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Resumo do Trabalho (informado pelos autores): Nos últimos anos, os sistemas de geração fotovoltaica têm ganhado importante destaque na matriz
elétrica brasileira. Nesses sistemas, a conversão de energia é feita por módulos instalados em estruturas fixas cuja inclinação é determinada em função da
latitude do local. Apesar do constante crescimento da utilização da energia solar fotovoltaica na matriz energética nacional, ainda existe uma barreira sobre a
utilização plena dos módulos solares, a baixa eficiência de conversão. Nesse sentido, como alternativa para aumentar a eficiência dos módulos, pode-se
utilizar sistemas de rastreamento solar, que são mecanismos automatizados capazes de acompanhar a trajetória do sol ao longo do dia. Desta forma, este
trabalho avalia o desempenho de dois módulos fotovoltaicos de mesma potência submetidos às mesmas condições climáticas, sendo um dos módulos
instalado de forma convencional (estática) e o outro instalado em um rastreador solar de eixo único (dinâmica). Os módulos são conectados a um
microinversor ongrid da marca Hoymiles, o qual injeta a potência gerada de ambas as placas na rede elétrica local. O objetivo da pesquisa é analisar o ganho
líquido do rastreador solar em comparação com o sistema estático. Para isso, o rastreador solar é equipado com um wattimetro digital que contabiliza o
consumo energético do sistema de controle e atuador. Para avaliação dos resultados, três dias, com condições climáticas diferentes, foram escolhidos: um dia
ensolarado; um dia parcialmente nublado, ou seja, com passagens esporádicas de nuvens; e um dia totalmente nublado. O rastreador solar apresentou ganho
líquido significativo para os dias ensolarados e parcialmente nublados. Porém, apresentou eficiência inferior para o dia totalmente nublado. O ganho líquido
médio do rastreador solar para o período total de análise (do dia 15 de julho ao dia 04 de agosto de 2021) foi de 17,94%.
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