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Objetivos 

Utilizar os dados de medidas de intensidade e qualidade da radiação solar em curso no 
Laboratório de Energia Solar (UEFS) para estudar o potencial fotovoltaico do semi-árido 
baiano e criar ferramentas e modelos para dimensionar projetos de geração fotovoltaica e 
sua possível integração à rede convencional. 

Resumo 

1_LINHAS DE PESQUISA 
1.1 – ESTUDO DE TRANSMISSÃO DA LUZ SOLAR NA ATMOSFERA 
Vários modelos teóricos, como o LOWTRAN, o MODTRAN, SPECTRAL2 e o SMARTS2 
tentam reproduzir o espectro solar após a passagem da radiação pelas camadas da 
atmosfera terrestre. Denominado Espectro Padrão, esta curva de referência é usada na 
calibração e análise de performance de vários materiais e dispositivos usados na conversão 
térmica e fotovoltaica e sua definição parte se um espectro solar padrão (antes de passar 
na atmosfera terrestre) e considera condições e composição atmosféricas específicas.  
Sabe-se também que cada molécula presente na atmosfera é responsável por linhas, ou 
mesmo bandas, de absorção que removem do feixe principal fótons com comprimentos de 
onda específicos e que resulta na atenuação da intensidade do espectro I(λ) registrado na 
terra. O modelo de transmissão atmosférica SPCTRAL2 fornece como saída o espectro 
solar na superfície terrestre. Neste espectro são consideradas todas as possíveis absorções 
e espalhamentos que possam ocorrer decorrente da quantidade de vapor de água, 
aerossóis e ozônio na atmosfera. Por ser um modelo simples nos possibilita, a partir de 
dados de radiação direta, calcular as concentrações dos atenuadores da radiação tais como 
vapor de água, aerossóis e ozônio que estão presentes na atmosfera. Acreditamos que ao 
resolver o problema inverso, poderemos inferir sobre a composição atmosférica, ou seja, se 
medirmos o espectro solar com um espectrômetro calibrado e conhecendo-se o espectro 
solar padrão (extraterrestre) e os espectros de absorção para os componentes opticamente 
ativos mais relevantes, podemos inferir sobre a concentração de cada um deles na 
atmosfera. Isto permitiria monitorar a quantidade de gases da atmosfera, em especial 
aqueles que afetam diretamente a qualidade de vida na terra, como os gases do efeito 
estufa e ozônio. Um dos principais objetivos desta pesquisa é utilizar técnicas experimentais 
de espectroscopia, associadas aos modelos de transmissão atmosférica e métodos 
numéricos, para resolver o problema inverso e, a partir do espectro solar medido na 
superfície da terra, poder inferir sobre a composição atmosférica. 
  
1.2 - DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA PARA O 
TRATAMENTO DE SINAIS 
Como laboratório experimental interessado em realizar medidas de parâmetros físicos, o 
Laboratório de Instrumentação e Energia Solar (LABENSOL) utiliza sensores de diferentes 
naturezas e princípios de operação, com o piranômetros e pireliômertos, sensores de 
umidade, pressão e de  temperatura, de corrente elétrica e de campo magnético, dentre 
outros. Cada um destes sensores necessita de um circuito eletrônico específico para operar 
e gerar um sinal elétrico proporcional à grandeza medida. Depois da geração do sinal, que 
pode ser uma diferença de potencial, uma corrente ou até mesmo carga elétrica, este sinal 
precisa ser processado (basicamente filtrado) e transformado em uma diferença de 



potencial com valores limites bem definidos para que possam ser processados por outros 
circuitos, em geral, um sistema de aquisição de dados. Esta atividade prevê o investimento 
contínuo de esforços para o fortalecimento da pesquisa em instrumentação eletrônica 
buscando sempre criar e aperfeiçoar circuitos eletrônicos para o tratamento de sinais 
fornecidos pelos diversos sensores utilizados no monitoramento de parâmetros 
atmosféricos (pressão, temperatura, irradiância solar, etc.) e dos parâmetros da geração 
elétrica dos módulos fotovoltaicos (correntes, voltagens, etc.). Este processamento é 
baseado em circuitos analógicos lineares, basicamente amplificadores operacionais e 
amplificadores de instrumentação, com características de baixo ruído e baixo consumo para 
as condições ambientais extremas da região do Semiárido, onde serão instalados. 
 
1.3 -DESENVOLVIMENTO DE ELETRÔNICA EMBARCADA PARA AQUISIÇÃO DE 
DADOS 
Toda atividade de monitoramento de qualquer grandeza necessita de sistemas adjuntos 
para a digitalização dos sinais analógicos dos sensores (conversão analógico-digital: A-D) e 
o armazenamento destes dados em meio digital. Este processo de digitalização envolve 
diferentes módulos de circuitos, tais como unidade de processamento e memórias para 
programa e dados e pode conter recursos para tratamento local de dados (filtros digitais) e 
canais de comunicação para transmissão de dados para um computador, que pode ser uma 
porta (geralmente USB, internet, CAN ou Infravermelho) ou via um canal sem-fio (rádio, 
bluetooth, zigbee, etc.). Controlando todo o funcionamento é necessário um programa que 
gerencie desde a conversão analógico-digital, o armazenamento dos dados e a 
comunicação deste módulo de aquisição com um computador com um protocolo específico 
para o canal de comunicação em uso. Nesta linha de atividade, buscaremos desenvolver 
estes módulos para aquisição digital de dados: os circuitos digitais e os programas 
completos para gerenciamento de todas as rotinas, desde a conversão A-D, 
armazenamento e os protocolos de comunicação do módulo com o computador e entre os 
módulos, permitindo-nos inclusive configurá-los como uma redes de sensores.  


