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Devido a localização do CEFET-MG Campus Contagem possuir

uma condição favorável para um alto potencial energético,

buscou-se analisar e monitorar a geração de energia solar.

O principal objetivo deste projeto é mostrar a geração de

energia a partir da captação dos raios solares. Uma energia

alternativa, renovável e limpa mas que, sofrem variações diárias

na geração e o trabalho visa analisar esse comportamento.

O desenvolvimento deste trabalho ocorreu conforme as 

seguintes etapas:

1.Programação feita na linguagem C através da Arduino UNO;

2.Montagem eletrônica;

3.Instalação;

4.Coleta e separação de dados;

5.Geração de gráficos. 

Em suma, pode-se concluir que nossas medições foram

validades, já que quando comparado os dados apresentados a

cada dia com os dados meteorológicos foi notado uma grande

semelhança. Houve pequenas mas significativas variações nos

valores de tensão e potência a cada dia e consecutivamente na

média de energia gerada. Sendo assim, temos:

• Horário de início de geração: Entre 04:49h e 06:57;

• Horário do máximo de geração: Entre 11:30h e 13:00h;

• Média de energia: 14,32Wh;

• Horário de término de geração: Entre 17:11h e 19:00h.

Acreditamos que este estudo demanda um tempo maior de

análise para obtenção de resultados mais expressivos, por isso

a expectativa é de abranger este estudo durante o período de

um ano, para além de monitorar as variações diárias também

podermos analisar e comparar o efeito das mudanças de

estações na geração de energia solar.
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DADOS OBTIDOS E RESULTADOS

As medições foram feitas a cada segundo e em alguns dias.

Com esses dados foram montados gráficos e feito a

comparação com os dados meteorológicos e entre os dias.

Dia 01/09 (Em azul) comparado com dados meteorológicos do 

mesmo dia (Em vermelho)

Dia 01/09 (Em azul) comparado com o dia 25/08 (Em 

vermelho) 


