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RESUMO

O presente projeto de pesquisa em inovação tecnológica tem como principal objetivo o desenvolvimento de um modelo de guarda-sol com 
gerador fotovoltaico de filme fino movido com rastreamento solar para aproveitamento energético mais eficaz com pretensão de suprir demanda 
de energia solicitada através de ponto de conexão para usb bypass acoplada na estrutura do guarda-sol e também a fim de reduzir os impactos 
causados pela radiação solar, principalmente em áreas de lazer, haja vista que a área ocupada pelos guarda-sóis tem apenas a funcionalidade de 
sombreamento mesmo com uma incidência forte do sol exercida naquela área, razão pela qual eles estão lá protegendo os participantes do clube. 
É fato incontestável a dependência da sociedade do uso de aparelhos eletrônicos em qualquer ocasião, sendo assim a pesquisa e análise desta 
inovação consiste primeiramente na junção das placas solares maleáveis a estrutura da sombrinha em consonância com o seguidor solar ou 
"tracker", é um dispositivo que altera a posição das placas seguindo o caminho do sol e assim produzindo mais energia. As análises e simulações 
feitas por meio de modelagem gráfica e terão apoio de um banco de dados formulado por dados provenientes das estações automáticas do INPE 
e por softwares de aquisição de dados atmosféricos tais como WinAQMS e o Radiasol. Uma inovação seguindo esta linha de geração de energia 
promete ter um futuro promissor e compatível com a evolução das necessidades humanas tendo em vista o uso da tecnologia com energia limpa, 
além de prover diminuir impactos econômicos oriundos da energia elétrica, vale ressaltar que o consumo de energia de fontes limpas é de 
extrema importância para o meio ambiente tendo este (clube) pioneirismo nesse sistema e no quesito conforto, praticidade e sustentabilidade 
será visivelmente mais atrativo, deste modo o marketing do estabelecimento pode usar de tais beneficios e ainda por como ponto de partida para 
atrair novos sócios. Se utilizando dos softwares descritos, o trabalho conseguiu diminuir entre 20 a 35% do consumo energético total do 
clube(dados adquiridos por simulação), no qual no futuro, visa implementar a solução proposta.

Engenharias

Engenharia de Controle e Automação
X Seminário de Pesquisa da Estácio


