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1. RESUMO 

O trabalho exposto tem como objetivo propor o desenvolvimento de um 

rastreador solar. Como qualquer outra fonte de energia, a solar também possui 

alguns desafios a serem superados, como por exemplo, o retorno financeiro, que se 

dá após cinco anos. No caso da fonte solar, a uniformidade é um dos maiores 

problemas a serem trabalhados. Essa uniformidade é causada pela variação da 

incidência dos raios solares sobre a superfície da terra. Algumas das variações são 

previsíveis, como a variação diurna, que se dá em função do movimento de rotação 

da terra; a variação sazonal, que é em função da inclinação do eixo da terra; a 

variação anual, que é em função da órbita elíptica da Terra em torno do Sol, e pode 

ser determinada por meio de estudos de geometria solar. Outras variações podem 

ser previstas com estudos estatísticos como, por exemplo, o caso de variações 

provocadas por formação de nuvens, poluição, pó, nevoeiros, etc. ANEEL (2011). 

Por tanto, este estudo visa o posicionamento de painéis fotovoltaicos de forma 

automatizada utilizando um Arduino®, um servo motor e um motor de passo, que 

permitam uma melhora na absorção da energia solar e na eficiência de painéis 

fotovoltaicos. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

A utilização de fontes renováveis de energia vem sendo um assunto bastante 

discutido atualmente tendo em vista o aquecimento global e outros impactos 

ambientais. Essas fontes são avaliadas em vários aspectos, como por exemplo, 

investimento financeiro, retorno e rendimento. 

 Considerando a energia solar como uma boa fonte renovável, pois o Brasil 

está em uma posição geográfica favorável a irradiação solar, foi decidido o 

desenvolvimento de pesquisas tendo como principal objetivo melhorar o rendimento 

de placas fotovoltaicas. 

 O rendimento de uma placa fotovoltaica está relacionado à incidência de luz 

solar na mesma. Durante o dia o sol se movimenta constantemente, o que influencia 

o rendimento de uma placa solar. Para melhorar o rendimento de uma placa solar, 



propõe-se o desenvolvimento de um dispositivo que articule a placa, para que essa 

acompanhe a movimentação do sol. 

Para validar e fundamentar nossa hipótese além de considerá-la viável, 

coletaremos dados e compararemos tanto do rendimento de uma placa sendo 

movimentada por um dispositivo manual, quanto de uma placa estática. 

A hipótese estudada neste trabalho é a movimentação da placa fotovoltaica 

através de um protótipo eletrônico em dois eixos de rotação, em Z e Y, onde a 

posição de incidência de raios solares seria melhorada. Para a movimentação ser 

eficiente, serão utilizados um motor de passo, um servo motor, um driver de potência 

e um Arduino®. 

 

3. OBJETIVOS 

Devido a restrições impostas pelo material das células de silício, não é possível 

melhorar o rendimento das placas fotovoltaicas, porém alterando o ângulo de 

incidência, do sol sobre a superfície da placa, há um aumento na eficiência. Par 

melhorar a eficiência na captação de energia, este trabalho tem como objetivo 

desenvolver um mecanismo para melhorar a captação de energia solar. 

 

4. METODOLOGIA 

O nosso projeto consistirá em um sistema acoplado a uma placa fotovoltaica, 

para a estrutura que sustentará a placa utilizaremos um braço articulado com rosca 

sem fim, com alguns componentes feitos de nylon. 

Para sua movimentação utilizaremos um motor de passo e um servo motor, seu 

controle será realizado por um driver de potência, através de um Arduino®. 

A placa utilizada por nós possui uma potência de 3W e uma tensão de 12V, suas 

dimensões são 250mmx140mm e pode ser encontrada facilmente na internet. 

 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

Os desenhos da estrutura já estão prontos e começaremos a montar a estrutura 

que sustentará a placa. Já possuímos a placa, o driver de potência, o motor de 

passo e o Arduino®.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Por enquanto não realizamos nenhum teste ou montagem, somente pesquisa 

sobre dispositivos e componentes além do desenvolvimento dos desenhos da 

estrutura. 
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