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1. RESUMO 

 

 O presente projeto visa desenvolver um modelo de sistema de captação de 

energia solar de alta eficiência através de células solares mono-cristalinas flexíveis 

sendo implementado posteriormente um sistema Solar tracker (sistema de 

orientação de posicionamento para melhor captação da incidência solar) através de 

sistema sensorial fotossensível.  

 O modelo será criado através da tecnologia de arvores solares, que por sua 

configuração são cerca de 20% mais eficiente que matrizes planas de painéis 

solares, as ações iniciais é desenvolver uma célula solar com melhor captação de 

energia, reduzindo o custo de produção e aumentando a eficiência de captação, 

após esta etapa prosseguiremos com o estudo de um sistema para potencializar o 

ganho do conjunto através da automação sensorial, convertendo um sistema 

simples e compacto em uma potente fonte de energia solar. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 A meta primária será desenvolver uma célula solar com intuito de melhoria 

nos sistemas atuais, visando o baixo custo e alta capacidade, em paralelo será 

realizar o estudo de um sistema para potencializar o ganho do conjunto através da 

automação sensorial, convertendo um sistema simples e compacto em uma potente 

fonte de energia solar. 

A ênfase do projeto será no estudo de automação sensorial, células solares 

flexíveis, aerodinâmica, construção de dispositivos e dimensionamento de materiais. 

O método a ser utilizado será a construção de um dispositivo captador de energia 

solar através de folhas solares flexíveis, construção do suporte de destes 

dispositivos e desenvolvimento dos dispositivos sensoriais e sistema de controle do 

mesmo.  

Neste propósito pretende-se aliar e consolidar os campos de pesquisa da 

engenharia química, mecânica, elétrica e eletrônica realizando a fusão de ambas as 

áreas distintas pretendendo-se obter os conhecimentos básicos para 

desenvolvimento de uma nova tecnologia de captação de energia solar, as 

tecnologias atuais possuem como visão a melhoria dos materiais para captação, 

melhorias aerodinâmicas de captação e diminuição de espaços físicos, este estudo 

visa melhorar a captação atual, baixando os custos de fabricação e manutenção.  

 

3. OBJETIVOS 

 

 Pretende-se com este estudo de pesquisa e modelagem amplificar o campo 

de aplicações energéticas de alta eficiência no Brasil através de arvores solares, na 
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qual existem pouca pesquisa e desenvolvimento referente a este assunto, as 

aplicações futuras deste dispositivo são ínfimas contribuindo não somente com o 

meio ambiente, que poderá reduzir a geração de resíduos nos processo de 

fabricação, mas também unindo conhecimentos de áreas diversas e contribuindo 

com o meio acadêmico, amplificando os campos de pesquisa que outrora não foram 

explorados.  

 

 

4. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

 Com base nas informações apresentadas acima apresento o 

desenvolvimento de construção do protótipo da arvore solar automatizada dividido 

em etapas para facilitação da construção e desenvolvimento das tecnologias 

utilizadas: 

a. Fase de concepção dimensional dos itens: 

 

 Segue visualização 3D dos itens do protótipo do Galho da arvore solar: 

 

 

Figura 1: Folha solar / Conjunto do Galho 

 

4.2 Construção do protótipo: 

 

 Para fabricação do protótipo da folha solar a iremos construir um molde feito 

de silicone, modelando de forma simples o formato desejado da folha, criando um 

padrão para as demais folhas.  

 Para a fabricação dos módulos solares pretendo iniciar a partir do suporte e 

base, será a rede principal, realizando as conexões dos módulos solares entre si e a 

conexão com o micro controlador.  
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 Após a construção da parte física do sistema iniciarei a construção do sistema 

de movimentação elétrica do protótipo, através de três servos motores interligados 

por eixo com rosca sem fim iniciarei o controle do posicionamento dos eixos através 

da programação em Arduino, realizando a leitura através dos fototransistores que 

informarão qual o maior taxa de intensidade de luz com base no seu 

posicionamento, estes dados serão interpretados e decodificados pelo software 

realizando uma leitura e realizando o ajuste de posicionamento através dos servos 

motores em função dos dados obtidos.  

 

5. Resultados Preliminares e Avaliação: 

 

 O projeto encontra-se em fase de construção inicial do protótipo para 

levantamento dos dados, estamos aguardando as datas de liberação dos 

laboratórios para inicio desta etapa. 

 Visando a publicação nos seguintes meios: acadêmico, que possui diversos 

trabalhos e pesquisas nos assuntos abordados porem sem possuírem interligação 

dos assuntos e publicação no meio industrial, pretendo divulgar minha tese e 

construção do protótipo através publicação de artigo cientifico, apresentações em 

feiras nas suas respectivas áreas e pretendo primeiramente patentear o projeto com 

o intuito de proteção do desenvolvimento da tecnologia que será desenvolvida. 
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