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Resumo
Um seguidor solar tem como princípio de funcionamento, o ajuste da posição de um
painel fotovoltaico de acordo com o movimento aparente do Sol, minimizando as
perdas de rendimento de sistemas fotovoltaicos devido à variação do ângulo de
incidência dos raios solares. Neste projeto deverão ser utilizados sensores para coletar
informações sobre a posição do sol com referência à superfície do módulo fotovoltaico,
um microcontrolador Atmega 2560 (Arduino Mega) de Hardware e software "Open
source" para realizar o controle de automação do sistema, e servomotores no qual
moverá os módulos para realizar as correções necessárias para a melhor posição de
incidência solar. Um painel fotovoltaico em escala deverá ser instalado sobre os eixos
ligados a engrenagens conectadas ao servomotores. As informações coletadas pelos
sensores que captarão os raios solares, serão processadas pelo microcontrolador que
identificará a necessidade de ajuste do painel e deverá enviar os sinais ao servomotores
para mover o módulo fotovoltaico em direção ao Sol.

Introdução
Com o rápido aumento da população e do desenvolvimento económico, os problemas
da crise energética e os efeitos do aquecimento global são hoje motivo de crescente
preocupação. A utilização de recursos energéticos renováveis é a solução-chave para
esses problemas. A energia solar é uma das principais fontes de energia limpa,
abundante e inesgotável, que não só fornece recursos energéticos alternativos, como
também melhora a poluição ambiental.
O uso mais imediato e tecnologicamente mais atrativo da energia solar é através da
conversão fotovoltaica. A física da célula fotovoltaica (também chamada de célula
solar) é muito semelhante ao diodo de junção p-n clássico. A célula fotovoltaica
converte a luz solar diretamente em eletricidade de corrente contínua (DC) pelo efeito
fotovoltaico. Um painel ou módulo fotovoltaico é um conjunto interligado empacotado
de células fotovoltaicas.
A fim de maximizar a saída de energia dos painéis fotovoltaicos, é preciso manter os
painéis em uma posição ideal perpendicular à radiação solar durante o dia. Como tal, é
necessário tê-lo equipado com um rastreador Sun. Em comparação com um painel fixo,
um painel fotovoltaico móvel movido por um rastreador Sun pode aumentar
consistentemente o ganho de energia do painel fotovoltaico.
O rastreamento solar é a tecnologia mais adequada para melhorar a produção de
eletricidade de um sistema fotovoltaico. Para alcançar um alto grau de precisão de
rastreamento, várias abordagens têm sido amplamente investigadas. Geralmente, eles
podem ser classificados como tipos de rastreamento em loop aberto baseados em
modelos matemáticos de movimento solar ou tipos de rastreamento em loop fechado
usando controladores de feedback baseados em sensores. Na abordagem de

rastreamento de ciclo aberto, utiliza-se uma fórmula de rastreio ou algoritmo de
controlo.

Justificativas
Os módulos que tem o sistema de rastreamento solar são capazes de gerar mais energia
do que os mesmos módulos que estão fixado em uma única posição. Porém, os valores
de um sistema de automação de sistemas fotovoltaico, para movimentar os módulos na
posição de melhor rendimento de geração de energia, são muito caros. Logo, este
projeto se justifica na criação de um sistema de baixo custo, utilizando equipamentos
de pequeno valor em comparação aos utilizados no mercado, para o desenvolvimento
de um rastreador solar.

Objetivos
Analisar o alinhamento da superfície dos painéis fotovoltaicos com o ângulo de
incidência solar, acompanhando o movimento do sol ao longo do dia ou ao logo de
estações. Desta forma, realizar a construção de um sistema fotovoltaico em escala
capaz de realizar o rastreamento solar com um ou dois eixos.

Metodologia
 Projetar uma base mecânica em escala que servirá de apoio para o módulo
fotovoltaico e se movimentara em pelo menos 1 eixo, além de permitir que os
módulos se movimente com uma inclinação de pelo menos 90 graus.
 Utilizar sensores que colete informações sobre a posição solar;
 Desenvolver um circuito microcontrolado que processe as informações do
sensor, e com base nos dados coletados, ative um sistema que movimente os
módulos fotovoltaicos com dois graus de liberdade, de acordo com o
movimento solar.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO ( síntese das atividades a serem desenvolvidas no período de 12
meses)
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Assinalar o mês em que a atividade
será executada

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10 11 12
º º º
Levantamento das referências bibliográficas relacionadas
x
Estudos do sistema de rastreamento mais eficiente para ser utilizado
x
em escala neste projeto, além dos materiais necessário para a
elaboração do projeto.
Projeto em 3D e 2D do sistema de rastreamento na escala original e na
x
escala reduzida que será fabricada.
Montar os equipamentos do rastreador e desenvolver o algoritmo
x x
Realizar testes de funcionamento, se todo o sistema responde bem ao
x x
algoritmo implementado.
Análise dos resultados.
x x
Compara o sistema em escala a um sistema real, qual a diferença entre
x x
os dois sistemas e o que seria necessário para uma implantação real.
Conclusão das pesquisas
x
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