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1 – RESUMO 
 

O projeto Solar busca aprimorar uma das técnicas de obtenção de energia elétrica, 

que é o caso do uso de painéis solares (fotovoltaicos), que ano a ano vem apresentado 

crescimento em sua procura em diversos países. Um dos fatores importantes para 

este projeto é a busca da luz solar e ajuste do painel em direção ao sol de forma 

automatizada. Para que isso aconteça, é necessário o desenvolvimento de soluções 

capazes de monitorar dados gerados por sensores presentes no protótipo e 

transformá-los em decisões autônomas. Nesta solução também deve ser 

implementada ferramentas de reconhecimento e comandos por voz para o Português 

do Brasil, utilizando como referência alguns sistemas já existentes e os estudos 

linguísticos específicos apresentados pelo ALiB (Atlas Linguístico do Brasil), tornando 

assim a construção de uma interface mais natural entre homem e máquina. 

 

2 – INTRODUÇÃO 
 

Com o intuito de amenizar os impactos causados por diversas formas de 

geração de energia, novas fontes denominadas de “energia limpa” estão ganhando 

foco e evolução, graças as diversas pesquisas desenvolvidas ao longo do tempo. Uma 

das principais é a energia solar, na qual funciona de forma simplificada através de 

painéis solares fotovoltaicos, onde capitam os fótons derivados de raios solares e os 

transformam em energia elétrica. 

Tendo como finalidade potencializar a obtenção de energia solar foi 

desenvolvido um protótipo que apresenta um painel fotovoltaico instalado em uma 

base que o lhe permite movimentar-se com dois graus de liberdade. O controle 

automatizado dos movimentos da base faz com que os raios solares incidam com 

ângulo de 90º (graus) sobre o painel durante todo o período diurno e, dessa forma, 

otimiza a capacidade de captação da energia solar pelo painel contido no sistema. 

O projeto também visa a geração de um sistema de monitoramento remoto do 

painel, em conjunto com um sistema de tomada de decisões onde, através de 

sensores de luminosidade, horário do dia, estação do ano, localização geográfica do 

painel decidir qual o melhor ângulo que o painel solar deve estar posicionado para que 

se tenha o maior aproveitamento possível da energia solar. Essas funções serão 

realizadas de forma totalmente automatizada, sem a necessidade de interações 

humanas possibilitando a instalação do sistema de geração de energia fotovoltaica 

proposto em locais com condições precárias ou de difícil acesso. Para conter esse 



controle, estão sendo utilizados microcontroladores da família Arduino que funcionará 

em conjunto ao sistema de tomada de decisões implementado com a linguagem de 

programação C# e também com os diversos sensores que o projeto demanda.  

No protótipo construído o microcontrolador utilizado realiza a leitura de sinais 

gerados por um conjunto de sensores, processa esses sinais e movimenta de forma 

eficiente o painel fotovoltaico. Além disso, troca mensagens com sistemas remotos 

para monitorar todas as funções do sistema de geração de energia. 

 

3 – OBJETIVO 
 

O objetivo deste projeto é criar e implementar sistemas capazes de obter os 

dados advindos do Arduino (periférico que controla os sensores e motores de 

movimentação do painel na base construída do protótipo), e a partir destes, auxiliar 

em processos de tomadas de decisões de forma automática. Este sistema deve ser 

disponibilizado também, para o funcionamento em diversas plataformas (desktop, 

mobile, entre outras), onde também deverá ser implementado o uso de comandos por 

voz para a busca de dados ou informações advindas do painel e seus sensores, ou 

para ações do sistema.  

 

4 – METODOLOGIA 
 

O desenvolvimento do projeto foi dividido em etapas. Primeiramente foram e 

continuam sendo realizados estudos para a dominação de técnicas de geração e 

distribuição de energia elétrica através de painéis fotovoltaicos e também sobre 

técnicas de controle em tempo real e distribuído. O domínio e compreensão sobre 

metodologias de geração de energia solar em sistemas já existentes contribuirá para 

o desenvolvimento de um projeto robusto. 

Como resultado dos estudos preliminares foi proposto e construído um painel 

com as características já descritas. O protótipo gerado está sendo utilizado para testar 

e validar as propostas e objetivos do projeto. Estão sendo geradas, testadas e 

validadas soluções próprias e inovadoras de um sistema de tomada de decisões, que 

são modeladas, documentadas, implementadas e testadas no sistema construído. 

Nessa etapa de desenvolvimento. Estão sendo realizadas a implementações de 

sugestões de controle e monitoramento de todo o sistema proposto, resultados 

parciais obtidos estão sendo comparados com sistemas já existentes no mercado. 

 



5 - DESENVOLVIMENTO 
 

A construção de um sistema de tomada de decisão otimizará o desempenho 

do sistema de geração de energia fotovoltaica em relação ao índice de captação e 

transformação de energia. O sistema construído funciona em conjunto com um 

microcontrolador Arduino, que troca informações com sistemas de monitoramento 

permitindo avaliar resultados e tomar decisões que contribuirão para aprimora 

sistemas de geração de energia fotovoltaica. 

 

6 - RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Atualmente o protótipo realiza a busca do 

sol na horizontal e vertical auxiliados por vários 

sensores instalados em pontos adequados para 

obter maior eficiência nos movimentos do painel. 

Conta também com um sistema de alimentação 

elétrico autossuficiente, conectado a uma 

bateria alimentada diretamente pelo painel. 

O circuito é composto por 4 sensores de 

luminosidade (sensores LDR localizados em 

uma antena na lateral do painel), um 

microcontrolador Arduino Mega 2560, 

programado em linguagem C, gerando 

comandos e integração ao programa de monitoramento implementado em C#.    

 

7 - FONTES CONSULTADAS 
 

ARDUINO, Arduino Guia de Introdução. Disponível em: 

https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction. Acesso em: 06 de fev. 2017. 

PINHO, João Tavares; GALDINO, Marco Antonio. Manual de Engenharia para 

Sistemas Fotovoltaicos. Rio de Janeiro: CEPEL – CRESESB, 2014. 

ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica (Brasil). Atlas de energia elétrica do 

Brasil / Agência Nacional de Energia Elétrica. Brasília, 2002. 

MANFIO, Edio Roberto. Avaliação de dispositivos acionados por voz e texto para o 

Português Brasileiro. 2016. 121 f. Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem – PPGEL. Universidade 

Estadual de Londrina – UEL, Londrina, 2016. 


