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1. RESUMO 

O presente trabalho tem por finalidade a adoção de uma forma sustentável e              

econômica de se obter energia elétrica, utilizando um sistema de rastreamento de            

raios ultravioletas, cuja principal função será a de obter melhor desempenho e            

posicionamento de placas solares. Este projeto conta com uma resolução          

tecnológica conhecida por “Internet das Coisas” (do inglês, Internet of Things), onde             

serão implantados sistemas embarcados para a automação física, e módulos de           

comunicação via Wi-fi para o monitoramento de funcionamento e eficiência do           

mesmo, através de uma comunicação entre homem/máquina utilizando de         

dispositivos eletrônicos comumente localizados no dia a dia de cada um ( tais como              

celulares, computadores, tablet, etc). 

O principal desafio deste projeto é a construção de meios de alimentar tal             

sistema em momentos pouco favoráveis, tendo em vista que tal equipamento se            

tornará pouco eficiente em dias nublados, chuvosos, ou em qualquer momento em            

que o sol torne-se pouco acessível. Para tais infortúnios, serão implantados           

sensores de luminosidade, cuja função será a de buscar constantemente a melhor            

posição solar, e um sistemas de créditos inteligentes, cuja função será a de enviar              

excessos de energia elétrica de volta para a distribuidora de rede elétrica local             

através de um relógio de luz bidirecional, gerando com isto o fornecimento de             

energia limpa para grandes concessionárias e garantindo crédito que podem ser           

utilizados em momentos de escassez solar. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente, diferentes fontes geradoras de energia tornaram-se peças        

fundamentais para a vida moderna, gerando com isso um crescente consumo           

energia elétrica, fornecida em grande parte por indústrias hidroelétrica em solo           

Brasileiro.  

Em meados de 2015, o Brasil sofreu com a tragédia do rompimento da             

barragem de Mariana em Minas Gerais, onde aproximadamente 230 municípios          

foram atingidos pelo vazamento. Anteriormente neste mesmo ano, houveram         

diversos relatos de falta de água em inúmeras residências devido a escassez de             



chuvas nos anos anteriores. Com base em tal avaliação surgiu um questionamento            

importante, sobre como seria possível diminuir os impactos de tais efeitos sobre a             

natureza, mantendo uma eficiência equivalente a obtida anteriormente.O uso de          

placas fotovoltaicas tem sido comumente aplicados como solução para a redução do            

consumo de energias hídricas, obtendo um excelente desempenho em locais          

afortunados pelos raios ultravioletas, tornando possível a venda de tal energia para            

grandes concessionárias de energia elétrica. 

3. OBJETIVO 

A finalidade deste estudo é analisar o desempenho de um sistema de            

rastreamento inteligente, em busca da solução mais eficiente e menos nociva para o             

meio ambiente. Para tal propósito serão utilizados sistemas de comunicação          

inteligente totalmente automatizados, onde o desempenho e funcionamento poderá         

ser monitorado através de um aplicativo conectado a um aparelho eletrônico           

qualquer (celular, tablet,etc), obtendo maior desempenho e gerando confiabilidade         

através de uma comunicação homem/máquina. 

 

4. METODOLOGIA  

A princípio foram adotados sistemas embarcados baseados em um         

microcontrolador de uma empresa Italiana conhecido como Arduino.  

Além dos sistemas embarcados, serão implantados também, servomotores,        

cuja função será a de melhor posicionar as placas solares, sensores de            

luminosidade, para captar a posição com maior aparição dos raios sol, e módulos             

Wireless, para constante comunicação e monitoramento do sistema, enviando a          

seus usuários informações importantes referentes aos painéis solares.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A princípio foram utilizados modelos de microcontroladores ATMEGA328P,        

comumente conhecidos como Arduino UNO, sendo suficiente para testes de          

desempenho iniciais. Porém, devido a limitações e possíveis melhorias na          



construção do sistema, tal controlador fora substituído por um modelo Arduino Mega            

da família atmel AVR 2560. 

A construção do sistema mobile de comunicação Wireless utiliza de uma           

plataforma totalmente gratuita APP Inventor, disponibilizada pelo Instituto de         

Tecnologia de Massachusetts (MIT). 

Esta ferramenta conta com uma lógica de programação em blocos, e            

comunica-se com sistemas embarcados através de módulos de comunicação, tais          

como : Bluetooth, Wi-fi, etc. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A comunicação deste sistema será realizado via Wireless através de          

aplicativos mobile. Atualmente tais aplicativos funcionam apenas em plataformas         

Android, utilizando como meio alternativo para outras plataformas a comunicação          

via SMS, o que infelizmente limitaria o acesso de determinadas funções construídas            

no aplicativo, servindo apenas como fonte de informação comunicadora.  
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