculos bloqueando os raios solares durante o dia. Foi 

escolhida a área ao lado do Laboratório de Energia da UFRN, em Natal-RN. Uma 

grande área plana e livre de grandes prédios em seus arredores. 

 O período que se realizou o registro foi datado em 13 de junho de 2016, às 

9h20m, constando uma temperatura de 25°C, vento de 15 Km/h e umidade de 67%. 

O teste teve a finalidade de verificar o efeito da presença do rastreador solar. 

A performance em geração de energia foi medida com o painel móvel para 

acompanhar a direção do Sol.  

O protótipo era colocado, na posição inicial, alinhado com o Norte. Isso era 

conseguido com o auxílio de uma bússola. Em seguida, os sensores tratavam de 

direcionar o painel fotovoltaico para região de maior incidência solar. 

 

Figura 3.49: Sistema de protótipo no local de testes e registro de bússola. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 
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3.5.2. Teste com rastreamento móvel no laboratório 

Na realização desse teste, é utilizada a bancada didática. O protótipo é 
colocado na bancada com o painel posicionado paralelo ao plano da bancada 
(posição inicial). 

Após isto, é ligada a alimentação de rastreamento, que se dá por uma fonte 
ajustável. Em seguida, a haste mecânica é deslocada no sentido anti-horário até o 
ângulo em que se deseja iniciar os ensaios (no caso, 5°). Então, depois de apagada 
a luz da sala, é ligada à luz de halogêneo da bancada didática. 

Assim, se iniciam os ensaios. Da posição inicial, o protótipo rastreia a luz 

através dos sensores e desloca-se até a incidência luminosa, ficando a placa com o 

painel fotovoltaico a máxima possível paralela a fonte de iluminação. Esse 

paralelismo geralmente apresenta um erro, que se explica devido à sensibilidade do 

sensor. 

 

Figura 3.50: Geometria do teste com rastreamento na bancada didática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 
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O erro de paralelismo é dado pela equação 4: 

 

∆�ó�?1�	= |
ABC?1�	DEB�F�1*

�BG1�B�çã�	��	HI
 |     Eq.(4) 

 

O valor dessa equação é sempre positivo, uma vez que o que se busca é a 
variação e ela é sempre positiva, daí a equação 4 vir na forma de módulo. 

 

 Figura 3.51: Teste com rastreamento na bancada didática. Posição do PV. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

 

3.5.3. Teste sem rastreamento móvel (fixo) 

 O presente estudo visa explicar e comparar os módulos PV de pequeno 
porte, de forma didática, para simulação no Laboratório de Energia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 

A Figura 3.29 apresenta um suporte para colocação do painel fotovoltaico. 

Convém ressaltar que o equipamento foi construído no desenvolvimento do trabalho 

para analisar a influência da inclinação geográfica (5º em Natal) na captação de 

energia do sistema, sendo esta a principal contribuição, somando-se a isso o baixo 

custo de confecção. Pode-se, desta forma, estabelecer relações entre a inclinação 

na captação e a quantidade de energia elétrica gerada através da aplicação das PV.  

 

∆Modulo 

∆Modulo 
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Figura 3.52: Suporte para PV. Sistema fixo. 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

 

As medições de captação máxima e mínima foram feitas em característica 
elétrica com PV para que se pudesse avaliar a influência da inclinação na captação 
de energia. 

Apresenta-se, na Figura 3.30, a tensão de circuito do painel solar para 
simulação do sistema fotovoltaico que pode ser medida em diversas variáveis: 
corrente (Icc), tensão (Vcc), potência (W); para medição de energia solar depende do 
valor de insolação em paralelo com diodo e em paralelo com um resistor R1 e 
painéis solares em série. 

 

Figura 3.53: Diagrama de bloco do circuito elétrico para medição a painel fotovoltaico. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

Ângulo de 

inclinação (=) 
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A Figura 3.31 representa uma bancada com equipamento de medição. Uma 

vez alterada (através do potenciômetro) a intensidade da luz, é definida a insolação 

do teste. O melhor posicionamento da placa fotovoltaica de modo a captar a máxima 

energia será o objetivo do sistema rastreável. 

 

Figura 3.54: Testes dos parâmetros elétricos no PV. 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

 

O circuito mais básico modela o painel solar por uma fonte de corrente em 

série, usando um diodo versão NI 4007, instalando dois painéis solares com 

acoplamento em paralelo, o que totalizaria numa tensão nominal (V) e uma corrente 

(I) e potência (P). 

Os parâmetros que habitualmente são utilizados para caracterizar são a 

corrente em curto circuito, a tensão em circuito aberto e o ponto de potência 

máxima. 

Segundo TREVELIN (2014) as placas fotovoltaicas fornecidas não tinham 

suas especificações conhecidas. Assim antes de sua utilização determinou-se a 

relação tensão e corrente em V.I para encontrar a potência máxima da placa, 

parâmetro indispensável para o dimensionamento do sistema. Este modelo pode ser 

considerado com uma aproximação ideal do seu funcionamento, uma vez que não 

possui as resistências associadas aos elementos parasitas (VALENTE, 2011).  
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Seguindo a Equação 5: 

 

�K =	LGG	. MGG     Eq. (5) 

 

Em que, 

Icc - corrente de curto-circuito (A) 

Vcc - tensão em circuito aberto (V) 

Pw – potência no ponto de máxima (w) 

 

Segundo YILMAZ (2015) as medições de captação máxima e mínima foram 

feitas em potência, para que se pudesse avaliar a influência da inclinação na 

captação de energia. 
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Capítulo IV 

4. RESULTADOS E DISCUSSÂO 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados experimentais dos ensaios 

realizados nos Laboratório de Energia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte - UFRN. 

Experiências concluídas foram: o projeto e a montagem do protótipo de 

sistema rastreável solar, e implementar a linguagem em C++ do seu programa no 

microcontrolador ao Arduino®. 

Simulando o Sol, foi colocada uma luz de halogêneo 300 W na bancada de 

didática que proporciona vários efeitos de iluminação, devido a um variador de 

luminosidade presente na mesma. 

As análises das experiências concluídas foram feitas relacionando-se o 

comportamento elétrico por: módulos fotovoltaicos com rastreador e com painel fixo, 

tanto na condição do painel solar na bancada didática diretamente à inclinação do 

solar, quanto submetido a uma condição de ensaios e testes de bancada. 

Por fim, apresentaram-se os resultados da geração de potência elétrica obtida 

pelo suporte fixo e pelo sistema com rastreamento, fazendo, assim, uma 

comparação com o referencial teórico e com os dados conseguidos 

experimentalmente no estudo. 

 

4.3. Resultado da resposta do sistema de rastreamento 

Os testes foram realizados conforme especificado, utilizando o sistema 

fotovoltaico dotado com rastreamento. Uma variação da posição da haste (onde 

estava fixada a lâmpada) foi realizada através do movimento mecânico e manual, 

obtendo-se posições para o ângulo zenital (θz) da bancada. 

As tabelas a seguir apresentam: a irradiação, o tempo de resposta à mudança 

de posição do sistema de rastreamento e o erro de paralelismo entre a posição do 

painel fotovoltaico (com controlador de posição) e a posição da lâmpada. 

 Foram testados os níveis de irradiação na bancada didática. Para isso foi 
utilizado um radiômetro (modelo MES-100), para atividade correlacionada com 
questões mecânica do instrumento. Seguem os valores (W/m2) da irradiação na 



 91 

Tabela 4.4. Observar-se que a cor amarela, em destaque, representa o máximo 
valor de irradiação. 

Tabela 4.4: Ensaio do ângulo de incidência e medidor. 

Ângulo de Incidência (°) Medidor (W/m²) 

5 3,8 

15 12,7 

30 32,1 

45 53,3 

60 73,9 

75 89,2 

90 97,4 

105 92,5 

120 68,2 

135 53,9 

150 32,5 

165 13,2 

180 4,1 
 

 O Gráfico 4.1 apresenta o valor da irradiação (em função do ângulo zenital) 
incidente sobre a bancada didática, isto para a condição da lâmpada de halogênio 
(300 W) operando com 100 % de sua capacidade. 

 

Gráfico: 4.1: Radiação solar incidente na bancada. 
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Tabela 4.5: Ensaio 1a do sistema de rastreamento. 
Ensaio 1a sentido Anti-Horário 

Ângulo de 
Incidência (°) 

Tempo de 
Resposta (seg.) 

Inclinação 
do PV (°) 

Variação de 
Luz/PV 

Erro de paralelismo 
% 

5 37* 16 11 
 

15 8 16 1 7% 

25 7 16 9 36% 

35 3 23 12 34% 

45 4 34 11 24% 

55 8 43 12 22% 

65 7 57 8 12% 

75 6 64 11 15% 

85 6 68 17 20% 

90 9 75 15 17% 

85 7 75 10 12% 

75 12 70 5 7% 

65 6 65 0 0%** 

55 5 40 15 27% 

45 4 30 15 33% 

35 4 20 15 43%*** 

25 10 17 8 32% 

15 3 16 1 7% 

5 3 15 10 
 

 
 

* O tempo de resposta de deslocamento do sistema rastreado até para a posição 
inicial (5° no transferidor da bancada) era elevado pois o painel do protótipo 
deslocava-se da posição de 90° no transferidor da bancada (painel fotovoltaico 
paralelo a bancada de testes) até a posição do início dos testes (5°). 

** A cor azul indica o menor valor do erro de paralelismo. 

*** A cor vermelha indica o maior valor do erro de paralelismo, 
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Tabela 4.6: Ensaio 1b do sistema de rastreamento 

Ensaio 1b sentido Horário 
Ângulo de 

Incidência (°) 
Tempo de 

Resposta (seg.) 
Inclinação 
do PV (°) 

Variação de 
Luz/PV 

Erro de paralelismo % 

5 21 20 15 
 

15 5 20 5 33% 

25 3 22 3 12% 

35 3 22 13 37% 

45 7 26 19 42% 

55 5 41 14 25% 

65 5 52 13 20% 

75 5 63 12 16% 

85 12 72 13 15% 

90 7 78 12 13% 

85 6 79 6 7% 

75 10 73 2 3% 

65 6 70 5 8% 

55 6 55 0 0% 

45 5 43 2 4% 

35 4 27 8 23% 

25 4 16 9 36% 

15 5 15 0 0% 

5 3 15 10 
 

 
 

Gráfico: 4.2: Variação do ângulo zenital. Ensaio 1. 
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Tabela 4.7: Ensaio 2a do sistema de rastreamento. 

Ensaio 2a sentido Anti-Horário 
Ângulo de 

Incidência (°) 
Tempo de Resposta 

(seg.) 
Inclinação do 

PV (°) 
Variação de Luz/PV Erro de paralelismo % 

5 46 13 8 
 

15 3 13 2 13% 

25 4 15 10 40% 

35 5 21 14 40% 

45 7 33 12 27% 

55 7 41 14 25% 

65 7 50 15 23% 

75 6 65 10 13% 

85 7 69 16 19% 

90 12 72 18 20% 

85 7 73 12 14% 

75 11 68 7 9% 

65 7 57 8 12% 

55 5 45 10 18% 

45 7 25 20 44% 

35 5 18 17 49% 

25 3 16 9 36% 

15 5 15 0 0% 

5 3 15 10 
 

 

Tabela 4.8: Ensaio 2b do sistema de rastreamento. 

Ensaio 2b sentido Horário 
Ângulo de 

Incidência (°) 
Tempo de Resposta 

(seg.) 
Inclinação do 

PV (°) 
Variação de Luz/PV Erro de paralelismo % 

5 17 18 13 
 

15 3 20 5 33% 

25 3 20 5 20% 

35 3 21 14 40% 

45 6 28 17 38% 

55 4 43 12 22% 

65 5 55 10 15% 

75 3 63 12 16% 

85 18 75 10 12% 

90 7 76 14 16% 

85 6 77 8 9% 

75 10 73 2 3% 

65 9 64 1 2% 

55 4 47 8 15% 

45 7 40 5 11% 

35 5 28 7 20% 

25 7 19 6 24% 

15 7 15 0 0% 

5 3 15 10 
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Gráfico 4.3: Variação do ângulo zenital. Ensaio 2. 

 

 

Tabela 4.9: Ensaio 3a do sistema de rastreamento. 

Ensaio 3a sentido Anti-Horário 
Ângulo de 

Incidência (°) 
Tempo de Resposta 

(seg.) 
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Variação de Luz/PV Erro de paralelismo % 

5 42 14 9 
 

15 3 14 1 7% 

25 3 16 9 36% 

35 6 25 10 29% 

45 4 32 13 29% 

55 4 43 12 22% 

65 4 52 13 20% 

75 5 65 10 13% 

85 12 74 11 13% 

90 6 75 15 17% 
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Tabela 4.10: Ensaio 3b do sistema de rastreamento. 

Ensaio 3b sentido Horário 
Ângulo de 

Incidência (°) 
Tempo de Resposta 

(seg.) 
Inclinação do 

PV (°) 
Variação de Luz/PV Erro de paralelismo % 

5 20 18 13 
 

15 3 19 4 27% 

25 3 20 5 20% 

35 3 20 15 43% 

45 4 26 19 42% 

55 4 41 14 25% 

65 4 52 13 20% 

75 4 63 12 16% 

85 4 75 10 12% 

90 5 76 14 16% 

85 7 75 10 12% 

75 10 68 7 9% 

65 6 55 10 15% 

55 5 50 5 9% 

45 4 35 10 22% 

35 5 30 5 14% 

25 4 16 9 36% 

15 4 15 0 0% 

5 3 15 10 
 

 
 

Gráfico 4.4: Variação do ângulo zenital. Ensaio 3. 
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4.3.1. Discussão  

A histerese entre os resultados da inclinação no sentido anti-horário e horário 

é pequena, sendo, portanto confiáveis. 

O maior erro de paralelismo entre o ângulo zenital e o PV apareceu com 

maior frequência para o ângulo de 145º. 

O menor erro de paralelismo entre os ângulos zenital e PV apareceu com 

maior frequência para o ângulo de 165º. 

Para o ângulo de incidência de valor de 90º, observa-se que, para os ensaios 

realizados, o maior valor para o erro de paralelismo foi de 20%; o menor erro foi de 

13%. 

O tempo de resposta médio inicial, para os seis ensaios, foi de 30,5 

segundos. O tempo de resposta indica o deslocamento do painel solar rastreado (na 

posição de 90º, medido no transferidor da bancada) até a posição inicial dos testes 

que era de 5º (medido no transferidor da bancada de testes). 

 

4.4. Performance elétrica 

Para obtenção dos resultados da performance elétrica foram realizados três 

ensaios. Em cada ensaio o ângulo zenital percorria o intervalo de 5° até o ângulo de 

175°, isso variando de 10° em 10°, isto para o sistema com rastreamento solar. 

Com relação ao sistema fixo, a quantidade de ensaios realizados foram os 

mesmos. Entretanto, como a banca é fixa (com ângulo de inclinação de 5°, valor 

referente ao alinhamento da linha do Equador com a cidade de Natal) a variação 

aconteceu apenas no ângulo zenital, que variou de 10° em 10°, entre os ângulos 5° 

e 175°. 

Em cada ensaio, para ambos os sistemas, foi percorrido o sentido anti-horário 

(5° a 175°) representado no gráfico pela linha azul e o sentido horário (175° a 5°) 

representado pela linha vermelha. 
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4.4.1. Resultados do sistema de rastreamento 

A seguir são apresentados os gráficos da tensão (Vcc) e corrente (Icc) em 

função do ângulo zenital do rastreamento. 

 

Gráfico 4.5: Tensão x Ângulo zenital. 
Ensaio 1. 

 

Gráfico 4.6: Corrente x Ângulo zenital. 
Ensaio 1. 

 

 

Gráfico 4.7: Tensão x Ângulo zenital. 
Ensaio 2. 

 

 

Gráfico 4.8: Corrente x Ângulo zenital. 
Ensaio 2. 
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Gráfico 4.9: Tensão x Ângulo zenital. 
Ensaio 3. 

 

Gráfico 4.10: Corrente x Ângulo zenital. 
Ensaio 3. 

 

4.4.2. Resultados do sistema fixo 

A seguir são apresentados os gráficos da tensão (Vcc) e corrente (Icc) em 

função do ângulo zenital do sistema fixo.

Gráfico 4.11: Tensão x Ângulo zenital. 
Ensaio 1. 

 

Gráfico 4.12: Corrente x Ângulo zenital. 
Ensaio 1. 
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Gráfico 4.13: Tensão x Ângulo zenital. 
Ensaio 2. 

 

Gráfico 4.14: Corrente x Ângulo zenital. 
Ensaio 2. 

 

 

Gráfico 4.15: Tensão x Ângulo zenital. 
Ensaio 3. 

 

 

Gráfico 4.16: Corrente x Ângulo zenital. 
Ensaio 3.
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• Os maiores valores de tensão surgiram entre os ângulos zenital de 55° e 

105°; 

• O maior valor da tensão foi de 4,88 V (gráfico 4.5); 

• O menor valor da tensão foi 4,66 V de (gráfico 4.6); 

• O ângulo que mais frequentemente indica a maior tensão foi o 85°. 

• O ângulo que mais frequentemente indica a menor tensão foi o 175°. 

Avaliando os gráficos 4.5, 4.7 e 4.9, que relacionam a corrente com o ângulo 

zenital do sistema de rastreamento, observa-se que: 

• Os maiores valores de corrente surgiram entre os ângulos zenital de 85° e 

105°; 

• O maior valor da corrente foi de 29,87 mA (gráfico 4.9); 

• O menor valor da tensão foi 14,97 mA de (gráfico 4.5); 

• O ângulo que mais frequentemente indica a maior corrente foi o 105°. 

• O ângulo que mais frequentemente indica a menor corrente foi o 175°. 

Dos gráficos 4.10, 4.12 e 4.14, que relacionam a tensão com o ângulo zenital do 

sistema de fixo, observa-se que: 

• Os maiores valores de tensão surgiram entre os ângulos zenital de 55° e 

105°; 

• O maior valor da tensão foi de 4,89 V (gráfico 4.14); 

• O menor valor da tensão foi 3,32 V de (gráfico 4.6); 

• O ângulo que mais frequentemente indica a maior tensão foi o 90°. 

• O ângulo que mais frequentemente indica a menor tensão foi o 5°. 

Avaliando os gráficos 4.11, 4.13 e 4.15, que relacionam a corrente com o 

ângulo zenital do sistema fixo, observa-se que: 

• Os maiores valores de corrente surgiram entre os ângulos zenital de 85° e 

95°; 

• O maior valor da corrente foi de 11,19 mA (gráfico 4.15); 

• O menor valor da tensão foi 0,51 mA de (gráfico 4.11); 

• O ângulo que mais frequentemente indica a maior corrente foi o 90°. 

• O ângulo que mais frequentemente indica a menor corrente foi o 5°. 
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4.5. Potência gerada 

Para medição da potência gerada foi multiplicado o valor de Icc com o valor de 

Vcc. O resultado da variação da potência em função do ângulo zenital é mostrado 

nos gráficos a seguir. 

 

4.5.1. Sistema com rastreamento 

Gráfico 4.17: Potência x Incidência. Ensaio 1. 
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Gráfico 4.18: Potência x Incidência. Ensaio 2. 

 

Gráfico 4.19: Potência x Incidência. Ensaio 3. 

 

  

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

0,160

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

P
o

tê
n

ci
a 

(W
)

Ângulo zenital

Ensaio II - sentido anti-horário - rastreamento Ensaio II - sentido horário - rastreamento

0,0000

0,0200

0,0400

0,0600

0,0800

0,1000

0,1200

0,1400

0,1600

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

P
o

tê
n

ci
a 

(W
)

Ângulo zenital

Ensaio III - sentido anti-horário - rastreamento Ensaio III - sentido horário - rastreamento



 104 

4.5.2. Sistema fixo 

Gráfico 4.20: Potência x Incidência. Ensaio 1. 

 

Gráfico 4.21: Potência x Incidência. Ensaio 2. 
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Gráfico 4.22: Potência x Incidência. Ensaio 3. 
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relação à potência gerada: 
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• O maior valor da potência gerada foi de 54,3 mW (gráfico 4.22); 
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• O ângulo que mais frequentemente indicou a maior potência gerada foi o 90°; 

• O menor valor de potência gerada foi de 1,7 mW (gráfico 4.22); 

• O ângulo que mais frequentemente indica a menor potência gerada foi o 

175°. 

 

4.6. Comparação de entre dois sistemas: Rastreado e Fixo 

A performance de cada sistema foi comparada e os resultados das curvas da 

inclinação foram obtidas para o anti-horário e sentido horário, sobrepondo os 

gráficos da Vcc, Icc e potência pelo painel fotovoltaico em cada sistema, resultando 

nos gráficos 4.22, 4.23 e 4.24.  
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Gráfico 4.23: Comparativo sistema rastreador e fixo. Tensão x ângulo zenital. 

 

 

Gráfico 4.24: Comparativo sistema rastreador e fixo. Corrente x ângulo zenital. 
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Gráfico 4.25: Comparativo sistema rastreador e fixo. Potência x ângulo zenital. 
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Para os dois sistemas, as curvas geradas no sentido anti-horário e horário, 

apresentam poucas histereses, sendo aceitáveis seus resultados. 

Sobre o sistema rastreado e fixo pode-se, dos gráficos 4.23, 4.24 e 4.25, 

observar em relação à potência gerada: 

• A curva está o pico de valores foram gerados próximo ao ângulo zenital de 

90°; 

• A curva está o pico de sistema rastreador, os maiores valores da Vcc, Icc e W 

gerada seguir em:  

 

o Tensão: 4,86 Vcc; (gráfico 4.23) 

o Corrente: 29,87 Icc; (gráfico 4.24) 

o Potência 145,2 mW. (gráfico 4.25) 

 

• A curva está o pico de sistema fixo, os menores valores da Vcc, Icc e W 

gerada seguir em:  

 

o Tensão: 4,89 Vcc; (gráfico 4.23) 

o Corrente: 11,89 Icc; (gráfico 4.24) 

o Potência 54,3 mW. (gráfico 4.25) 
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Capitulo V 

5. CONCLUSÃO 

Com base na revisão bibliográfica realizada e nos resultados experimentais 

obtidos, importantes conclusões puderam ser extraídas. 

A pesquisa realizada atingiu os objetivos propostos, dentre os quais a 

implantação de um protótipo, o projeto e a implementação de sistema de controle 

rastreável de painéis fotovoltaicos (protótipo). 

É possível avaliar os parâmetros elétricos com confiabilidade, uma vez que a 

histerese apresentou-se baixa nos ensaios realizados; 

O sistema rastreamento gera maior potência em relação ao sistema fixo; 

Se considerarmos o maior valor de potência produzida, o sistema rastreável 

produz, aproximadamente, 2,5 (duas vezes e meia) mais energia que o fixo. Vale 

destacar que esse é o valor de potência máxima e não o valor de potência efetiva, 

junte-se a isto o fato que a energia elétrica, necessária para alimentar o 

rastreamento automático, não foi diminuída. 

A tecnologia simplificada, o baixo custo, além da avaliação do ganho na 

conversão da energia solar em energia elétrica que este sistema com controlador 

rastreável apresenta em relação a um sistema fixo é como esperado, seguindo os 

resultados encontrados na bibliografia. 

O protótipo mostrou-se uma ferramenta de valor didático para fins acadêmicos 

pois o uso da bancada resulta em um conhecimento mais aprofundado, levando os 

alunos a realizarem pesquisas, propor melhorias, buscar soluções, criticar, sendo 

sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem. 

 

5.1. Trabalhos futuros  

Entre as possíveis pesquisas a serem realizadas tendo como referência estes 

trabalhos podem ser citados: 

Uma possível evolução do trabalho de proposto realizado é a análise da geração 

de energia do sistema durante o período de um ano, verificando o efeito sobre os 

diferentes rastreadores, como a alteração da zenital relativa do Sol afeta o sistema, 

observar as diferenças na incidência solar na bancada didática para simulação e 
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externo e obter uma análise mais realistas da aplicabilidade do uso de rastreadores 

dadas as condições locais; 

Projeto de um sistema para painéis convencionais; 

Verificação efeitos de consumo elétrico tanto para o sistema de bancada 

didática quanto ara um projeto industrial; 

Mensurar ou avaliar os custos de manutenção para estrutura de rastreamento 

como também estudo de confiabilidade; 

Atualmente são utilizados estrutura fixas podendo sofrer alterações em função 

das pesquisas e vantagens encontradas; 

Melhorar o controle do posicionamento do fotovoltaico. 
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APÊNDICE A – Código do Algoritmo 

Código do algoritmo C++ utilizada no Arduino para o rastreado solar dois 

eixos da proposta de experimento. 

 

/*<-----------------> Autor <---------------------> 
*Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
*Programa Pós-Graduação Engenharia Mecânica 
*Trabalho de Dissertação de Mestrado de Engenharia Mecânica 
*Projeto: SISTEMA DE CONTROLE RASTREÁVEL PARA PAINÉIS FOTOVOLTAICOS: PROTÓTIPO 
*Aluno/Autor: Isaac Péricles Maia de Medeiros 
*Revisado em: 27 de Junho de 2016 
*e-mail: isaacmedeiros@gmail.com 
*Orientador: Prof. Eng. Francisco de Assis Oliveira Fontes 
*Co-orientador: Prof. Eng. Cleiton Rubens Formiga Barbosa 
*Laboratório de Energia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
*COMPILADOR POR: Plataforma de desenvolvimento do Arduíno. Versão 1.6.9 
<-----------------> Autor <--------------------->*/ 
#include <Servo.h>    // inclusão de biblioteca de controle dos Servos 
 
// Definição do Servo de controle horizontal e vertical 
Servo horizontal;    // Servo horizontal 
Servo vertical;    // Servo vertical 
 
// Definição dos Limites de posição dos servos 
int servoh = 180;     // Valor inicial da posição do servo 
int servohLimitHigh = 180;   // Limite máximo da posição do servo horizontal 
int servohLimitLow = 0;      // Limite mínimo da posição do servo horizontal 
int servov = 45;              // Valor inicial da posição do servo 
int servovLimitHigh = 110;   // Limite máximo da posição do servo vertical 
int servovLimitLow = 0;      // Limite mínimo da posição do servo vertical 
 
// Definição dos pinos dos sensores LDR 
int sldrEI = 0;     // Sensor LDR Esquerdo Inferior 
int sldrDI = 4;     // Sensor LDR Direito Inferior 
int sldrES = 2;     // Sensor LDR Esquerdo Superior 
int sldrDS = 1;     // Sensor LDR Direito Superior 
 
//Variáveis de controle 
int espera = 100;   // Valor do tempo de espera em milissegundos entre as repetições do programa 
int tol = 10;      // Valor da tolerância para o controle de verificação entre as médias dos sensores LDR 
 
void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600);          // Inicialização da porta serial em 9600 baud 
  horizontal.attach(11);       // Atribuição do servo horizontal ao pino digital 11 
  horizontal.write(servoh);   // Atribuição da posição inicial ao servo horizontal 
  vertical.attach(10);         // Atribuição do servo vertical ao pino digital 10 
  vertical.write(servov);      // Atribuição da posição inicial ao servo vertical  
  delay(3000);                // Atraso de 3 segundos para a inicialização do programa  
} 
void loop()  
{ 
   
  // Recebendo e armazenando os valores dos sensores LDR nas entradas analógicas 
  int ES = analogRead(sldrES);   // Variável que recebe os valores do sensor Esquerdo Superior 



 122 

  int DS = analogRead(sldrDS);   // Variável que recebe os valores do sensor Direita Superior 
  int EI = analogRead(sldrEI);   // Variável que recebe os valores do sensor Esquerdo Inferior 
  int DI = analogRead(sldrDI);   // Variável que recebe os valores do sensor Direita Inferior 
   
  // média aritmética entre os valores obtidos dos sensores LDR 
  int medS = (ES + DS) / 2;   // Média entre os sensores superior esquerdo e superior direito 
  int medI = (EI + DI) / 2;    // Média entre os sensores inferior esquerdo e inferior direito 
  int medE = (ES + EI) / 2;   // Média entre os sensores superior esquerdo e inferior esquerdo 
  int medD = (DS + DI) / 2;   // Média entre os sensores superior direito e inferior direito 
  int difVer = medS - medI;   // Armazena a diferença entre as médias verticais  
  int difHor = medE - medD;   // Armazena a diferença entre as médias horizontais 
   
  Serial.print("Sv: "); 
  Serial.print(servov); 
  Serial.print(" "); 
  Serial.print(" Sh: "); 
  Serial.print(servoh); 
  Serial.print(" "); 
  Serial.print(" Sup. Esq.: "); 
  Serial.print(ES); 
  Serial.print(" "); 
  Serial.print(" Inf. Esq.: "); 
  Serial.print(EI); 
  Serial.print(" "); 
  Serial.print(" Sup. Dir.: "); 
  Serial.print(DS); 
  Serial.print(" "); 
  Serial.print(" Inf. Dir.: "); 
  Serial.print(DI); 
  Serial.print(" "); 
  Serial.print(" M. Sup.: "); 
  Serial.print(medS); 
  Serial.print(" "); 
  Serial.print(" M. Inf.: "); 
  Serial.print(medI); 
  Serial.print(" "); 
  Serial.print(" M. Esq.: "); 
  Serial.print(medE); 
  Serial.print(" "); 
  Serial.print(" M. Dir.: "); 
  Serial.print(medD); 
  Serial.print(" "); 
  Serial.print(" Dif. Ver.: "); 
  Serial.print(difVer); 
  Serial.print("  "); 
  Serial.print(" Dif. Hor.: ");   
  Serial.print(difHor); 
  Serial.print("  "); 
  Serial.print(" Tempo: "); 
  Serial.print(espera); 
  Serial.print("   "); 
  Serial.print(" Tol.: "); 
  Serial.print(tol);   
  Serial.println(""); 
   
  if (-1*tol > difVer || difVer > tol)    // Verificar está no ângulo vertical outra mudança tolerância 
  { 
      if (medS > medI) 
      { 
          servov = ++servov; 
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          if (servov > servovLimitHigh)  
          {  
              servov = servovLimitHigh; 
          } 
      } 
      else if (medS < medI) 
      { 
          servov= --servov; 
          if (servov < servovLimitLow) 
          { 
                servov = servovLimitLow; 
          } 
      } 
      vertical.write(servov); 
  } 
    if (-1*tol > difHor || difHor > tol)   // Verificar está no ângulo vertical outra mudança tolerância 
  { 
      if (medE > medD) 
      { 
          servoh = --servoh; 
          if (servoh < servohLimitLow) 
          { 
              servoh = servohLimitLow; 
          } 
      } 
      else if (medE < medD) 
      { 
          servoh = ++servoh; 
          if (servoh > servohLimitHigh) 
          { 
              servoh = servohLimitHigh; 
          } 
      } 
      else if (medE = medD) 
      { 
        // nothing 
      } 
      horizontal.write(servoh); 
  } 
    delay(espera);     // Espera para a próxima repetição 
} 
 
/*<-----------------> Autor <---------------------> 
*Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
*Programa Pós-Graduação Engenharia Mecânica 
*Trabalho de Dissertação de Mestrado de Engenharia Mecânica 
*Projeto SISTEMA DE CONTROLE RASTREÁVEL PARA PAINÉIS FOTOVOLTAICOS: PROTÓTIPO 
*Aluno/Autor: Isaac Péricles Maia de Medeiros 
*Revisado em: 27 de Junho de 2016 
*e-mail: isaacmedeiros@gmail.com 
*Orientador: Prof. Eng. Francisco de Assis Oliveira Fontes 
*Co-orientador: Prof. Eng. Cleiton Rubens Formiga Barbosa 
*Laboratório de Energia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
*COMPILADOR POR: Plataforma de desenvolvimento do Arduíno. Versão 1.6.9CAPC 
<-----------------> Autor <--------------------->*/ 
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APÊNDICE B – Primeira versão do Protótipo 

O primeiro destes, Protótipo na Figura I, compreende apenas o sistema de 

rastreamento solar, sem sua aplicação em um sistema fotovoltaico. Para isso, foi 

construída uma estrutura que suportasse um painel fotovoltaico com 4 LDR 

(diâmetro de 5mm cada), modelo PGM5****, posicionados na estrutura em formato 

de cruz.  

Os sensores eram alocados dentro de cilindro de cobre (8 x 7 mm). O motivo 

de abarcá-los dentro de um tubo cilíndrico é para evitar interferência entre os 

sensores, fazendo com que o controle e acionamento dos motores ficassem 

comprometidos. Fazendo dessa forma a incidência luminosa, é direcionado ao 

sensor, que está localizado estrategicamente para essa captação (recebendo raios 

luminosos perpendiculares ao sensor). A concepção do sensor de luz é baseada no 

uso da sombra (PONNIRAN, 2011). 

 
Figura 55: primeiro do Protótipo. 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016. 

  



 125 

APÊNDICE C – Artigos de científicos e técnicos 

 

A presente dissertação resultou nas seguintes publicações; 

 

• Artigo de Cientifico I: 
 
Trabalho completo publicado nos anais do 58° Congresso Brasileiro de 
Cerâmica, 18 a 21 de maio de 2014, Bento Gonçalves – Rio Grande do Sul, 
sob o título: 
 
CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAL PARA USO COMO CÉLULA SOLAR 
 
I. P. M. de Medeiros; F. A. O. Fontes; S. M. Valcacer; L. G. M Souza; C. A. 
Paskocimas. 
 
 

• Artigo de Cientifico II: 
 
Trabalho completo publicado nos anais do 1º Congresso Nacional de 
Matemática Aplicada à indústria, 18 a 21 de novembro de 2014, Caldas 
Novas – Goiás, sob o título: 
 
USO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS PARA OTIMIZAR A CAPTAÇÃO 
DE ENERGIA EM PAINEIS SOLARES 
 
Medeiros, I. P. M., Fontes, F. A. O, Lima, C. M., Barbosa, C. R. F., Valcacer, 
S. M., Sanabio, R. G., Dantas, V. B. 
 
Identificador de objeto digital: dx.doi.org/10.5151/mathpro-cnmai-0006 
 
 

• Artigo de Cientifico III: 
 
Trabalho completo publicado nos anais do 12º Congresso Iberoamericano de 
Engenharia Mecanica, 10 a 13 de Novembro de 2015, Guayaquil, Ecuador, 
sob o título: 
 
ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO DE PAINEL SOLAR DO TIPO FIXO 
 
Medeiros, I. P. M; Fontes, F. A. O; Barbosa, C. R. F; Medeiros R. R. B; André, 
T. S; Lima, C. M; Valcacer, S. M. 
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• Artigo de Cientifico IV: 
 
Trabalho completo publicado nos anais e livro de memorias do VIII Congreso 
Latinoamericano de Ingeniería Mecánica – COLIM, 25 a 27 de novembro de 
2014, Cuenca, Ecuardor, sob o título: 
 
ESTUDO DO USO EM mini-SAPV PARA AUTOMATIZAÇÃO DE SOLAR 
 
I. P. M. Medeiros, F. A. O. Fontes, C. M. Lima, C. R. F. Barbosa, S. M. 
Valcacer, A. O. Salazar, L. G. V. M. Souza. 
 
Registro de ISBN: 978-9978-10-201-5 
 
 

• Artigo de Cientifico V:  
 
Trabalho completo publicado nos anais do VIII Congresso Brasileiro de 
Termodinâmica, 16 a 20 de novembro de 2015, Aracaju – Sergipe, sob o 
título: 
 
EXPERIMENTAL STUDY OF EFFICIENCY OF A SMALL PHOTOVOLTAIC 
SYSTEM "PV" 
 
Medeiros, I. P. M, Fontes, F. A. O, Barbosa, C. R. F, Medeiros R. R. B, 
Machado, H. T. V, Valcacer, S. M, R. G. Sanabio. 
 
 

• Revista de técnica VI: 
 

Revista técnica “O Setor Elétrico”,  Agosto/Setembro de 2016, São Paulo – 
SP, com o título: 
 
USO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS PARA OTIMIZAR A CAPTAÇÃO 
DE ENERGIA EM PAINEIS SOLARES 
 
Medeiros, I. P. M., Fontes, F. A. O, Lima, C. M., Barbosa, C. R. F., Valcacer, 
S. M., Sanabio, R. G., Dantas, V. B. 
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A busca pela preservação do meio ambiente tem colocado, cada vez mais, as 
energias limpas e alternativas em destaque. Uma das energias mais estudadas no 
Brasil é a solar, isso em virtude de uma localização geográfica privilegiada do país, 
alta incidência de raios solares aliado a uma geração de energia limpa e silenciosa. 
Uma das principais problemáticas da energia solar é a baixa captação, em média 
apenas 30% dos raios solares são transformados em energia solar o resto e perdido 
durante o processo. E um dos fatores que mais interferem essa transformação de 
energia é o material usado para montar a célula solar e essa pesquisa tem como 
objetivo avaliar diferentes materiais para fazer a célula. Para tal, serão realizados os 
ensaios de microscopia eletrônica de varredura (MEV), EDS e Difração Raio -X 
(DRX). 
 

Palavra-chave: Energia Solar, Célula solar, DRX, MEV. 
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Resumo: As fontes de energia podem ser convencionais ou alternativas. Apesar de a energia convencional ser 

caracterizada pelo baixo custo, a energia alternativa ganha visibilidade e entre elas a solar, por ser limpa, silenciosa 

epoder adaptar-se aos mais diversos locais. A grande problemática no uso dessa energia é sua baixa eficiência na 

conversão de energia elétrica que é produzida a partir dos raios solares. E para ter sua eficiência energética 

melhorada o trabalho propõe um mecanismo de rastreamento acoplado ao painel solar para orientação dos 

movimentos a partir da incidência dos raios solares na superfície da célula solar Para proporcionar essa 

movimentação usou-se dois servomotores e um sistema embarcado com sensores de luz (LDR – 5mm) diretamente 

ligados aos servo mecanismos. O software embarcado utiliza linguagem C que permite a determinação da posição 

correta do painel solar e com o uso desses mecanismos espera-se coletar a radiação solar máxima, aumentando assim 

a eficiência do conjunto utilizando-se um aparato de baixo custo. 

 

 

Palavras-chave: Automação, Energia Solar, Microcontrolador, Linguagem C 
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Resumo 
As fontes de energia podem ser 
convencionais ou alternativas. Apesar de a 
energia convencional ser caracterizada pelo 
baixo custo, a energia alternativa ganha 
visibilidade e entre elas a solar, por ser 
limpa, silenciosa e poder adaptar-se aos 
mais diversos locais. A grande problemática 
no uso dessa energia é sua baixa eficiência 
na conversão de energia elétrica que é 
produzida a partir dos raios solares. E para 
ter sua eficiência energética melhorada o 
trabalho propõe um mecanismo de 
rastreamento acoplado ao painel solar para 
orientação dos movimentos a partir da 
incidência dos raios solares na superfície da 
célula solar, fazendo assim o painel solar 
“PV” em posição oposta e no ângulo direito 
(θ), superfície horizontal com o azimute (γ) 
e altura Sol (γs), direito a radiação solar. 
Usa-se dois servomotores de pequeno porte  
automáticos com inclinação que pode variar 
nos dois eixos servomotores utilizou-se um 
microcontrolador e um sistema embarcado 
com sensores de luz (LDR – 5mm) 
diretamente ligados aos servo mecanismos. 
O software embarcado utiliza linguagem C 
que permite e terminar a posição correta do 
painel solar e com o uso desses mecanismos 
espera-se coletar a radiação solar máxima. 
 
Palavras-chave: Automação, Energia Solar, 
Microcontrolador, Linguagem C. 

Abstract 
The energy sources may be conventional or 
alternative. Although conventional energy is 
characterized by low cost, alternative energy 
gains visibility and among them solar, being 
clean, quiet and able to adapt to many 
different places. The big problem in the use 
of this energy is its low efficiency in 
converting electrical energy generated from 
the solar rays. And to have improved their 
energy efficiency work proposes a solar 
panel attached to for guidance of the 
movements from the sunlight on the solar 
cell surface tracking mechanism, thus 
making the solar panel "PV" in the opposite 
position and at the right angle (θ), horizontal 
surface with the azimuth (γ) and height Sol 
(γs), and right solar radiation. It uses two 
servomotors with smallsized automatic 
inclination which can vary in both axes 
servo motors used, and a microcontroller 
with an embedded light sensors (LDR - 
5mm) system directly connected to the servo 
mechanisms. The embedded software using 
C language that allows to determine the 
correct position of the solar panel and the 
use of these mechanisms is expected to 
collect maximum solar radiation. 
 
 
 
Keywords: Automation, Solar Power, 
Microcontroller, Language C. 
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RESUMO 
A produção de energia a partir dos raios solares é bastante promissora por ser limpa, silenciosa e com baixos 
impactos visuais. A grande desvantagem é a baixa conversão em energia elétrica para painéis fixos. Utilizando 
uma bancada para simulação de painéis fotovoltaicos PV proporcionou-se a simulação da inclinação dos raios 
solares no ciclo diário. Para minimizar esse problema o estudo fez uso de PV manual com articulação de zenital, 
isso, para acompanhar a máxima incidência solar e aumentar a produção de energia elétrica. Para tal, usa-se uma 
bancada para simulação em um circuito fechado. Essa análise baseia-se na corrente elétrica com geração de 
informação. Além de propiciar uma reflexão sobre a eficácia desse tipo de sistema o estudo visou estabelecer o 
grau de máxima incidência solar, que é de 0º à 90º (nascente) e 90º à 180º (poente). Por fim, apresentaram-se os 
resultados da geração de corrente elétrica obtida pelo suporte fixo fazendo assim uma comparação com o 
referencial teórico e os dados conseguidos experimentalmente no estudo. 
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The electricity originated from the solar energy is promising because it is clean, alternative 
and it has low visual impact. The big disadvantage is the low conversion into electricity for 
solar panels of fixed type. In this paper were used a bench for simulation of photovoltaic 
panel (PV), providing the simulation of sunlight's slope in the daily cycle. A small PV was 
used, with a manual zenith's articulation to track the maximum solar incidence and increase 
the production of electricity. To do this, was used a bench to simulate a circuit with and 
without load. The experiments were conducted in order to establish the values of voltage, 
current, power, power to the solar panel. In addition to provide a reflection on the 
effectiveness of this type of system, the study aims to establish the relationship of the 
maximum incidence degree and the impact on power generation. Were used: a bench and a 
plaque containing the components of the load that fits on the workbench. Thus, it is expected 
to decrease the errors involved in the connections made in this workbench. Finally, the results 
were presented showing information about the generation of electric current obtained for the 
fixed support and so doing a comparison with the theory and the experimental data obtained 
in this study. 
 

Keywords: efficient, experimental analysis, photovoltaic solar energy, load. 

 

 

 

VIII Congresso Brasileiro de Termodinâmica Aplicada. 

VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE 

TERMODINÂMICA APLICADA 

16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015 



 133 

 

 
Revista o setor elétrico, Atitude Editorial. 
 



 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

  

 



 135 

ANEXO - A 

SG90 9 g Micro Servo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiny and lightweight with high output power. Servo can rotate approximately 180 degrees (90 
in each direction), and works just like the standard kinds but SMALLER. You can use any 
servo code, hardware or library to control these servos. Good for beginners who want to make 
stuff move without building a motor controller with feedback & gear box, especially since it 
will fit in small places. It comes with a 3 horns (arms) and hardware. 

Specifications 

o Weight: 9 g 
o Dimension: 22.2 x 11.8 x 31 mm approx. 
o Stall torque: 1.8 kgf·cm 
o Operating speed: 0.1 s/60 degree 
o Operating voltage: 4.8 V (~5V) 
o Dead band width: 10 µs 
o Temperature range: 0 ºC – 55 ºC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Position "0" (1.5 ms pulse) is mi ddle, "90" (~2 ms pulse) is all the way to the right, "-90" (~1 
ms pulse) is all the way to the lef t. 
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ANEXO - B 

 

 


