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Introdução

Placa fotovoltaica

O Brasil é um dos países que recebem mais horas de sol durante um
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dia, é também um grande modelo em geração de energia renovável
tendo como principal fonte as suas hidrelétricas [1].
Um levantamento realizado pela organização intergovernamental
The International Renewable Energy Agency – IRENA, mostra que
mesmo com um alto potencial para gerar energia a partir de fontes
renováveis, nos últimos anos foi investidos apenas em fontes de
energia eólica [2].

Um dos grandes problemas na geração de energia solar
fotovoltaica no Brasil é o alto custo de implantação. Segundo o instituto
IDEAL [3], o custo do quilowatts de energia solar fotovoltaica na
Alemanha é em torno de U$$ 1,6 mil,

no Brasil esse custo pode

chegar a U$$ 4 mil.
Central de controle

Este projeto propõe desenvolver um protótipo capaz de verificar e
definir a posição do sol ao longo do dia, e ajustar as placas solares
para máxima captação energética. Obtendo assim diminuir o custo da

Figura 2. Protótipo com os painéis solares
com vista lateral (a) e vista superior (b)

geração de energia.

Métodos

Resultados Esperados

A figura 1 descreve o fluxograma do mecanismo. E a figura 2 (a) e (b)
temos o esquema do protótipo com vista lateral e superior.

A figura 3 mostra o modelo esperado teoricamente para uma
condição de céu limpo, na curva em verde observa-se a potência
gerada de um painel estático, A curva de um painel móvel está ilustrada
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Figura 1. Fluxograma do sistema
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Figura 3. Curva Teórica
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