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Resumo — Este trabalho apresenta um sistema de monitoramento 

das variáveis de operação de um painel fotovoltaico (tensão, corrente, 

temperatura e irradiância solar) com objetivo de avaliar a eficiência da 

geração de energia em função das condições de operação e do 

ambiente onde está instalado. O sistema é composto por um painel 

fotovoltaico de 175W, sensores que medem tensão, corrente, 

temperatura, e irradiância solar, um módulo de controle baseado em 

microcontrolador, que se comunica com um sistema supervisório 

onde os dados são coletados, armazenados e processados para a 

visualização e tomada de decisão de um operador ou gestor do 

sistema de geração de energia. Numa versão inicial do sistema de 

monitoramento, o módulo de controle é implementado na plataforma 

Arduino, que se comunica via USB com um PC. Os dados são 

capturados por meio da ferramenta PLX-DAQ numa planilha Excel, 

que atua como uma versão preliminar do sistema supervisório. 

Resultados preliminares demonstram que a eficiência de um painel 

fotovoltaico pode ser monitorada em função da potência elétrica 

gerada, da temperatura de operação e da variação de energia solar 

incidente. De posse dessas informações, estratégias de otimização da 

eficiência de conversão de energia podem ser implementadas pelo 

gestor do sistema. 

 
Palavras Chaves — Painel fotovoltaico, eficiência 

energética, energia solar, sensores, sistema supervisório. 

 
I. INTRODUÇÃO 

 
A eficiência da conversão de energia solar em elétrica é calculada 

como a razão entre a potência elétrica de saída e a potência solar 

incidente. Esta última pode ser medida por meio de um sensor 

denominado piranômetro, que mede o fluxo de radiação solar 

incidente numa superfície, e produz como saída uma tensão 

proporcional à grandeza irradiância [W/m2] [1]. 
 

A potência elétrica de saída de um painel fotovoltaico depende da 

carga conectada, de forma que a tensão se ajusta de acordo com sua 

curva I x V para definir a corrente solicitada pela carga. Portanto, a 

potência extraída nem sempre corresponde a sua potência máxima. 

Para extrair potência máxima de um painel fotovoltaico é necessário 

utilizar um dispositivo para ajustar a carga vista pelo painel, de forma 

que o produto da corrente pela tensão de seja máximo, condição de 

operação conhecida pelo termo MPP ( maximum power point) [2] [8]. 

Entretanto, pode-se operar fora das condições de MPP, fato que reduz 

a eficiência de conversão de energia. 

 
 

Nos painéis fotovoltaicos ocorre o aquecimento das 
fotocélulas devido à absorção de parte da energia solar 
incidente e também como consequência do processo 
de transformação da energia solar em energia elétrica. 
Esse aquecimento influencia diretamente na eficiência 
da conversão de energia e, quanto maior for a 
temperatura do painel, menor será a sua eficiência [3]. 
 

O monitoramento das variáveis de interesse do processo 

de conversão de energia torna-se, dessa forma, importante 

para viabilizar a ação do gestor do sistema de geração de 

energia, no sentido de maximizar a eficiência energética e 

paralelamente detectar problemas operacionais, tais como 

aquecimento excessivo, corrente excessiva, nula ou 

intermitente, anomalias na curva I x V, etc. 
 

Os dados capturados pelo sistema de monitoramento 

podem ser processados e armazenados por um sistema 

supervisório, de modo a manter um histórico da operação 

do sistema de geração, e também permitir a criação de 

relatórios e alertas para uso do gestor do sistema, 

utilizando aplicativos acessíveis via internet. 

 

 
II. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Para este estudo é utilizado um painel fotovoltaico 

para aplicação profissional, modelo SF 125X125-72-M(L) 

[4], composto de 72 células de silício monocristalino, 

cujas características estão mostradas na Tabela 1. 

 
 

Tabela 1 - Dados técnicos do painel 

fotovoltaico. Fonte: Anauger 

 
 

Pmáx  175W 

Imaxp  4,9A 

Vmaxp  35,7V 

Isc  5,2A 

Voc  44,6V 

Eficiência 13,6 % 

Área  1,125 m² 



2016 Brazilian Technology Symposium 

ISSN 2447-8326. V.1. © 2016 BTSYM 

 

O sistema de monitoramento, cujo diagrama de blocos é 

mostrado na Figura 1, realiza medidas de corrente, tensão, 

temperatura e irradiância solar por meio de sensores 

adequados. O módulo de controle foi desenvolvido utilizando 

a plataforma de prototipagem Arduino Uno R3. 
 

Uma placa adaptadora dedicada foi construída 
para dar suporte aos componentes externos de 
interface com os sensores utilizados (Figura 2). 
 

Para a medida da tensão de saída do painel fotovoltaico, foi 

utilizado um circuito divisor de tensão preparado para suportar 

tensões de até 45V, escalonando-as na faixa de 0 a 5V. 
 

Utilizou-se o módulo ACS712T- 5A [5] para a medida de 

corrente por efeito Hall, que gera um sinal analógico entre 

0 e 5V proporcional à corrente que atravessa o sensor. 
 

Para medida da potência solar incidente no painel, 
utilizou-se o sensor piranômetro CMP3 [1], que mede o 
fluxo de radiação solar incidente numa superfície, e 
produz como saída uma tensão entre 0 e 5V 
proporcional à irradiância solar, com sensibilidade de 
12,71 μV/W/m² para incidência solar normal ao sensor. 
 

Para medida da temperature, utilizou-se o sensor 
DS18B20 [6], que opera na faixa de -55°C a +125°C e 
apresenta precisão de ± 0,5°C entre -10°C e +85°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Diagrama de blocos do sistema de 

monitoramento. Fonte: os autores. 

 
A Figura 3 apresenta um vista geral do setup de testes do 

sistema de monitoramento. O painel fotovoltaico está 

instalado em ambiente externo juntamente com os sensores 

de temperatura e irradiância. Um conjunto de cargas 

resistivas (equipamentos à esquerda na Figura 3) está 

configurado para 7,7 ohms e 350W. O modulo de controle (no 

centro) se interconecta aos sensores de corrente e tensão. 
 

Os dados capturados pelo módulo de controle a 
partir dos sensores citados acima são transmitidos 
via USB para um microcomputador (PC), para serem 
processados por um sistema supervisório. 
 

Na versão atual do sistema de monitoramento, optou-

se pela utilização da ferramenta de aquisição de dados 

PLX-DAQ [7] integrada a uma planilha Excel (Figura 4), 

visando facilidade de manuseio e simplicidade na geração 

de gráficos e armazenamento em tabelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Módulo de controle implementado em 

plataforma Arduino Uno R3. Fonte: os autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 – Vista geral do sistema de monitoramento. Fonte: os autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Planilha Excel de coleta de dados via PLX-DAQ. Fonte: os autores. 

 

 

III. RESULTADOS 
 

Resultados preliminares das medidas de corrente, tensão e da 

potência elétrica de saída do painel fotovoltaico são mostrados na 

Figura 5, considerando um intervalo de 24 horas de um dia típico 

parcialmente nublado do mês de Novembro. 
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Figura 5 – Medidas de corrente, tensão e potência elétrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6 – Medidas de irradiância solar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7 – Eficiência da conversão de energia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8 – Medidas de temperatura. 

A Figura 6 mostra a irradiância solar medida pelo 
sensor CMP3 em W/m², evidenciando um máximo de 
atividade no intervalo de 12 às 15 horas. A potência 
solar incidente é calculada multiplicando-se os 
dados de irradiância solar pela área do painel. 
 

A Figura 7 apresenta a eficiência calculada como a razão 

da potência de saída pela potência solarincidente. A figura 8 

descreve a evolução da temperatura da superfície do painel, 

no mesmo período. Observa-se que os valores máximos de 

eficiência estão de acordo com o limite esperado de 13,5 %, 

atingido nos momentos de maior intensidade de radiação 

solar. Entretanto, a carga resistiva vista pelo painel foi 

mantida fixa, fato que não garante a que o painel esteja 

operando em condição de MPP. A dependência da eficiência 

com a temperatura pode ser analisada a partir dos dados das 

Figuras 7 e 8, e será alvo de trabalho ainda em andamento. 

 

IV. CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho apresentou uma proposta de um 

sistema de monitoramento de um painel fotovoltaico, que visa 

principalmente avaliar a eficiência de conversão de energia 

solar em elétrica através da medida de variáveis elétricas e 

ambientais relacionadas ao processo de geração de energia. 

Os resultados preliminares demonstram coerência entre as 

variáveis medidas e abre perspectivas para o aprimoramento 

dessa metodologia para fins do estudo da otimização da 

eficiência de conversão de energia e sua dependência com as 

variáveis ambientais. 
 

Este trabalho está em desenvolvimento e terá 

continuidade no sentido de dotar o sistema com um controle 

automáico de MPP [8] de forma a garantir que a eficiência 

seja determinada nas condições de potência maxima extraída 

do painel. Deseja-se também ampliar a análise dos dados 

realizada pelo sistema supervisório, de modo a investigar a 

interdependência entre a eficiência de conversão de energia e 

as demais variáveis de operação, e finalmente propor formas 

de atuar nas variáveis ambientais (particularmente 

temperatura e irradiância) visando maximizar a eficiência. 
 

Confrome discutido em [3], existem possibilidades 
de aproveitamento da energia térmica capturada pelo 
painel fotovoltaico, com objetivo de aquecimento de 
água para uso residencial e industrial, ao memso 
tempo que tal reaproveitamento constitui uma forma de 
controlar e estabilizar a temperatura uma faixa que 
permita aumentar a eficiência de geração. 
 

O sistema de monitormento ora descrito demonstrou ser util e 

adequado ao propósito de capturar com precisão as variáveis de 

interesse, e constitui uma infraestrura básica necessária para se 

empreender as investigações futures descritas acima. 
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