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Análise da viabilidade econômica de um Sistema Fotovoltaico Conectado à 

Rede para atender o Laboratório de Eletrônica Analógica e Digital do 

Centro de Tecnologia e Urbanismo da Universidade Estadual do Piauí 

Ian Félix Brandão Rocha 1 

Adonias Lima da Costa 2 

Marcelo Kássio Barbosa Moura 3 

José de Oliveira Brito Neto4 

Resumo: Este trabalho visa encontrar a demanda energética do Laboratório de Eletrônica Analógica e Digital 

(LEAD) do Centro de Tecnologia e Urbanismo (CTU) da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), tendo como 

objetivo dimensionar um Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) que atenda o laboratório e por fim, 

realizar um estudo de viabilidade técnico-econômica. Foram realizadas análises quantitativas a respeito da 

demanda energética do CTU em relação à carga interna do LEAD. Os resultados obtidos mostram que a alternativa 

de realizar a instalação de um SFCR é economicamente viável. 

Palavras-chave: Demanda Energética, Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede, Laboratório de Eletrônica 

Analógica e Digital, Viabilidade Técnico-Econômica. 

1. Introdução 

 

É inquestionável que um dos principais motivos para a evolução da sociedade como um 

todo foi o advento da energia elétrica que por muitas vezes só é notada em sua interrupção 

(SOARES & MELO, 2016). 

O crescimento da população mundial, o avanço de novas tecnologias e a necessidade de 

manter os meios de produção capazes de sustentar as economias dos países mundiais torna 

crescente a demanda por energia elétrica. Este aumento na demanda não foi acompanhado na 

mesma taxa de investimentos no setor de geração de energia, o que ocasionou diversos 

problemas no setor energético de muitos países. Hoje uma das alternativas mais promissoras 

para a promoção de energia é o aproveitamento da energia oriunda do sol, inesgotável na escala 

humana, abundante tanto como fonte de calor quanto de luz. As principais vantagens estão no 

baixíssimo impacto ambiental e sua disponibilidade virtualmente infinita. A energia solar 

fotovoltaica, em especial, não possui partes móveis, uma vez que se utiliza de componentes 

eletrônicos estáticos, o que aumenta consideravelmente sua vida útil, reduzindo as manutenções 

corretivas necessárias, sem falar na melhoria do desempenho da rede de distribuição de energia 

como um todo (CODDINGTON et al, 2009). 

Uma das principais formas de utilização da energia solar são os SFCR’s, tecnologia que 

garante a geração de energia elétrica nos locais de consumo. O crescimento da geração 

distribuída no Brasil é vertiginoso, duplicando ou triplicando a capacidade instalada a cada ano. 

Até a data do dia 31 de julho de 2019 a modalidade já atingiu 1,016GW. Os SFCR’s dispensam 

o uso de acumuladores, pois a energia por eles produzida pode ser consumida diretamente pela 

carga ou injetada inteiramente na rede elétrica convencional para ser consumida pelas unidades 

consumidoras conectadas ao sistema de distribuição. Estes sistemas são basicamente de um 

único tipo e são aqueles em que o gerador fotovoltaico representa uma fonte complementar ao 

                                                           
1 Estudante de Engenharia Elétrica, Universidade Estadual do Piauí, ianbrandao97@gmail.com 
2 Estudante de Engenharia Elétrica, Universidade Estadual do Piauí 
3 Estudante de Engenharia Elétrica, Universidade Estadual do Piauí 
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sistema elétrico ao qual está conectado (ANEEL, 2016; BRASIL ENERGIA, 2019; MANUAL 

DE ENGENHARIA, 2014). 

Baseado nesse embasamento bibliográfico pretende-se realizar um dimensionamento da 

demanda energética no LEAD do CTU localizado na UESPI para a instalação de módulos 

fotovoltaicos no mesmo, com o intuito de prover maior independência do laboratório e reduzir 

os custos do Estado com a instituição de ensino. 

 

2. Metodologia 

 

A metodologia adotada nesse trabalho de pesquisa envolverá uma investigação 

quantitativa a respeito da questão energética no CTU da UESPI em relação à carga da área 

interna do LEAD. As etapas a serem desenvolvidas neste projeto estão organizadas em 

atividades, conforme segue: 

 Atividade 1: Levantar todos os dados relacionados à área interna do laboratório. Com 

isso, pretende-se verificar a quantidade de componentes eletrônicos, a quantidade de lâmpadas 

e o tempo de uso diário de cada um deles; 

 Atividade 2: Após estudo das Normas Técnicas Brasileiras vigentes aplicáveis, serão 

definidas as medidas adequadas a cada caso. Para isto, será calculado a potência resultante dos 

equipamentos eletrônicos; 

 Atividade 3: Dimensionar o SFCR para suprir a demanda energética do laboratório; 

 Atividade 4: Analisar a viabilidade técnico-econômica para implantação do sistema. 

 

3. Resultados e Discussões 

 

A partir do levantamento dos dados relacionados à área interna do laboratório, verificou-

se que todos os aparelhos eletrônicos, alocados na Tabela 1, ficam ligados em média 6 horas/dia. 

Diante disso, o dimensionamento do SFCR tornou-se viável, pois a demanda energética mensal 

encontrada foi de aproximadamente 460kWh/mês. Para dimensionar o sistema, utilizou-se o 

software PVSyst que resultou nos dados mostrados na Tabela 2 (PVSyst, 2019). 
 

TABELA 1: Levantamento dos dados do laboratório. 

Lâmpadas 

Tipo Diâmetro Qtd Potência (W) 

Fluorescente T10 = 33,5mm 6 40 
 

Ar Condicionado 

Marca btu/h Qtd Potência (W) 

Eletrolux 18.000 1 1.757 
 

Equipamentos Eletrônicos 

Módulo Marca Qtd Potência (W) 

8860 Datapool 6 100 
 

Fornecimento para Equipamentos Alternativos 

Equipamento Marca Qtd Potência (W) 

Notebook – 6 45 

Projetor – 1 200 
 

Potência Total (W) 3.067 

Demanda Energética Mensal (kWh) 460,05 

Fonte: Próprio Autor. 
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TABELA 2: Dimensionamento do SFCR. 

Modelo Qtd Potência (W) Potência Nominal (W) 

MÓDULO FV CANADIAN 72 CELLS 11 335 – 

INVERSOR UNO-DM-3.3-TL-PLUS-SB 

COM WIFI 
1 – 3300 

    

Potência do Sistema (kWp) 3,69 

Área Necessária (m²) 26,4 

Fonte: Próprio Autor. 

 

A partir disso, foi feito o orçamento do sistema utilizando a Plataforma MEGGA 

SOLAR que avaliou o custo total de implantação, ou seja, materiais utilizados e mão de obra 

custarão R$ 18.184,42 (MEGGA SOLAR, 2019). 

Para realizar a análise de viabilidade econômica utilizou-se o método conhecido como 

Payback Simples, que representa o tempo de retorno do investimento inicial até o momento no 

qual o ganho acumulado se iguala ao valor deste investimento. A Tabela 3 apresenta o tempo 

necessário para recuperar o dinheiro investido. Para isso, utilizou-se a tarifa atual da 

concessionária de distribuição de energia elétrica do Estado do Piauí, a Equatorial Energia 

Piauí, R$ 0,942483. Somado a isso, foi feito um reajuste anual de 8% na tarifa até o final dos 

25 anos. Com relação ao SFCR, foi adotada a perda de 1% anual ao longo dos 25 anos 

(EQUATORIAL, 2019; CARVALHO, 2014). 

 
TABELA 3: PayBack para o investimento no SFCR que atenda ao laboratório. 

PAYBACK/GANHO Investimento Total (R$) 18.184,42  

Economia (R$) 
Mensal Anual 

445,01  5.340,09  

Ano Tarifa Economia Anual Amortização/ Ganho 

1 0,942483  5.340,09  -12.844,33  

2 1,017882  5.804,37  -7.039,96  

3 1,099313  6.205,40  -834,55  

4 1,187258  6.633,45  5.798,89  

5 1,282239  7.090,27  12.889,16  

6 1,384818  7.577,72  20.466,89  

7 1,495603  8.097,79  28.564,68  

8 1,615251  8.652,58  37.217,26  

9 1,744471  9.244,30  46.461,56  

10 1,884029  9.875,33  56.336,88  

11 2,034751  10.548,15  66.885,03  

12 2,197531  11.265,42  78.150,46  

13 2,373333  12.029,95  90.180,41  

14 2,563200  12.844,71  103.025,11  

15 2,768256  13.712,83  116.737,95  

16 2,989716  14.637,65  131.375,60  

17 3,228893  15.622,68  146.998,27  

18 3,487204  16.671,62  163.669,90  

19 3,766180  17.788,42  181.458,32  

20 4,067474  18.977,21  200.435,52  

21 4,392872  20.242,35  220.677,88  

22 4,744302  21.588,47  242.266,35  

23 5,123846  23.020,42  265.286,77  



 

7 
 

24 5,533754  24.543,31  289.830,07  

25 5,976454  34.424,38  324.254,45  

Fonte: Próprio Autor. 
 

4. Considerações Finais 
 

Com os dados mencionados anteriormente é possível concluir que usar uma matriz 

energética alternativa como um SFCR é economicamente viável, pois o tempo de retorno é 

inferior a quatro anos como visto na Tabela 3. É importante ressaltar que a produção da energia 

por um sistema fotovoltaico terá um impacto ambiental mínimo comparado às outras fontes de 

energia usadas para abastecer o sistema energético brasileiro. 
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Análise de viabilidade financeira para sistema fotovoltaico voltado a faixa 

de consumo de até 400kWh/mês na cidade de Teresina, Piauí. 

Matheus Ferreira Santos de Vasconcelos 1 

Danilo Aurora de Sousa e Silva 2 

Resumo: O presente projeto consiste no dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico Conectado à 

Rede(SFCR) para uma residência genérica com consumo médio mensal de até 400kWh, para 

as condições de clima da cidade de Teresina, Piauí. Esta faixa de consumo representa a de 

maior relevância no total de consumo residencial de energia, seja no Brasil e no Nordeste, 

além disso é uma faixa de consumo mais popular, a qual é muito sensível a viabilidade 

econômica para que possa usufruir em sua residência de um SFCR. Por este motivo o 

projeto considerou as linhas de financiamento próprias para projetos fotovoltaicos de Pessoa 

Física a fim de ofertar uma alternativa que permita superar os custos iniciais do projeto e 

permitir que o investimento seja custeado com a própria economia que proporcionará. 

Palavras-chave: Energia Solar, SFCR, EPE, linhas de financiamento.  

1. Introdução 

 

Sistemas de energia solar fotovoltaica apresentam a característica de serem modulares 

e escaláveis para diversas demandas de potência, bem como apresentam simplicidade para seu 

projeto, instalação e manutenção. Estes fatores aliados aos constantes aumentos da tarifa de 

energia e a queda progressiva dos custos envolvidos, além da possibilidade de geração de 

energia na própria residência por meio do regime de compensação, fomentou uma forte 

expansão no setor de instalação de sistemas fotovoltaicos residenciais.  

Contudo, esta expansão foi em sua maioria destinada a atender a demanda proveniente 

de residências de grande porte e poder aquisitivo, não sendo por muito tempo acessível às 

camadas mais populares. Esta realidade começa a mudar atualmente graças a redução dos custos 

com equipamentos e maior concorrência entre empresas que fazem o projeto e a instalação, 

além do surgimento de linhas de crédito com taxas atraentes destinadas ao setor.  

Isso permite substituir o investimento inicial elevado por uma dívida com taxas 

relativamente baixas nestas linhas de crédito e que reduzem o impacto no orçamento em 

decorrência da decisão de instalar um sistema fotovoltaico posto que parte do valor da parcela 

será compensada pela imediata redução na fatura de energia após o sistema ser instalado. 

Conforme dados da EPE (Empresa de Pesquisa Energética), em 2018 o consumo de 

energia elétrica brasileiro foi de 472.242GWh, dos quais 136.022GWh (28,80%) foram 

destinados ao setor residencial. Da parcela consumida pelas residências, mais de 75% se 

encontra concentrado na faixa de 0 a 400kWh/mês, característica de residências mais populares 

e de menor poder aquisitivo.  

Assim, percebe-se que a popularização do acesso a esta tecnologia abre margem para 

um expressivo aumento do público alvo das empresas do setor. Além disso, permite certo nível 

de benefício social, pois as despesas com itens essenciais representam a maior parte do 

orçamento das famílias de menor renda, de modo que a economia com a fatura de energia 

proporcionada por tal sistema, após o pagamento do valor referente ao financiamento utilizado 

para custear a instalação, terá impacto real e positivo na qualidade de vida da família. Não 

                                                           
1 Graduando em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Piauí, matheus.fs.vasconcelos@outlook.com 
2 Graduando em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Piauí 
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menos importante, há também o fator ambiental, uma vez que a geração solar não emite gases 

poluentes em sua operação, ao contrário das termelétricas que são acionadas com frequência no 

país para complementar a geração das hidrelétricas. 

Desse modo, o presente trabalho apresenta o dimensionamento e análise de 

financiamento para um sistema solar fotovoltaico destinado a uso residencial, com ligação 

monofásica, e consumo mensal de 400kWh, na cidade de Teresina, Piauí. 

 

2. Metodologia 

 

A fim de obter um sistema capaz de atender o consumo de 400kWh médios mensais, foi 

calculada a potência necessária estimada, considerando as condições climáticas de Teresina, 

Piauí. A seguir, foi realizada a busca por sistemas comercialmente disponíveis que apresentem 

potência próxima ao valor calculado e destinados a aplicação em telhados. Os 3 sistemas 

considerados mais interessantes foram submetidos a estudos de geração estimada de energia 

por meio do software Retscreen 4. Para tanto, foram considerados os sistemas como inclinados 

em 15º e voltados ao norte. 

A partir dos valores de geração e do custo de cada sistema, foi selecionado aquele que 

combinou melhor adequação a necessidade de geração e menor valor de compra. Uma vez 

escolhido o sistema, foi realizada pesquisa com empresa do setor na cidade a fim de averiguar 

os demais custos envolvidos para a instalação do referido sistema de modo a se obter uma 

estimativa do valor total necessário. 

Uma vez obtido o valor total necessário, utilizando a ferramenta de simulação de crédito 

do Banco do Nordeste para instalação de sistemas fotovoltaicos residenciais de pessoa física, 

linha de crédito denominada FNE Sol, foi realizado a estimativa do financiamento e das 

parcelas mensais. Este procedimento foi feito de modo a adequar o custo mensal da parcela a 

economia mensal planejada com desconto na conta de energia, a fim de atingir o propósito de 

não causar aumentos nas despesas familiares uma vez que o sistema tem como foco residências 

de menor poder aquisitivo. 

 

3. Resultados e Discussões 

 

A partir do consumo mensal médio de 400kWh/mês, considerando dados de irradiação 

solar do CRESESB (Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio Brito) da CEPEL 

para a cidade de Teresina, Piauí, foi obtido que um sistema de 3,00kWp seria o adequado para 

atender o consumo médio mensal. Ainda que haja variações de consumo e geração ao longo 

dos meses, considerando a natureza do regime de compensação adotado no Brasil para 

residência com energia solar conectada à rede, os meses de maior geração acumularão créditos 

que compensam o déficit de geração nos meses de menor geração. Desse modo, o que importa 

é que o sistema gere ao ano uma produção mensal média igual ou maior do que a média de 

consumo. 

Assim, se buscou no mercado alternativas comerciais de kits solares prontos, voltados 

a uso em telhado, com potência em torno de 3kWp. Foram selecionados os kits, descritos na 

tabela a seguir. Os preços foram obtidos em abril de 2019. 

 

TABELA 1: Sistemas fotovoltaicos comerciais selecionados. 

Kit Fornecedor Potência(kWp) Custo(R$) 

1 Portal Solar 2,92 13.239,00 

2 Neo Solar 3,00 29.600,00 

3 Sices 3,35 9.849,00 
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4 Aldo Solar 3,35 14.239,00 

5 Portal Solar 3,40 14.570,00 

Fonte: Autores, 2019.  

 

Dentre os sistemas apresentados, foram submetidos a estudos de geração de energia por 

meio do software Retscreen 4 os kits 1, 3 e 4. Este é um software de uso gratuito desenvolvido 

pelo Instituto de Recursos Naturais do Canadá, funciona com o auxílio do Microsoft Excel e 

permite estudos variados de geração de energia para diferentes tecnologias. O software 

considera, em relação a geração solar, dados climatológicos provenientes de estações 

meteorológicas e da NASA, além de considerar a inclinação, orientação, taxas de eficiências 

dos equipamentos (inversores e placas) e percas no sistema. Os resultados resumidos para a 

análise de geração de energia são expostos na tabela a seguir. 

 

TABELA 2: Resultados das simulações de geração. 

Sistema Produção total 

anual(kWh) 

Consumo total 

anual(kWh) 

Diferença injetada 

ou consumida da 

rede(kWh) 

Portal Solar 4.656,00 4.800,00 -144,00 

Sices 5.344,00 4.800,00 +544,00 

Aldo Solar 5.344,00 4.800,00 +544,00 

Fonte: Autores, 2019.  

 

Percebe-se que o sistema da Portal Solar não foi adequado, previsível diante do cálculo 

executado inicialmente, e que os sistemas da Sices e da Aldo Solar, por serem de igual potência 

e muito semelhantes em equipamentos obtiveram a mesma geração. O da Sices por ser 

notavelmente mais barato foi selecionado. 

A fatura referente a uma casa com o consumo selecionado, considerando o valor da 

tarifa de 0,94R$/kWh na época de execução da análise (abril de 2019), com uma taxa de 

iluminação pública de R$15,00, obtida a partir de dados da empresa consultada, resulta em uma 

tarifa de cerca de R$ 400,00 mensal. Pelo regime de compensação, uma residência monofásica 

ainda precisa pagar a COSIP e mais 30kWh/mês, assim a economia possível do sistema na 

fatura de uma residência seria de R$ 355,00 por mês, sobrando uma fatura média de R$ 45,00 

para ser paga mensalmente. Conforme verificado com empresa do setor na cidade de Teresina, 

Piauí. A inserção dos demais custos envolvidos: material, frete, mão de obra, projeto e 

acompanhamento, placa de monitoramento, sinalização, margens de custo e lucro da empresa; 

elevam o valor final do sistema para R$ 18.700,00. 

Por meio da ferramenta de simulação do Banco do Nordeste para a linha de crédito FNE 

Sol, voltada para pessoas físicas realizarem a instalação de sistemas fotovoltaico, foram 

estimadas as parcelas resultantes para quitar o financiamento do sistema. Esta linha de crédito 

permite ainda a requisição de carência de alguns meses, ou seja, o pagamento só será iniciado 

após alguns meses de modo que o sistema já esteja instalado e gerando economia quando as 

primeiras parcelas começarem a ser pagas. A seguir temos a tabela que resume as características 

do financiamento, observa-se que com um prazo de 60 meses foi possível garantir que o valor 

mensal das parcelas seja custeado com a economia estimada proporcionada pelo sistema. 

TABELA 3: Dados do financiamento. 

Valor contratado R$ 18.700,00 

Número de prestações 60(5 anos) 

Prazo de carência 6 meses 

Taxa de juros ao ano 1,31% 
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Taxa de juros ao ano com bônus de adimplência (15% de bônus) 1,12% 

Valor da primeira parcela R$ 329,55 

Valor da última parcela R$ 311,97 

Fonte: Autores, 2019. 

4. Considerações Finais 

 

Observa-se a partir dos resultados obtidos que graças a redução de custos tanto de 

equipamentos quanto dos serviços para instalação, que a energia solar fotovoltaica começa a se 

tornar mais acessível. Por meio do sistema e financiamento dimensionados, é possível custear 

a instalação do sistema com a economia mensal, de modo que após o pagamento do 

financiamento, a família terá energia sem ter o custo da tarifa completa, pagando apenas a tarifa 

mínima. Além disso, há o fator de valorização da residência em função da instalação do sistema, 

valorizando o patrimônio familiar. 

O presente trabalho é uma análise simples e genérica, de modo que peculiaridades de 

cada residência só podem ser consideradas com um projeto específico. Porém, dado a pequena 

potência necessária, a área ocupada por um sistema destes será também pequena e as condições 

ambientais de Teresina favorecem as instalações em muitos cenários de inclinação e orientação, 

de modo que o principal objetivo, verificar a viabilidade financeira por meio da possibilidade 

de custear o sistema a partir da economia gerada torna-se viável. 

Além disso, destaca-se que a linha de financiamento permite extensão do prazo de 

empréstimo para períodos de até 8 anos, o que reduziria ainda mais os valores das parcelas, 

permitindo a famílias com consumos menores abarcar um sistema deste porte e passar a dispor 

de mais conforto em função de maior disponibilidade de energia elétrica. 

Futuramente, é possível expandir este estudo para uma análise de caso, considerando 

uma residência real específica e realizando o projeto dedicado a ela, a fim de validar os 

resultados aqui obtidos por meio de um caso genérico e simulado. 
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Aplicações de Sistemas Fuzzy em Robótica Móvel 

Lucas Aguiar Santos Silva1 

Jose Maria Pires De Menezes Junior2 

Resumo: Este trabalho foi produzido com objetivo de realizar o controle da movimentação de um dispositivo 

robótico, por meio da utilização de lógica fuzzy para fazer com que o robô descreva uma trajetória de um seguidor 

de cilindro, ou seja, contornar o perímetro de um cilindro. Para tal, foram efetuados testes com o robô em 

simulação, por meio do RobotinoSim, e com o robô real em laboratório, analisando seu deslocamento através da 

aferição de suas coordenadas. 

Palavras-chave: fuzzy, robotino, navegação, controle. 

1. Introdução 

A robótica móvel é uma área de grande importância para tratar de sistemas que requerem 

certa otimização da sua atividade. No que se refere à automação de sistemas, existem diversas 

situações que necessitam da utilização de sistemas robóticos, para realizar tal controle existem 

várias ferramentas, dentre as quais, controle fuzzy, redes neurais e sistemas neurofuzzy 

(VIDAL, 2015) (PEREIRA et al, 2013). Portanto, foi desenvolvido um trabalho visando utilizar 

sistemas fuzzy para realizar o controle de um dispositivo robótico. 

Um sistema fuzzy é constituído basicamente de 3 etapas principais: interface de 

fuzzificação, lógica de tomada de decisões e interface de defuzzificação. (SIMÕES e SHAW, 

2007) (VIDAL, 2015). O dispositivo robótico utilizado foi o Robotino que trata de um sistema 

robótico móvel desenvolvido pela fabricante Festo Didatic para fins educacionais e de pesquisa. 

Dentre tantas funcionalidades, tal robô possui uma tecnologia capaz de realizar o movimento 

omnidirecional, ou seja, em todas as direções e um corpo em formato circular com nove 

sensores infravermelhos espaçados igualmente ao longo de sua carcaça. (FESTO DIDATIC, 

2019) 

 Existem diversos experimentos na literatura, como (PEREIRA, 2014), (SILVA et al., 

2018) que, utilizando sistemas fuzzy, buscam fazer com que o robô se adeque ao ambiente 

inserido e seja capaz de reconhecer e de desviar dos obstáculos que esteja sendo submetido, 

desenvolvendo dessa forma uma navegação reativa, que se adeque ao objetivo de 

movimentação esperado. Visto isso, os autores realizaram o projeto do controlador fuzzy para 

fazer com que o robô desenvolva seu deslocamento no entorno do perímetro de um cilindro, 

que trata de uma tarefa comum em ambientes industriais que tenham como motivação a pintura 

ou a análise de um objeto cilíndrico. 

 

2. Metodologia 

O problema abordado tem como objetivo fazer com que o Robotino percorra um objeto 

cilíndrico realizando sua trajetória de forma suave a partir de controle fuzzy. Uma aplicação 

bastante utilizada na automação industrial atualmente. Um exemplo que pode ser descrito é 

numa indústria que requisite a pintura de certos componentes de uma estrutura, o robô móvel 

percorrerá todo o perímetro do componente realizando a atividade necessária.  

                                                           
1 Estudante do curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Piauí. E-mail: 

lucasaguiarr_@hotmail.com 
2 Docente do curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Piauí, UFPI, campus Teresina, PI (e-mail: 

josemenezesjr@ufpi.edu.br). 
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Para a solução do problema abordado foi necessário utilizar dados de três sensores 

presentes na carcaça do robô, o sensor frontal e os dois sensores adjacentes de cada lado, ou 

seja, 1, 2 e 9, respectivamente, conforme Figura 1. Para os primeiros testes realizados foi 

utilizada a própria plataforma de programação do Robotino, o RobotinoView. 

 
 

Figura 1. Ilustração da posição dos sensores infravermelhos do Robotino. Fonte: (FESTO 

DIDATIC, 2018). 

A etapa seguinte do trabalho foi implementar um sistema fuzzy em busca de aprimorar 

a movimentação do motor. O projeto de controlador fuzzy foi realizado fazendo uso da Fuzzy 

Logic Toolbox, presente no Matlab que possibilita desenvolver um sistema fuzzy determinando 

o conjunto de entradas e saídas desejadas, bem como o tipo de função de pertinência utilizada 

e do método de defuzzificação. As entradas do sistema serão níveis de tensão obtidos a partir 

da leitura da distância dos sensores infravermelhos utilizados, conforme a Figura 2.  
 

 

 

 
 

                                     

                                                   (a)                                                                                 (b) 

Figura 2. Entradas do sistema Fuzzy. (a) Leitura do sensor frontal; (b) Diferença entre as leituras 

dos sensores adjacentes ao frontal. Fonte: (AUTOR, 2019) 

 

As saídas do sistema serão os valores de velocidade frontal e velocidade lateral que o 

robô deverá desenvolver para se locomover de acordo com o requisitado, bem como o valor de 

ângulo de rotação que o robô terá de girar para adequar seu posicionamento, conforme a Figura 

3.   

    

  

 

 
                       (a)                                                                                   (b) 

 

 

 

   
   

                                                                (c) 
 

Figura 3. Saídas do sistema Fuzzy. (a) Velocidade no eixo x; (b) Velocidade no eixo y; (c) Variação 

angular. Fonte: (AUTOR, 2019). 

 

O conhecimento do processo por parte do autor serviu para a realização da construção 

da base de conhecimento do sistema, ou seja, de sua base de regras, que será parte da inferência 

do sistema fuzzy para a lógica de tomada de decisões. Já o método de defuzzificação utilizado 
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para converter de volta os valores fuzzificados a partir das funções de pertinência para o 

domínio real foi o da centróide da área. 

Após concluir a análise proposta, procurou-se variar as funções de pertinência dos 

parâmetros de saída do sistema fuzzy, a fim de averiguar como se dava o seu comportamento e 

compará-lo com o resultado obtido com as funções de pertinência anteriormente escolhidas. 

Escolheu-se duas funções de pertinência distintas: Bell Generalizada e Gaussiana, conforme 

ilustra a Figura 4. 

 

 

 
                                                          (a)                                                            (b) 

Figura 4. Outras funções de pertinência testadas. (a) Bell Generalizada; (b) Gaussiana. Fonte: 

(AUTOR, 2019). 

 

3. Resultados e Discussões 

Os resultados verificados a partir da plotagem das coordenadas do robô ao longo do seu 

deslocamento em torno do objeto, podem ser observados a seguir. Para a realização da métrica 

de avaliação buscou-se calcular o erro ponto a ponto, ou seja, a diferença entre o deslocamento 

realizado pelo robô e o deslocamento ideal esperado. Calculando através desses valores o erro 

quadrático médio de posicionamento da coordenada y. Os resultados obtidos através dos testes 

realizados no RobotinoSim e com o robô real são ilustrados nas Fig uras 5 e 6, respectivamente.  

         

 
Na Tabela 1 consta uma comparação entre os erros para cada tipo de função utilizada, 

de acordo com o ambiente de testes utilizado.  

TABELA 1: Comparativo entre os erros para os três tipos de função de pertinência. 
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Função de 

Pertinência 

Erro Médio Quadrático 

Simulação Real 

Triangular 92,19 156,57 

Gaussiana 157,36 139,98 

Bell Generalizada 171,75 260,41 
Fonte: Autor, 2019.  

 

4. Considerações Finais 

 

Analisando os resultados observou-se o bom comportamento das três funções de pertinência 

utilizadas, visto que as mesmas conseguiram realizar o controle do deslocamento do robô a fim 

de realizar sua atividade requisitada. Dessa forma, buscando suavizar sua movimentação, para 

que a mesma ocorra de forma mais fluida possível. 

Comparando os resultados obtidos entre as funções percebe-se que houve pouca distorção 

entre elas, porém para tornar a análise mais sensível, realizou-se o estudo do erro proporcionado 

por cada uma delas, frente o deslocamento dito ideal. Sendo assim, a função que menos 

apresentou diferença para os testes realizados no ambiente de simulação foi a função de 

pertinência do tipo Triangular, já para os testes com o robô real foi a função de pertinência do 

tipo Gaussiana.  
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APRENDIZAGEM DE MÁQUINA APLICADA À IDENTIFICAÇÃO DE 

ESTILOS DE CONDUÇÃO VEICULAR 
 

Maria Vitória Barbosa Valladares 1 

José Maria Pires de Menezes Júnior 2 
 

Resumo: A análise de dados veiculares tornou-se uma área abrangente de estudo, a qual possibilita o desenvolvido 

constate de métodos de segurança, classificação de condutores e correção de falhas de veículos, assim como 

sistemas de feedbacks ao condutor, como, por exemplo, a identificação de comportamentos que geram o maior 

consumo de combustível. Desse modo, este trabalho objetiva desenvolver um modelo de classificação de perfis de 

condução, o qual caracteriza amostras em três classes: agressiva, normal e calma. Para isso, tal sistema faz uso de 

técnicas de pré-processamento e de algoritmos de aprendizagem supervisionada, aplicados em dois conjuntos de 

dados, sendo eles rotulados e não rotulados para treinamento e teste, respectivamente, dos algoritmos Random 

Forest, KNN e MLP. O modelo desenvolvido apresentou uma acurácia de 99% e reconheceu o maior consumo de 

combustível para o perfil agressivo de condução. 

Palavras-chave: Aprendizagem de máquina; perfil de condução; processamento de dados. 
  

1. Introdução 

Um só motorista pode possuir diferentes estilos de direção, tais perfis tornam-se relevante 

não apenas para identificar potenciais condutores que são suscetíveis a situações de risco e 

conflitos no trânsito, mas para informar ao mesmo qual comportamento gera o maior consumo 

de combustível. Desse modo, amostras extraídas diretamente do sistema eletromecânico do 

automóvel, através de sensores da interface On Board Diagnostics (OBD), tornam possível o 

acesso aos mais diversos tipos de dados mecânicos (MACHADO e OLIVEIRA, 2007), 

disponibilizando, assim, conjuntos de informações relevantes relacionadas ao desempenho do 

veículo durante um percurso. 

O estudo de dados mecânicos encontra-se em grande ascensão no meio acadêmico, no qual 

se encontra pesquisas na área caracterização de padrões de direção de motoristas e a sua 

autenticação com base em suas características de condução (KWAK et al. 2016), assim como 

aprimoramentos de técnicas de redução de dimensionalidade aplicadas para obtenção de 

melhorias nessa autenticação (SOUZA, 2018). 

No entanto, ao que se refere à montagem do perfil de um condutor em alusão ao seu nível 

de agressividade se faz necessário uma interpretação dos dados, gerando uma base de conteúdo 

relevante sobre cada comportamento, contudo tal rotulação não se apresenta como uma tarefa 

fácil, uma vez que a maior parte de dados disponíveis no âmbito acadêmico são conjuntos não 

rotulados, necessitando de especialistas e outras técnicas custosas para a aquisição dessas 

informações. Todavia, o uso de algoritmos de aprendizagem automática apresenta-se como 

solução de deste problema.  

Por conseguinte, este trabalho propõe expor o desenvolvimento de um modelo que, através 

de algoritmos de classificação e do o uso de um banco de dados de treinamento, seja capaz de 

discriminar o perfil de condução de diferentes motoristas. Dessa forma, visou-se avaliar o 

método de identificação e o desempenho alcançado de distintos algoritmos de aprendizagem 

supervisionada em uma base de dados rotulada, utilizada para o processo de aprendizagem e 

interpretação de dados de perfis de condutores: agressivos, normais e calmos e, por fim, utilizar 

tal modelo para classificar amostras não rotuladas, pertencentes a outro conjunto de dados. 

Além disso, estando cada perfil relacionado a níveis diferentes de consumo de combustível está 

autenticação também tem como finalidade validar o comportamento que proporciona o menor 

consumo. 

                                                           
1 Estudante de Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Piauí. E-mail: vitoria_valladares@hotmail.com 
2 Professor Orientador Docente do Departamento de Engenharia Elétrica, UFPI. 
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2. Metodologia 
 

2.1 Pré-processamento 
 

A análise de grandes amostras exige o uso de técnicas de pré-processamento como um meio 

para aumentar a qualidade dos dados sem a perda representatividade. Tais técnicas fazem 

referência à seleção de amostras, correção de valores e normalização de dados. Desse modo, os 

datasets trabalhados neste estudo passaram por um pré-processamento, anterior a classificação, 

o qual obteve subconjuntos menores de objetos, facilitando a geração de modelos mais simples, 

realizou a correção de valores faltosos e redundantes, no intuito de excluir valores que 

inserissem uma falsa ponderação, e, por fim, gerou a normalização de atributos, a fim de 

possibilitar o mesmo peso aos parâmetros pelos classificadores. 
 

2.2 Dados 
 

A interpretação dos tipos de perfis de condução requer uma análise dos dados rotulados, 

disponibilizados por ROCHA NETO (2018), e a extração de conteúdos característicos aos 

comportamentos agressivos, normais e calmos. Os conjuntos de atributos analisados são 

alusivos às: variações de posição absoluta do pedal acelerador; alternâncias de carga e 

velocidade; níveis de rotação do motor. Assim, ao observar suas correlações em escala 

normalizada (Figura 1) verifica-se a existência de agrupamentos específicos de cada perfil, 

tendo a classe calma uma maior distribuição em pontos próximos da origem e a classe agressiva 

um maior espraiamento entre os valores máximos. Todavia, pontos de mesclagem entre classes 

indicam a ocorrência de comportamentos análogos entre as conduções. 
 

 
Figura 1: Correlação entre atributos. 

Fonte: Autora. 
 

Ademais, a Figura 2 exibe a dinâmica temporal dos atributos RPM e Velocidade, o que 

permite identificar eventos de aceleração após a troca de marcha no gráfico (a), caracterizando 

o perfil agressivo com acelerações bruscas, o que induz ao motor trabalhar em regiões de alta 

carga e em rotações mais elevadas, enquanto a classe calma apresenta acelerações progressivas. 

Além disso, no gráfico (b), é possível observar altas variações de velocidade na classe agressiva, 
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reafirmando o processo de aceleração e frenagem frequentes, ao passo que a classe calma 

apresenta um maior período de valores constantes. 

 
 

                      
                                      (a)                                                                                                         (b)                                                                  

  Figura 2: Atributos RPM (a) e Velocidade (b) ao logo do tempo. 

Fonte: Autora. 
 

2.3 Algoritmos de Classificação 
 

Processos de aprendizagem, normalmente, se fundamentam em lógicas que variam para 

determinado algoritmo. Em vista disso, para este estudo escolheu-se três tipos de algoritmos 

distintos implementados em python, sendo eles: K-Nearest Neighbors, Random Forest e Multi 

Layer Perceptron, buscando entre eles o que obtivesse o melhor resultado ao problema. 

O K-Nearest Neighbors (KNN) é um algoritmo de classificação que se baseia, principalmente, na 

similaridade entre características, verificando a aproximação entre um determinado ponto e um número 

pré-definido, ‘k’, de amostras vizinhas, avaliando com base em quais pontos compartilham as 

probabilidades mais altas de serem da mesma classe, tal similaridade entre amostras é atribuída, 

comumente, pela distância euclidiana. Já o Random Forest trata-se de um modelo de aprendizado 

supervisionado em conjunto que se fundamenta na utilização de diferentes árvores de decisões, 

que possuem em comum o mesmo nó, mas utilizam diferentes dados, tal algoritmo representa 

um processo decisório onde cada nó corresponde a uma decisão, assim obtém-se o resultado ao 

encontrar a média entre as respostas de cada árvore. Por fim, o Multi Layer Perceptron (MLP) 

apresenta-se como um algoritmo de evolução de redes de perceptron simples, sendo arquiteturas 

em que os neurônios são organizados em mais de uma camada de processamento, as quais são 

divididas em: entrada, intermediária e saída, seu treinamento utiliza o algoritmo 

Backpropagation, que opera para a realização de ajustes de pesos. 
 

3. Resultados e Discussões 
 

3.1 Avaliação dos Algoritmos 
 

A priori, a fim de montar um modelo de classificação avaliou-se a eficiência de 

aprendizagem dos algoritmos trabalhados, aplicados a um conjunto de dados rotulados. Assim, 

a Figura 3 expõe os resultados de precisão obtidos por cada classificador. Logo, obtendo a 

melhor acurácia, aproximadamente 99% de acertos (Tabela 1), o algoritmo Random Forest foi 

utilizado para a classificação de amostras não rotuladas. 
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Figura 3: Acurácia dos algoritmos KNN, MLP e Random Forest. 
Fonte: Autora. 

 

 
 

TABELA 1: Matriz de confusão do algoritmo Random Forest. 

Random Forest 
Classe verdadeira 

Agressiva Normal Calma 

Classe 

Estimada 

Agressiva 99,0% 0,58% 0,51% 

Normal 0,69% 98,99% 0% 

Calma 0,69% 0,34% 98,96% 
  

a. Classificação 
  

Os resultados de classificação (a) e consumo de combustível (b) dos condutores A, B e C, 

que realizaram o mesmo percurso e que fazem parte no dataset não rotulado, disponibilizado 

por KWAK et al. (2016), são expostos na Figura 4. Assim, observa-se o maior consumo de 

combustível pelo condutor classificado como agressivo (motorista A) e o menor pelo condutor 

classificado calmo (motorista C).  

       
                                                             (a)                                                                                                      (b)  

Figura 4: Perfil de condução (a) e consumo (b) dos motoristas A, B e C. 

Fonte: Autora.  

4. Considerações Finais 
 

No intuito de gerar um modelo capaz de identificar perfis de condução de diferentes 

motoristas, este estudo utilizou bancos de dados rotulados e não rotulados para o processo de 

treinamento e teste de algoritmos de classificação. Dessa forma, primeiramente, constatou-se o 

melhor desempenho entre classificadores de amostras rotuladas, sendo o mesmo obtido pelo 

algoritmo Random Forest, o qual atingiu a precisão de 99% e que, posteriormente, foi utilizado 

para a rotulação dos motoristas A, B e C, classificados como predominantemente: agressivo, 

normal e calmo, respectivamente. Além disso, verificou-se o maior consumo de combustível 

gerado pelo perfil agressivo de condução em detrimento aos demais. Ademais, para trabalhos 

futuros visa-se desenvolver um sistema embarcado de diagnostico completo, o qual seja capaz 

de fornecer uma maior assistência ao condutor tempo real. 
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Bombeamento de água no semiárido piauiense utilizando energia solar 

fotovoltaica  

Ana Beatriz Moreira Alves 1 

Marcos Antônio Tavares Lira 2 

Resumo: Este trabalho foi desenvolvido em uma comunidade do semiárido piauiense com o objetivo de implantar 

um Sistema Fotovoltaico de Bombeamento (SFB) off-grid a fim de fomentar o avanço agrícola da mesma. Os 

métodos desenvolvidos para a realização do trabalho se deram através de uma longa revisão bibliográfica sobre 

bombeamento e radiação solar no Piauí, escolha da comunidade, visita ao local escolhido, implantação do SFB e 

análise de dados após a implantação. Os resultados obtidos encontraram-se dentro do esperado, no qual foi possível 

demonstrar que é viável unir o alto índice de radiação com a abundância dos lençóis freáticos e ter um sistema 

potente e sustentável como uma opção para a irrigação de plantações. 

Palavras-chave: energia solar; bombeamento fotovoltaico; irrigação.  

1. Introdução 

A água tem papel de relevo na existência humana, animal e vegetal, estando presente 

em tudo quanto os sentidos conseguem perceber e é diretamente imbricada com questões 

sociais, econômicas, políticas, éticas, culturais e ambientais. A presença ou a ausência deste 

recurso natural determina, respectivamente, maior ou menor grau de desenvolvimento social, 

ambiental e econômico. 

A oferta de suprimento energético para comunidades rurais isoladas e áreas remotas tem 

sido um constante desafio, principalmente nos países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento, devido às enormes disparidades econômicas e sociais. Visando solucionar 

este problema, vem-se empregando cada vez mais sistemas descentralizados de suprimento de 

energia alternativa, utilizando recursos renováveis (MARINI; ROSSI, 2005).  

O bombeamento de água é uma das atividades mais difundidas quanto ao emprego da 

energia solar fotovoltaica (KOLLING et al., 2004). A água bombeada pode ser utilizada para 

abastecimento doméstico e higienização, bem como para irrigação, piscicultura e abastecimento 

em sistemas de criação de animais no setor agrícola. 

Atualmente a tecnologia fotovoltaica conta com um alto grau de maturidade o que se 

reflete em uma também elevada confiabilidade e eficiência no funcionamento dos sistemas. 

Concretamente, a geração fotovoltaica tem um excepcional êxito em aplicações nas quais as 

exigências em termos de confiabilidade são rigorosas como podem ser em equipamentos de 

telecomunicação, sinalização e suprimento de água para consumo humano e de animais 

domésticos.  

O meio rural empobrecido necessita, dentre outras coisas, de meios tecnológicos e 

energéticos para seu desenvolvimento. O aproveitamento da energia solar, quando relacionado 

ao uso da água, pode contribuir para a fixação do homem no campo e desenvolvimento da 

agricultura familiar, principalmente tratando-se daquelas regiões que não dispõem de água 

potável, devido à falta de energia.  
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2. Metodologia 

A metodologia empregada compreende a realização de uma ampla revisão bibliográfica 

sobre a temática. Em seguida na implantação de um SFB em uma área escolhida próxima ao 

local de cultivo, bem como o reservatório para o armazenamento de água e o sistema de 

irrigação. Além de visitas e capacitações dada aos produtores rurais quanto ao manuseio do 

SFB na agricultura. 

Inicialmente foi realizada uma caracterização de locais no seminário piauiense com 

potencial para receber a instalação de um SFB. No potencial necessário para a instalação foi 

considerado aspectos como a quantidade de radiação diária, existência de um poço no local 

assim como a profundidade do mesmo. Essa caracterização se deu primeiramente através da 

análise do mapa de radiação solar do estado do Piauí (LIRA, 2015) para encontrar uma cidade 

e em seguida pelo estudo de comunidades que se encaixavam dentro de todos os critérios. 

Com o estudo do mapa de radiação foi verificado que o estado do Piauí como um todo 

possui bons índices e isso se deve a localização próxima a linha do Equador. Valores de radiação 

solar acima de 5 kWh/m2/dia são encontrados em praticamente todo o estado. Assim, a cidade 

escolhida para a implantação do primeiro SFB foi Oeiras com radiação em torno de 

aproximadamente 5,25kWh/m2/dia (LIRA, 2015). Algumas comunidades foram visitadas e a 

selecionada foi a Comunidade Tapera dos Tunicos localizada a 22km de Oeiras, região do 

centro-sul piauiense, onde habitam em torno de vinte famílias. 

A Tapera dos Tunicos trata-se de uma comunidade quilombola que tem como atividade 

econômica principal a agricultura de subsistência, sendo o trabalho dividido entre homens e 

mulheres e tendo a participação de todos. A localidade é eletrificada através de uma rede 

monofásica 220V que atende a baixa demanda local, destinada principalmente para a 

iluminação e eletrodomésticos das casas dos moradores. A escolha dessa localidade para o 

desenvolvimento desse projeto foi definida juntamente com o apoio das entidades locais. 

 

3. Resultados e Discussões 

O SFB foi instalado no dia 27 de abril em uma área de região plana da comunidade 

próximo a um poço com profundidade de 20 metros que foi perfurado através do DNOCS, mas 

desde então estava sem finalidade de uso. A placa foi montada em cima de uma estrutura feita 

de madeira no qual os próprios moradores disponibilizaram, instalada com uma inclinação de 

15º orientada para o Norte. Após a devida alocação do módulo fotovoltaico foi feito as conexões 

elétricas com o driver e o sistema começou a bombear água.  

Com o Kit já instalado foi possível coletar dados pertinentes a geração de energia e ao 

bombeamento. Foi observado que a placa com potência máxima de 175Wp gera 36Vdc que 

alimenta a bomba, foi visto que a vazão diária da mesma estava na média de 6.000 litros/dia 

considerando um funcionamento de 7 horas/dia. O sistema foi montado para alimentar uma 

caixa d'água de 5.000 litros, que por gotejamento supre uma área de irrigação de 1 hectare ou 

um pouco mais. A caixa d’água e os kits de irrigação não entraram na emenda parlamentar, 

porém, a Secretária de Agricultura de Oeiras comprometeu-se a doar a caixa d’água de 5.000 

litros e os kits de irrigação por gotejamento necessários para que a comunidade iniciasse as 

plantações. 

No dia 25 de maio foi feito uma visita na Tapera para averiguar o desenvolvimento das 

atividades relacionadas as plantações, o funcionamento do Kit e para desenvolver uma 

capacitação com as famílias residentes na comunidade sobre o manuseio do mesmo. Até o dia 

da visita a prefeitura de Oeiras ainda não havia cedido o material necessário para o início das 

atividades de agricultura. 
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O Kit estava funcionando perfeitamente bem, porém, sem a devida funcionalidade de 

servir como suporte para a irrigação de gotejamento. O treinamento com as famílias foi 

realizado com o amparo de um kit didático criado especialmente para essa finalidade pelos 

bolsistas do Projeto Canindé Solar. O mesmo consiste em uma maquete que simula exatamente 

todo o processo feito pelo kit real – gerar energia pela placa fotovoltaica e fornece-la a uma 

bomba para puxar água de um poço e levar até uma caixa d’água. 

Logo, a capacitação foi realizada para algumas famílias na própria comunidade de forma 

bem didática, explicando e simulando no kit didático cada processo realizado e como deveria 

se dar o manuseio do kit real além disso, as dúvidas dos moradores foram sanadas. 

 

 
Figura 1. Resultado do SFB instalado. Fonte (Autor do trabalho). 

 

 

Figura 2. Alguns membros da comunidade e técnicos após a instalação do SFB. Fonte (Autor do trabalho). 
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4. Considerações Finais 

 

No presente trabalho mostrou-se a viabilidade da instalação de um SFB em regiões 

semiáridas no estado do Piauí. Apesar de todos os fatores agravantes de regiões com 

características semiáridas é possível unir o alto índice de radiação com a abundância dos lençóis 

freáticos e ter um sistema potente e sustentável como uma opção para a irrigação de plantações. 

Abrangendo localidades no qual o fornecimento de energia elétrica é precário ou insuficiente e 

beneficiando produtores rurais. 

Para trabalhos futuros, a expansão do sistema com alocação de mais painéis 

fotovoltaicos aumentando a potência instalada e por conseguinte aumentando a robustez e vazão 

da bomba para ampliar a área suprida pela irrigação ou até mesmo suprir uma plantação que 

exija mais água.  
 

5. Agradecimentos  

O projeto foi possível graças ao apoio da Universidade Federal do Piauí, através do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Voluntária (ICV/UFPI (IC)), da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI), do Instituto Piauí Solar e do 

Projeto de Extensão Canindé Solar. 

 

6. Referências 

MARINI, José A Marini; ROSSI, Luiz A ; Sistematização do dimensionamento 
técnico e econômico de sistemas fotovoltaicos isolados por meio de programa 
computacional. Engenharia Agrícola. Jaboticabal, v.25, n.1, p.67-75, 2005. 
 
KOLLING, Evandro M; DE SOUZA, Samuel M. N.; RICIERI, Reinaldo P.; SAMPAIO, Silvio 

C; DALLACORT, Rivanildo. Análise Operacional de um Sistema Fotovoltaico de 

Bombeamento de Água. Eng. Agríc., Jaboticabal, v.24, n.3, p.527-535, set./dez. 2004 . 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/eagri> . Acesso em: 15 fev. 2019. 

 
IBGE, 2013. IGBE Estados – Piauí. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível 

em <http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=pi>. Acesso em: fevereiro de 2019. 

 
GALDINO, M.A.; LIMA, J.H.G. PRODEEM – O Programa Nacional de Eletrificação Rural 

Baseado em Energia Solar Fotovoltaica. In: Anais do IX CONGRESSO BRASILEIRO DE 

ENERGIA-CBE e IV SEMINÁRIO LATINO-AMERICANO DE ENERGIA, Volume IV, 

2002, Rio de Janeiro. 

 

MORAES, A. M., 2015. A difusão do acesso à água com sistemas fotovoltaicos de 

bombeamento no semiárido brasileiro. Tese de Doutorado. 

 

SANTOS, E.C.; Souza,L.C.; Souto,J.S; filho,j.b.a. Energia Solar na Fruticultura Irrigada 

Familiar. Tecnologia & Ciência Agropecuária, v.1, nº 2, 2007, p.1-7. 

 

FREDIZZI, Maria Cristina. Fornecimento de água com sistema de bombeamento 

fotovoltaicos. 1997.Monografia (Mestrado em Pós-Graduação em Energia) - Universidade de 

São Paulo. São Paulo. 

 

http://www.scielo.br/pdf/%0D/eagri/v25n1/24872.pdf
http://www.scielo.br/pdf/%0D/eagri/v25n1/24872.pdf
http://www.scielo.br/pdf/%0D/eagri/v25n1/24872.pdf


 

25 
 

 

Impressora CNC implementada através das plataformas Arduino e GRBL, 
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Resumo: Nesse presente artigo será abordado todo o projeto (hardware e software) de uma impressora CNC, 

caracterizada por ser uma implementação do Controle Numérico Computadorizado. Essa impressora tem como 

objetivos produzir nomes, desenhos e placas de circuito impresso. Neste sentido, a CNC é formada por uma 

estrutura física e pelo software, este feito com o auxílio das plataformas Arduino e GRBL, após a implementação 

real do que foi programado e simulado, observou-se o resultado esperado. 

Palavras-chave: CNC, Impressora, Arduino, PCI, GRBL.  

1. Introdução 

O comando numérico (CN) é um método de controle de movimentos de máquinas pela 

interpretação de instruções codificadas na forma de números e letras. A sigla CNC, é utilizada 

para Controle Numérico Computadorizado (Computer Numerical Control), caracterizado por 

ser uma evolução do controle numérico, onde o controle por hardware é substituído pelo 

controle por software. O CNC é um sistema em que um microcomputador é utilizado para 

controlar a máquina, ou seja, uma máquina implementada com a lógica CNC é um sistema 

computadorizado que interpreta dados (instruções) e gera o sinal de saída que controla os 

componentes desejados (MARCICANO, 2017). 

A impressora CNC é caracterizada por ser uma implementação do Controle Numérico 

Computadorizado, isto é, como mencionado anteriormente, deve funcionar através das 

instruções enviadas por um software responsável por controlar o posicionamento vetorial da 

ferramenta necessária para cumprir a atividade desejada.  A mesma pode ser implementada com 

diferentes finalidades, como imprimir desenhos, circuitos impressos ou até mesmo objetos em 

3D. 

  O projeto em questão, tem como objetivo o desenvolvimento de uma impressora CNC 

para a produção de placas de circuitos impressos (PCIs). Vale ressaltar, que um circuito 

impresso consiste em uma placa formada por camadas de materiais plásticos e fibrosos, que 

contam com finas películas de substâncias metálicas, responsáveis pela condução da corrente 

elétrica pelos componentes eletrônicos (BENEZ, 2010). 

 O processo produtivo das PCIs é formado por uma sequência de procedimentos, como: 

criação do esquema elétrico, desenho do diagrama, corrosão e perfuração da placa. A 
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impressora CNC de PCIs proposta tem como objetivo facilitar a etapa do desenho do diagrama 

elétrico. Existem várias formas de realização do desenho, pode ser feito através da transferência 

fotográfica, ou pode ser feito à mão com o uso de um pincel. Dessa maneira a impressora CNC, 

através do manuseamento de um marcador permanente controlado pelo software desenvolvido 

na plataforma Arduino, tem como função “imprimir” o circuito desejado, otimizando o processo 

de criação da placa através do aumento da precisão do desenho e um menor requerimento de 

tempo para a execução dessa etapa.   

 

2. Metodologia 

 

I. Materiais: 

• Placas de Medium-Density Fiberboard (MDF); 

• Parafusos; 

• 3 Eixos lineares de 8 mm; 

• 2 Pillow blocks com rolamento linear 8 mm; 

• Drive de cd antigo; 

• 2 Motores de passo 28byj-48; 

• 2 Drives ULN2003 para motores de passo; 

• 1 Fonte ATX; 

• 1 Servo motor sg90; 

• 1 Arduino UNO; 

• Jumpers; 

• 1 Placa de Acrílico; 

• 2 Chaves de fim de curso; 

• 4 Eixos-guia impressos em 3D; 

• Pen holder impresso em 3D; 

• 2 Correias dentadas 1 m; 

• 2 Polias 20 dentes 5 mm; 

II. Procedimentos: 

 

1) Software feito com o auxílio das plataformas Arduino e GRBL: 

O projeto inicia-se com a adaptação do software responsável pelo controle do 

posicionamento vetorial do pincel para o desenho da PCI desejada. O software GRBL foi 

desenvolvido na plataforma Arduino e nele são implementadas todas as instruções necessárias 

para o funcionamento da impressora, foi necessária uma modificação no software original, visto 
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que o mesmo não possuía suporte para o controle do servo motor, controle este feito por PWM 

(Pulse-Width Modulation). Em um primeiro momento, é introduzida a lógica de funcionamento 

das chaves de fim de curso e de cada motor presente na estrutura da máquina. Vale acrescentar 

que os motores de passo 28byj-48 são responsáveis pela coordenação dos eixos X e Y, os 

mesmos funcionam de acordo com o sentido do movimento (horário e anti-horário) e o número 

de passos desejados. Já o servo motor sg90 é responsável pelo posicionamento do pincel durante 

o desenho, tocando ou não a superfície da placa. 

As instruções a serem executadas por cada eixo dependem da placa a ser impressa. Para 

isso, em um primeiro instante, o diagrama elétrico de cada PCI é criado no software Proteus, e 

logo após é implementado no programa da impressora. Vale acrescentar, que durante a 

execução do programa, a vetorização e transformação de cada arquivo em G-Code são feitas 

através do Inkscape (Editor de gráficos vetoriais de código-fonte aberto). É importante ressaltar 

também que a leitura e envio dos arquivos de cada PCI para o Arduino Uno (hardware 

responsável pela execução das instruções) é feita através da plataforma Universal G-Code 

Sender. 

2) Estrutura física da impressora CNC: 

A estrutura foi desenvolvida com material estático e resistente (MDF), buscando 

acomodar cada motor com seu respectivo eixo, de modo a obter o máximo de desempenho. Os 

eixos X e Y foram implementados com correias dentadas, polias e barras metálicas, visando 

movimentos precisos de acordo com o funcionamento dos motores. O eixo Z foi acoplado 

juntamente com a barra de rolamento do eixo Y e um eixo linear retirado de um drive de cd 

antigo, de modo que o servo motor e o pincel se encaixassem através do pen holder, objetivando 

movimentos bastante precisos para o pincel, algo indispensável para um bom desempenho de 

impressão. Na Figura 1, logo abaixo, são exemplificadas algumas partes da estrutura física da 

impressora. 

 

Figura 1. Imagens da estrutura física da impressora CNC. Fonte: (Autores do artigo, 2019). 
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3. Considerações Finais 

 

O projeto final mostrado neste artigo, visou a construção de uma impressora CNC, essa 

formada por uma estrutura física e software, este sendo possível pelas plataformas InkScape, 

Arduino, GRBL e Universal G-Code Sender. 

Após a implementação real do que foi programado e simulado, observou-se que a lógica 

aplicada apresentou o resultado esperado, atingindo o objetivo do projeto. O desempenho do 

projeto foi possível devido a aplicação dos conhecimentos de estrutura, programação e 

hardware, que possibilitaram o bom desenvolvimento da impressora e o acréscimo de 

conhecimentos extras pelos integrantes do grupo. 

Uma das grandes dificuldades foi a sua construção mecânica, pois esta dependia de 

diversos fatores como nivelamento da mesa de acrílico, alinhamento dos pillow blocks, dos 

motores com o eixo de transmissão e o alinhamento dos eixos lineares entre eles, os quais 

influenciam diretamente na precisão e bom funcionamento da máquina. 
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Inserção de Energia Solar para Autossustentabilidade de Paradas de 

Ônibus em Teresina 
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Resumo: A energia solar é considerada uma fonte limpa e renovável. De modo a aproveitar o excelente potencial 

da cidade teresinense para a geração solar, foi desenvolvido na UFPI um projeto para a autossustentabilidade de 

um abrigo de ônibus. Tal projeto possui uma análise de dimensionamento e com a implementação do sistema, cujo 

objetivo é promover sustentabilidade de forma tecnológica em benefício à sociedade. 

Palavras-chave: Abrigo de ônibus, energia solar, sustentabilidade, tecnologia. 

1. Introdução 

A inserção da energia solar na composição da matriz energética, já é uma realidade em 

muitos países. Diante do crescimento econômico, tecnológico, populacional e o aumento do 

consumo de energia, além da conveniência por um desenvolvimento sustentável, houve a 

necessidade da busca por fontes renováveis de energia e uma redução do uso de combustíveis 

fósseis. 

Desse modo,em uma escala global e em razão de sua localização geográfica,o Brasil 

possui um dos melhores potenciais para geração de energia solar. Sendo assim, segundo dados 

do Atlas Solarimétrico do Brasil (2000), a região nordeste é privilegiada se comparada às outras 

localidades do país, uma vez que as variações sazonais de tal região são menores, resultando 

em importantes vantagens técnicas e econômicas para os sistemas solares implantados. 

Com isso, uma das tecnologias de aproveitamento da energia solar que está sendo 

difundida e implementada pelo país é por meio de abrigos de ônibus autossustentáveis. Sendo 

assim, de acordo com Nasta (2014), uma parada de ônibus deve ser projetada para facilitar o 

acesso do passageiro, além de acomodar os usuários durante o tempo de espera do coletivo. 

Dessa forma, para que o abrigo de ônibus seja energeticamente autossuficiente, conforme Viana 

apud Santos (2009), é necessária a utilização de placas fotovoltaicas.  

À vista disso, Florianópolis foi a primeira cidade brasileira a instalar uma parada de 

ônibus autossustentável, na qual o protótipo foi inspirado em modelos já criados na Holanda, 

França e Estados Unidos.Assim, dentre as vantagens da iniciativa, estão a redução dos custos 

de energia elétrica e economia a longo prazo,conforto térmico, além de viabilizar segurança 

para os usuários.No entanto, apesar dos investimentos em geração solar e dos benefícios 

trazidos para as esferas social e ambiental, por meio da tecnologia apresentada, a efetividade 

deste projeto ainda não é uma realidade na maioria das cidades brasileiras. 

Diante disso, em Teresina, por exemplo, conforme Araújo et al. (2016), embora a capital 

piauiense possua um excelente potencial para geração solar, que de acordo com o Atlas 

Solarimétrico do Brasil (2000), o Estado possui uma irradiação global diária com média anual 

de 5,0 kwh/m².dia e nível de insolação com média mensal de 7 a 8 horas por dia, cujos valores 

superam a média nacional, a população da cidade padece com a carência de iniciativas que 

aproveitem esses índices e converta-os em benefícios para a sociedade. 

Assim sendo, de modo a contrapor essa realidade até então latente, em 2019, um projeto 

piloto de parada de ônibus autossustentável foi desenvolvido e implementado em Teresina.Tal 
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projeto é caracterizado por ser um sistema autônomo, cujo objetivo é proporcionar um conforto 

térmico e comodidade aos usuários do transporte público, de maneira tecnológica e sustentável. 

2. Metodologia 

Diante do exposto, o projeto piloto de parada de ônibus autossustentável em 

Teresina, foi implementado em uma parada de ônibus da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI), localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima,cujas coordenadas geográficas são 

5°03’31.1’’ latitude sul e 42°47’42.9” longitude oeste.Sendo assim, foram realizadas as 

seguintes etapas de dimensionamento do projeto fotovoltaico: 

a. Levantamento adequado do recurso solar disponível no local da aplicação 

Depois de obter as coordenadas de onde foi desenvolvido o sistema, é necessário o 

conhecimento da irradiação no local, cujos valores são convertidos do plano horizontal para o 

plano inclinado, na qual o ângulo adotado para a placa foi igual ao da latitude, escolhido 

convencionalmente. Logo, a tabela 1 apresenta a irradiação solar diária média mensal no plano 

inclinado, em kWh/m².dia, para a localidade em questão. 

 

TABELA 1: Irradiação solar diária média mensal no plano inclinado. 

Fonte: CRESESB (2018). 

b. Definição da localização e configuração do sistema 

Para a implementação do projeto, os painéis foram instalados no telhado do abrigo, já 

que esses devem ficar afastados de superfícies reflexivas, trânsito e fora de locais que forneçam 

sombreamento, já que são fatores que diminuem a eficiência da placa. 

Já a configuração do sistema é autônoma, visto que o fornecimento de energia para um 

lugar específico.Diante disso, o painel fotovoltaico foi conectado a um controlador de carga, 

que este controla a energia direcionada à bateria.A bateria por sua vez fornece energia para os 

mini ventiladores, na qual é conectada ao inversor, a fim de alimentar as tomadas. 

 

2.3. Levantamento do consumo de energia elétrica 

 

Para determinar o consumo médio diário (kWh), foi utilizada a equação 01: 

 

Cmd = Pe x Td  x  Qa  (01) 

Na qual: 

Cmd = consumo médio diário (kWh); 

Pe = potência elétrica do aparelho (W); 

Td = tempo diário de utilização do aparelho (h); 

Qa = quantidade de aparelhos considerados. 

 

Além disso, considera-se também o tipo de alimentação das cargas, caso seja em 

corrente contínua (CC) ou corrente alternada (CA). Para equipamentos baseados em CA, faz-

se necessária a utilização do inversor, na qual o consumo médio diário deve ser dividido por 
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um fator decimal representativo da eficiência média do inversor. Assim, para o cálculo do 

consumo, foram considerados oito mini ventiladores com potência de 12 W cada, mas também 

uma tomada com tensão de 220 V e 10 A, para um uso diário de 14 horas e 1 hora, 

respectivamente.Já a eficiência do inversor utilizado é de aproximadamente 80%. 

 

2.4. Dimensionamento do gerador fotovoltaico 

 

Para dimensionar o gerador fotovoltaico, deve-se considerar a equação 02. 

 

Ptp = 
Eg

Te  ×  ηr
          (02) 

Onde: 

Ptp = potência total dos painéis (kW); 

Eg =  energia de geração (corresponde ao consumo médio diário) (kWh/dia); 

Te = tempo de exposição ao sol (HSP) (h/dia); 

ηr = rendimento do sistema. 

 

O tempo de exposição é obtido por meio das horas de sol pleno (HSP), cuja grandeza 

reflete o número de horas em que a irradiância solar deve permanecer constante e igual a 1 

kW/m (1000 W/m²), de forma que a energia resultante seja equivalente à energia 

disponibilizada pelo sol, no local em questão, acumulada ao longo de um dado dia. Para a 

localidade em questão, o valor de HSP é de 5,56 h/dia.O valor do rendimento adotado 

convencionalmente, considerando as perdas por temperatura, sujeira e cabeamento foi de 0,8. 

Já para determinar a quantidade de painéis, faz-se uso da equação 03. 

 

Qdp = 
Ptp

Ppc
          (03) 

Na qual: 

Qdp = quantidade de painéis; 

Ppc = potência da placa considerada (W); 

 

A placa solar adotada possui um valor de potência nominal igual a 275 W. Já o 

controlador de carga funciona a partir do sistema MPPT, baseado na máxima potência por 

rastreamento de ponto, na qual há um aproveitamento máximo da potência total do painel. Além 

disso, o inversor utilizado possui potência de 1500 W, cuja tensão de entrada é de 12 V CC e 

tensão de saída 220 V CA. 

Outrora, a bateria utilizada carrega totalmente em um período de duas horas, devido ao 

sistema de (MPPT). Conseguinte, pelo consumo utilizado e em razão do alto índice de 

irradiação na localidade em estudo, a autonomia da bateria é de aproximadamente 3 dias, ou 

seja, o sistema funciona nesse período sem haver nenhuma forma de alimentação dos painéis. 

 

3. Resultados e Discussões 

 

Diante do que foi abordado, serão apresentados os dados do levantamento do consumo 

e dimensionamento do gerador fotovoltaico. Assim, a tabela 2 apresenta o consumo diário e a 

tabela 3 revela o dimensionamento dos painéis solares. 
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TABELA 2: Dados do consumo diário (kWh/dia). 

 
 
 
 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 
TABELA 3: Dados do dimensionamento do gerador fotovoltaico. 

 
 
 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com base nos cálculos, são necessárias duas placas fotovoltaicas, o que equivale a 

quantidade instalada para atender a demanda. 

4. Considerações Finais 

 

De modo a aproveitar o excelente potencial da cidade para a geração de energia solar, o 

projeto em questão proporcionará um conforto térmico e comodidade aos usuários enquanto 

esperam o ônibus. Assim, o sistema fotovoltaico instalado no abrigo de ônibus da UFPI é uma 

inovação para a cidade, visto que ainda não existiam empreendimentos como este, que fosse 

capaz de unir tecnologia e sustentabilidade, a favor da sociedade. 
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SISTEMA FOTOVOLTAICO: PESQUISA E IMPLANTAÇÃO DE 

PONTOS DE ÔNIBUS AUTOSSUSTENTÁVEIS NA UFPI 
 

Lívio Bruno Nery da Silva Viana 1 

Marcos Antônio Tavares Lira 2 
 

Resumo: Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa da análise de viabilidade de inserção de sistema 

fotovoltaico para a criação de pontos de ônibus autossustentáveis. O projeto teve como objetivo geral: verificar a 

possibilidade de desenvolvimento de inserção de energia fotovoltaica na matriz elétrica teresinense, em pontos de 

ônibus. Para a realização do trabalho, foi feita uma pesquisa bibliográfica, a saber; a definição de energia solar, 

identificação dos sistemas fotovoltaicos e seu funcionamento, bem como os sistemas on-grid e off-grid e seus 

componentes (MONTEIRO, 2018; TREVISAN, 2015). Para a implantação da parada os equipamentos adquiridos, 

com o financiamento da FAPEPI, foram: 8 miniventiladores/15cm de 12 volts, 8 tomadas com duas portas USB 

com a capacidade de até 2.100 mah, 1 Inversor de onda modificada da marca Hayonic modelo 1500 Watts, 1 

Controlador de carga MPPT da marca Sun21 de carga 40 amperes, 1 Bateria Estacionária Moura No Break de 12 

Volts e 220ah e 2 módulos fotovoltaicos da marca Canadian de potência nominal 275 Watts, além de fios e 

canaletas para auxiliar na instalação. Verificou-se que é possível a inserção do sistema fotovoltaico em pontos de 

ônibus, na cidade de Teresina, com baixo custo de manutenção e benefícios a comunidade.  

Palavras-chave: Sistema Fotovoltaico; Energia; Pontos de ônibus; Autossustentáveis.  

1. Introdução 

 

Este trabalho apresenta os resultados do plano de trabalho da análise de viabilidade de 

inserção de sistema fotovoltaico para a criação de pontos de ônibus autossustentáveis. O projeto 

teve como objetivo geral: verificar a possibilidade de inserção de energia fotovoltaica na matriz 

elétrica teresinense, em pontos de ônibus, a partir de experiências em outras cidades do mundo. 

Os objetivos específicos, os quais contribuíram para a efetivação de cada etapa desse projeto, 

foram: identificar as experiências de usos de energia fotovoltaica em pontos de ônibus em outras 

cidades, identificar as vantagens e desvantagens do uso dessa energia nesses espaços e, ainda, 

propor um modelo de uso de energia fotovoltaica em pontos de ônibus a partir das experiências 

pesquisadas. Todos os objetivos específicos foram implementados com sucesso, culminando 

com a aplicação do modelo no ponto de ônibus número 13, no Centro de Ciências de Educação, 

na Universidade Federal do Piauí. O modelo experimental está em funcionamento e apresenta 

bons resultados quanto ao uso e funcionamento.  

 

 

2. Metodologia 

 

Para a realização do trabalho, foi feita uma pesquisa bibliográfica, na qual vários termos 

e assuntos da área foram identificados, a saber; a definição de energia solar, identificação dos 

sistemas fotovoltaicos e seu funcionamento, bem como os sistemas on-grid e off-grid e seus 

componentes. Também foram  realizados encontros com o orientador e com outros 

integrantes do núcleo de pesquisa da área para socialização e planejamento para a execução do 

projeto. Os dados sobre as paradas, como plantas e respectivas localizações, foram conseguidos 

com a PREUNI/UFPI, sendo fundamentais para a análise de viabilidade do projeto e escolha 

do melhor ponto de ônibus a ser utilizado. No dia 3 de agosto de 2019, foi feita a instalação de 

8 miniventiladores/15cm de 12 volts da marca Western, 8 tomadas com duas portas USB com 
                                                           
1 Graduando de Engenharia Elétrica, CT/UFPI, E- mail: livio.bruno@hotmail.com 
2 Professor Orientador Docente do Departamento de Engenharia Elétrica, UFPI, E-mail: marcoslira@ufpi.edu.br 



 

34 
 

a capacidade de até 2.100 mah para carregar dispositivos eletrônicos, 1 Inversor de onda 

modificada da marca Hayonic modelo 1500 Watts, 1 Controlador de carga MPPT da marca 

Sun21 de carga 40 amperes, 1 Bateria Estacionária Moura No Break de 12 Volts e 220ah e 2 

módulos fotovoltaicos da marca Canadian Solar de potência nominal 275 Watts, além de fios e 

canaletas para auxiliar na instalação. 

 
 Figura 1. Inversor e controlador de carga no ponto de ônibus solar da UFPI. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

3. Resultados e Discussões 

 

A pesquisa dividiu-se em dois momentos, o primeiro de revisão bibliográfica, no qual 

foram importantes as referências de Souza (2010), Vilalva (2015), Trevisan (2015), Pinto 

(2015), Monteiro (2018) e no segundo momento na operacionalização prática do experimento 

quando o ponto de ônibus recebeu os equipamentos. 

Em relação à pesquisa bibliográfica faz-se relevante destacar que a partir da 

identificação de conceitos e trabalhos com a temática da viabilidade de projetos para pontos de 

ônibus autossustentáveis foi possível estabelecer uma analogia e avaliar as possibilidades e 

limites da proposta para Teresina. Dentre os estudos encontrados destacam-se, o da 

Universidade Federal do Pará, outro em Palmas e um em Florianópolis. No caso do estudo na 

UFPI, em relação ao contexto de planejamento, vale destacar a relevância da revisão 

bibliográfica para que se pudesse compreender o potencial a ser explorado. 

Já na parte operacional e prática avaliou-se que o uso de dois módulos fotovoltaicos, 

para a geração de energia na forma de corrente contínua e envio para o inversor, o qual a 

converte em corrente alternada para o armazenamento na bateria e envia para abastecimento 

das tomadas USB seria ideal para esse momento. Ademais, parte da corrente é enviada para o 

acionamento dos miniventiladores, os quais também têm funcionado a contento. O sistema 

mantém o funcionamento na parte da noite, por conta da carga absorvida pela bateria durante o 

dia, de modo satisfatório. Essa carga absorvida pode ser utilizada sem esgotar por até três dias, 

mesmo sem ser abastecida novamente em caso de apagão ou falha da captação de radiação.  

Em relação às desvantagens duas observações foram elencadas, a saber: a necessidade 

de formação e orientação da comunidade usuária sobre a importância do projeto e de sua ajuda 

na preservação dos equipamentos, a partir do bom uso dos mesmos, bem como atenção para 

que sejam evitados furtos ou depredações do patrimônio. Vale ressaltar que as reações da 

comunidade ao projeto têm sido positivas em relação ao benefício gerado (conforto térmico e 

capacidade de carregar equipamentos eletrônicos). 

Figura 2. Ponto de ônibus solar da UFPI. 
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Fonte: Autor, 2019. 

 

4. Considerações Finais 

 

Verificou-se que é possível a inserção do sistema fotovoltaico em pontos de ônibus, 

oferecendo benefícios a quem os utiliza, mas com as possibilidades de depredação ou furto. A 

metodologia da pesquisa iniciou-se com a revisão bibliográfica, a qual apontou conceitos 

importantes, a saber, os sistemas on-grid, que são aqueles conectados à rede pública de energia, 

e os sistemas off-grid, que são aqueles onde a energia é acumulada em baterias, para que sejam 

posteriormente utilizadas quando necessário. Ademais, o conceito de energia solar, aquela que 

vem de uma fonte natural e sustentável. Além de serem descobertas experiências de uso de 

energia solar em outras cidades para fins de geração e uso de energia limpa. 

Durante a pesquisa, também foram encontrados exemplos de pontos de ônibus com uma 

filosofia semelhante em cidades do Brasil e do mundo, nos quais se observou a utilização da 

energia solar no mínimo para iluminação dos pontos de ônibus e no uso de tomadas USB para 

carregamento de celulares.  

Em relação aos equipamentos e a instalação do sistema fotovoltaico no ponto de ônibus 

da UFPI, o equipamento se mostrou satisfatório para executar o carregamento de tablets e 

smartphones, bem como de proporcionar conforto térmico aos usuários do espaço. 

Por fim, a relevância desse modelo implantado, na UFPI, para o desenvolvimento 

sustentável e suporte social da comunidade que poderá contar com investimentos para usufruto 

das tecnologias limpas e sustentáveis em seu cotidiano. 
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Tecnologias energeticamente sustentáveis para o semiárido 
Iza Moema Silva Moura 1 

Marcos Antonio Tavares Lira 2 

Resumo: A utilização de painéis solares fotovoltaicos nas comunidades rurais do semiárido para bombeamento 

de água se tornou uma alternativa viável para atender as necessidades dessas localidades. Aliado a isso, foi 

considerado a existência de poços desativados na região para implementação do projeto. Por outro lado, foi 

possível o envolvimento da população local junto aos profissionais especializados para o desenvolvimento desse 

sistema, e assim, houve uma troca de conhecimentos, o que favoreceu a disseminação dessa tecnologia pela região.   

Palavras-chave: Painéis solares fotovoltaicos, bombeamento de água, semiárido.  

1. Introdução 

 

Os avanços tecnológicos nas últimas décadas permitiram que comunidades rurais 

localizadas em regiões de condições remotas pudessem aproveitar a energia proveniente do sol 

para produzir energia elétrica e, assim, utiliza-la para bombeamento de água com o intuito de 

beneficiar as atividades rurais. Diante desse novo cenário, muitos estudos foram desenvolvidos 

com o objetivo de analisar todas as etapas do processo a fim de aumentar sua eficiência e sua 

disseminação nas comunidades.  

Apesar do efeito fotovoltaico ter sido observado pela primeira vez pelo físico francês 

Edmund Becquerel em 1839 e das primeiras aplicações datarem da década de 1950, o 

bombeamento fotovoltaico somente se deu de forma comercial no final da década de 1970. Até 

1994, 24000 sistemas haviam sido instalados em todo o mundo (FEDRIZZI,2003). No entanto, 

ao longo dos anos, o número desses sistemas aumentou significativamente. 

Um dos fatores que contribuíram para a disseminação do bombeamento fotovoltaico foi 

a redução dos preços de seus componentes. Outro fator decisivo foi a viabilização de projetos 

piloto implantados em condições reais de operação, proporcionando o aprimoramento 

tecnológico necessário para sua expansão em larga escala. Adicionalmente ao avanço 

tecnológico marcado pela priorização da confiabilidade técnica dos equipamentos, houve uma 

melhora significativa na eficiência dos elementos do sistema (FEDRIZZI,2003). 

No Brasil, mesmo que esse sistema não seja amplamente difundido pela iniciativa 

privada, o país conta com uma expressiva quantidade de sistemas instalados por meio de 

programas institucionais, para abastecimento de comunidades rurais localizadas em zonas 

remotas e de baixo poder aquisitivo. Apesar do visível crescimento no número de projetos de 

bombeamento fotovoltaico, a experiência no país vem mostrando que problemas ocorrem 

recorrentemente, podendo ser de caráter estrutural do próprio planejamento, das especificações 

técnicas dos equipamentos, das formas de introdução da tecnologia, da adaptação dos usuários 

a nova tecnologia, da estrutura de operação e manutenção, dentre outros (FEDRIZZI,2003). 

Entre as iniciativas do governo, o PRODEEM (Programa de Desenvolvimento 

Energético de Estado e Municípios) se destaca no uso de bombeamento fotovoltaico de água. 

Esse programa atua em cooperação com as secretarias estaduais e municipais. 
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O bombeamento fotovoltaico se tornou uma opção viável para atender as demandas por 

acesso a água no semiárido piauiense, pois é uma região rica em águas subterrâneas e apresenta 

um grande potencial energético solar. Esse sistema se mostra ideal para a região, pois é de fácil 

instalação, tem baixo nível de manutenção, o seu funcionamento não emite ruído ou poluição e 

dispensa o uso da rede elétrica convencional. 

 

 

 

2. Metodologia 

 

Inicialmente, foi feito um estudo, com base no mapa de radiação solar do estado do 

Piauí (LIRA, 2015), das localidades com potenciais para a instalação de sistemas de 

bombeamento fotovoltaico. De acordo com o mapa, é possível verificar que o município de 

Oeiras possui cerda de 5,25 kWh/m2 /dia, o que corresponde a um bom índice. Aliado a isso, a 

questão social foi importante para a determinação da primeira implementação do projeto, pois 

optou-se por iniciar em uma região em que as pessoas já possuíam algum conhecimento sobre 

essa tecnologia. Por meio disso, o município de Oeiras foi selecionado para iniciar o projeto.  

Em seguida, a determinação da comunidade que seria beneficiada com a implantação 

do projeto deveria atender a algumas condições, como: possuir um poço e esse poço ter no 

máximo 20 metros de profundidade até chegar a água. Dentre todas as possíveis comunidades 

na região de Oeiras que poderia receber o sistema de bombeamento fotovoltaico, escolheu-se a 

Comunidade Tapera dos Tunicos, pois ela foi a opção mais viável que atendia as condições 

estabelecidas. 

Já em relação ao processo de instalação do sistema, primeiramente, escolheu-se o local 

e a posição do módulo fotovoltaico que evitaria sombreamento e que receberia mais radiação. 

Aliado a isso, evitou-se a possibilidade de local que estivesse suscetível a líquidos inflamáveis 

e gases explosivos. Posteriormente, a posição foi determinada com a face de exposição voltada 

para o Norte e com cerca de 15º de ângulo de inclinação com a horizontal. Em seguida, 

conectou-se a placa fotovoltaica ao controlador de carga que foi ligada a bomba. 
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Figura 2. Instalação do Sistema de Bombeamento Fotovoltaico. Fonte: (Instituto Piauí Solar, 2019). 

3. Resultados e Discussões 

 

O sistema fotovoltaico foi instalado na Comunidade dos Tunicos na região de Oeiras no 

dia 27 de Abril de 2019. O uso da placa solar nesse projeto teve o objetivo de fornecer energia 

suficiente para manter a bomba funcionando durante 7 horas por dia e, por meio disso, alimentar 

uma caixa d’água de 5000 litros, que por gotejamento supre uma área igual ou maior que 1 

hectare.  

Durante a instalação do sistema, utilizou-se uma estrutura de madeira fornecida pela 

comunidade para suporte da placa solar. Esse envolvimento da população local junto aos 

profissionais especializados promoveu uma troca de conhecimentos, o que favoreceu a 

aceitação e disseminação dessa tecnologia pela região. 

Após a instalação, foi marcada uma visita para acompanhamento do projeto. Nesta 

oportunidade, foi então analisado sobre o desenvolvimento da agricultura nas terras atendidas 

pelo sistema de bombeamento fotovoltaico. Diante disso, foi possível observar que todos os 

equipamentos estavam funcionando como o esperado, no entanto, não foi utilizado para 

irrigação. 

Por fim, o projeto foi apresentado a comunidade, por meio de kit didático que simula o 

sistema real. Esse material ajuda a entender o funcionamento e como utilizar o sistema. Dessa 

forma, é mais fácil que a tecnologia seja aceita e difundida. 

 

4. Considerações Finais 

 

Diante do exposto, o bombeamento fotovoltaico se tornou uma opção viável para atender as 

demandas por acesso a água no semiárido piauiense, pois é uma região rica em águas 

subterrâneas e apresenta um grande potencial energético solar. Esse sistema se mostra ideal 

para a região, pois é de fácil instalação, tem baixo nível de manutenção, o seu funcionamento 

não emite ruído ou poluição e dispensa o uso da rede elétrica convencional.  
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Essa tecnologia foi bem aceita pela comunidade que se envolveu com o projeto e ajudou na sua 

instalação. Diante disso, os meios para implementação dessa inovação tecnológica se tornam 

mais acessíveis, o que corrobora para uma melhor qualidade de vida e desenvolvimento da 

região. 

Aliado a isso, é um sistema que pode ser modificado, de acordo com a necessidade, para se 

adequar a uma maior demanda e maior eficiência. Isso é possível, por meio de uma análise das 

condições exigidas do projeto e, assim, fazer um dimensionamento adequado. 
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