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RESUMO 

 

Com a diminuição do custo das placas fotovoltaicas e a saturação do sistema 

de geração tradicional surge uma nova demanda de utilização de energia renovável 

e as residências e pequenas empresas logo terão acesso a este tipo de tecnologia. 

Nesse trabalho o objetivo proposto é aumentar o desempenho de sistemas de 

geração de energia fotovoltaica para residências e pequenas empresas. Coletando 

sinais de irradiação em períodos curtos propondo maximizar a distribuição de carga 

lida através de sensores selecionando novos ramais através de uma programação 

em C++ adicionadas a um ARDUINO AT MEGA 2560. A programação em C++ irá 

comparar os níveis de irradiação instantaneamente e enviar sinais para o Arduíno 

que controlará o sistema de acionamento de cargas. 

O resultado foi um programa capaz de selecionar e acionar cargas distintas 

maximizando o sistema de captação solar e ampliando a faixa de rendimento duran-

te o ano. 

 

Palavra-chave: Placa Fotovoltaica, Distribuição de carga, energia renovável. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento do consumo de energia elétrica fontes de geração reno-

váveis são cada vez mais estimuladas devido ao baixo impacto ambiental. O sistema 

de energia solar é um dos modelos que menos afeta a natureza e passou a ser utili-

zado em grandes aplicações, como usinas, ou em pequenas, como residências. 

Tendo o Brasil uma posição privilegiada geograficamente, onde a irradiação 

solar pode chegar a níveis máximos em seu território, decidiu-se pesquisar uma ma-

neira de melhorar o rendimento do modelo solar de geração de energia tornando-a 

automatizada. 

Através de análise de mercado, de pesquisa a equipamentos disponíveis, e 

de orientação docente este trabalho vem propor uma opção de controle de distribui-

ção da energia produzida em pequena e média escala gerando economia e tornando 

a implementação das placas fotovoltaicas um projeto mais rentável. 

 

OBJETIVOS 



 

Objetivos gerais 

O objetivo proposto é o de ampliar a faixa de rendimento de um modelo gera-

dor fotovoltaico controlando a distribuição de carga em sistemas residenciais e fabris 

através do monitoramento da rede e da irradiação solar. 

Objetivos específicos 

O objetivo específico deste trabalho é monitorar o nível de irradiação solar a-

tuante nas placas fotovoltaicas do sistema e distribuir a carga controladamente na 

rede de modo a utilizar toda a energia produzida pelas placas. O controle será reali-

zado automaticamente por um ARDUINO AT MEGA 2560 que receberá os sinais de 

sensores e acionará as saídas de acordo com o nível de radiação medido. 

 

METODOLOGIA 

 

Para a realização do presente trabalho avaliou-se a demanda industrial de 

energia elétrica. Levou-se em conta o consumo dos equipamentos essenciais para o 

funcionamento da indústria, como computadores, lâmpadas, entre outros, dos ma-

quinários específicos (para os quais foram consultados catálogos de fabricantes pa-

ra saber com propriedade o consumo de energia elétrica) e simuladores online de 

companhias de fornecimento de energia.  

Após o levantamento dessas informações, foram feitas pesquisas, nas quais 

se obteve embasamento teórico para desenvolver o projeto. O mesmo foi baseado 

no efeito fotovoltaico e funcionamento do sistema de geração de energia elétrica a-

través de moduladores solares.  

A viabilidade do projeto foi verificada através da análise de artigos científicos 

que discorriam sobre a eficiência de placas fotovoltaicas, estudos de ligações isola-

das e ligações em associação com a rede elétrica comum.   

A relação custo benefício obtida através da implementação do projeto tam-

bém foi avaliada. Mediante ao uso do software PROTHEUS 8.0 fizeram-se circuitos 

elétricos de controle e monitoramento da distribuição de energia para os equipamen-

tos, atingindo o resultado para análise. Com o auxílio do ARDUÍNO AT MEGA 2560 

desenvolveu-se a programação em linguagem C++. 

 

DESENVOLVIMENTO 



O projeto consiste em ter como uma segunda opção para indústria um acio-

namento de maquinário por energia solar. Por depender diretamente do clima (por 

exemplo, um dia ensolarado ou um dia nublado) e considerando as dimensões do 

projeto adotou-se o critério de quando não houver energia suficiente nas placas so-

lares, mantém-se o uso de energia elétrica convencional. 

O projeto pode ser dividido em etapas sendo elas: 

 

1. Conversão no módulo fotovoltaico da energia solar para energia elétrica 

(neste momento DC). 

2. Armazenamento da energia convertida em bancos de baterias (2 bancos de 

bateria: auxiliar e principal). 

3. Leitura do armazenamento de tensão do banco de bateria através do AR-

DUINO. Em consequência comando do programa em C++ (Lógica de programação). 

4. Sistema de interface do ARDUINO com o Inversor de Frequência (interface 

do circuito de potência com o circuito de comando). 

5. Acionamento do contator de potência e intertravamento. 

6. Funcionamento do maquinário de acordo com a solicitação do sistema. 

 

 
Figura 01 – Fluxo de processo 
Fonte: Próprios autores, 2018. 

 

A primeira etapa inicia-se com a tradicional conversão de energia solar para 

energia elétrica. O processo começa com a incidência natural da irradiação solar 

sobre as células fotovoltaicas, nas quais se inicia o chamado Efeito Fotovoltaico. 

Este efeito funciona da seguinte maneira: as partículas presentes nos raios solares 

(fótons) chegam às células fotovoltaicas, fazendo com que os elétrons que circun-



dam nelas sejam desligados e atraídos pelas células de Silício gerando uma corren-

te continua (DC), a qual é armazenada nas baterias. 

Para o funcionamento noturno e diurno do maquinário, e também para contro-

le de quantidade de conversão de energia convertida pela placa fotovoltaica, arma-

zenamos a tensão gerada em bancos de baterias. O primeiro banco de bateria é o 

principal, sendo o número de baterias presentes nele conforme o maquinário da em-

presa. Sua função é armazenar energia gerada pelas placas solares de maneira que 

a mesma seja suficiente para o funcionamento de todo maquinário da empresa du-

rante um dia. O segundo banco de baterias é chamado de banco auxiliar. Quando 

todas as baterias do primeiro banco estão cheias, o sistema de controle faz esta a-

nálise e solicita a entrada do segundo banco de baterias. Este processo tem como 

objetivo aproveitar toda luz solar do dia, de maneira que a energia convertida quan-

do o primeiro banco já está carregado não seja desperdiçada. Por ser um banco au-

xiliar, ele será solicitado primeiro quando necessário, se tornando menos significati-

vo.  

A terceira parte (Lógica de Programação) funciona com o controle das bateri-

as que são carregadas em sequência, ou seja, carrega-se a primeira bateria da liga-

ção, logo depois a segunda bateria e assim por diante. O acionamento de cargas 

ocorre depois que certo número de baterias está totalmente carregado, para que o 

banco consiga ter energia suficiente para funcionamento do maquinário, até que ou-

tras baterias estejam carregadas.  O sistema de controle também é responsável pelo 

intertravamento do sistema de rede convencional e o sistema sustentável vindo da 

placa solar, ou seja, quando o sistema de energia solar entra o sistema elétrico de 

rede sai. Na parte de controle faz-se a leitura de dados (monitoramento) referente à 

quantidade de energia disponível nas baterias diretamente através do ARDUINO, já 

que as baterias são de baixa tensão. 

O sistema de interface vem logo depois do sistema de comando e funciona da 

seguinte maneira: o ARDUINO fornece no máximo cinco Volts nos pinos de saídas 

digitais e esta tensão aciona o relé de impulso com cinco Volts. O contato NA (Nor-

malmente Aberto) deste relé é ligado a uma tensão de rede de 110 Volts, e em série 

com este contato vem a bobina de acionamento do contator de potência, que aciona 

o sistema de tensão das baterias direto para o maquinário. O intertravamento fun-

ciona da mesma maneira que o acionamento, porém se usa o contator NF (Normal-

mente Fechado) do contator que fica em série com a ligação de rede convencional 



com a máquina. Quando solicitado a tensão da bateria, fecha-se o contato e o ma-

quinário recebe a tensão oriunda do Inversor de Frequência, componente que trans-

forma a tensão continua da bateria em alternada, 5 Volts DC em 220/440 Volts AC. 

Por fim, o maquinário será acionado por energia solar somente quando parte 

das baterias estiverem carregadas. O sistema não é executado com 100% de ener-

gia solar, porém o simples fato de ser utilizada temporariamente a energia solar já é 

de extrema vantagem para empresa, pois por este tempo haverá economia, visando 

que o projeto não é de alto custo, tendo basicamente ARDUINO, placa solar, relés, 

baterias e Inversor de Frequência. 

 

 
Figura 02 – Esquema de geração fotovoltaica de energia 

Fonte: CENTRO DE REFERÊNCIA PARA A ENERGIA SOLAR E EÓLICA SÉRGIO DE SALVO BRI-

TO - CRESESB. 2000. 

 

RESULTADOS 

 

Depois de testes finais o sistema de controle atendeu ao requisito inicial de 

acionar as cargas no momento esperado. O sistema de leitura enviou o sinal para o 

programa que, por sua vez, acionou as bobinas para acionar os contados e ligar os 

inversores de frequência.  

A liberação de carga no software do ARDUINO MEGA 2560 ocorreu como o 

esperado. Os sinais foram satisfatórios e liberaram a carga em uma margem aceitá-

vel de tempo.  

O controle de distribuição aconteceu como o programado com carga inferior a 

desejada, o que diminui a potência economizada.  



Os cálculos de potência foram reajustados para poder atender o topo de sen-

sor de corrente alternada. O simulador comparador do programa foi alterado e con-

seguiu fazer o cálculo para a liberação de sinal para o sistema acionador. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa propôs desenvolver um sistema para monitorar o nível de irra-

diação diário e controlar a distribuição da energia gerada para ampliar o rendimento 

da placa fotovoltaica. Para isso foi desenvolvido um programa em C++ em uma pla-

ca de ARDUINO MEGA 2560 para fazer a medição da rede e do nível de irradiação 

e enviar um sinal eletrônico para o sistema de acionamento de cargas. 

Em concordância com os objetivos propostos neste trabalho, o sistema de 

monitoramento e acionamento de cargas cumpriu sua função. O programa consegue 

acionar as cargas de acordo com o sinal de irradiação medido. 
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