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RESUMO 

 

 

A utilização dos concentradores solares com o objetivo de aumentar o fluxo de energia 
incidente em um coletor, seja na conversão fotovoltaica ou térmica, tem se mostrado uma 
solução que permite chegar a maiores valores de eficiência em tais conversões. Quanto maior 
o valor de concentração pretendido para um sistema, maiores serão os requisitos de precisão 
do sistema rastreador e da qualidade das superfícies refletoras e/ou refratoras. 
O trabalho realiza a análise de dois sistemas concentradores, uma calha parabólica e um disco 
parabólico, ambos com absorvedores planos, por meio da simulação dos principais 
parâmetros que afetam a concentração final dos mesmos, utilizando um software de 
traçamento de raios e modelos de distribuição de energia no foco. As concentrações finais dos 
sistemas, considerando desvios óticos, desvio angular do sol e desvio de rastreamento, foram 
estimadas. 
A influência dos erros ópticos foi avaliada por meio de simulação, o efeito de tais erros é o 
espalhamento da energia em uma região maior, fazendo com que a concentração do sistema 
seja menor, além de causar uma perda de energia, pois uma parcela desta incidirá fora dos 
limites do absorvedor. A instalação e realização de ensaios com um rastreador de alta precisão 
também foi realizada, e um dispositivo de medição de desvios angulares de sistemas 
rastreadores de alta precisão foi desenvolvido.  
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ABSTRACT 

 

The use of solar concentrators to increase the collector incident energy flux, both photovoltaic 
and thermal conversion, has been showed as a solution that could reach higher efficiency in 
these conversions. As a higher concentration value is intended for a system, more will be the 
precision system tracking requirements and the reflector and refractor surfaces quality. 
The text broach the systems concentrators analysis of a parabolic trough and parabolic disc, 
both with flat absorbers, through the simulation of the main parameters that affect their final 
concentration, using a ray-tracing software and distribution energy flux on the focal plane 
models. The high precision tracker installation and experiments was done, and a device for 
measuring angular deviations of high precision trackers systems was developed. The final 
system concentration value, considering optical deviations, angular deviations of the sun and 
tracking errors was estimated. 
The optical errors influence was evaluated using simulations; the effect of these errors is the 
energy spread at a large area on the focal plane, that causes a lower system concentration 
value besides the energy spoilage, due an energy fraction that will reach out the absorber 
limits. The tracking errors alignment causes an incident image displacement and also energy 
spoilage.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Conforme diversos estudos apresentados pela comunidade científica, os danos causados 

à atmosfera e aos diversos ecossistemas terrestres pela excessiva produção de rejeitos 

energéticos poluentes, como gases de queima e CO2, desde o período pré-industrial até os dias 

atuais, podem se tornar irreversíveis caso não sejam efetivadas mudanças consideráveis na 

filosofia hodierna de consumo de energia (ALLEY et al., 2007). Neste sentido, a energia 

solar, aproveitada fundamentalmente através dos processos térmico, fotovoltaico, químico e 

biológico (biomassa), constitui uma alternativa imprescindível para uma relação mais 

equilibrada entre o desenvolvimento econômico e social e o meio ambiente.  

A conversão fotovoltaica, processo conhecido desde meados do Século XIX, 

apresentava, no início dessa década, níveis de rendimento de células de multijunção da ordem 

de 30%, quando ensaiadas sob condições controladas de laboratório (GREEN, 1993; GREEN, 

2000). Atualmente, já ultrapassam 40%, devido ao rápido desenvolvimento da tecnologia 

(SPECTROLAB, 2007).  

As elevadas eficiências das células de multijunção associadas a um mercado 

fotovoltaico em ampla expansão econômica e técnica fazem dos sistemas fotovoltaicos com 

concentração uma tecnologia promissora que poderá ocupar um papel importante no 

desenvolvimento das energias renováveis no mundo. 

As eficiências mencionadas são obtidas quando fluxos elevados de radiação solar, 

obtidos com concentradores óticos, atingem as células. Para o funcionamento dos 

concentradores de média e alta taxa de concentração, o rastreamento solar torna-se 

imprescindível devido à necessidade de um posicionamento bem definido da imagem do sol 

refletida sobre o absorvedor. A habilidade do sistema de controle em apontar corretamente o 

coletor na direção do sol influencia diretamente no desempenho final do sistema 

(FRAIDENRAICH; LIRA, 1995). 

Outra possibilidade é a obtenção de um fluxo concentrado de energia em uma estrutura 

fixa que recebe de diversos espelhos a radiação refletida do sol, ou seja, utilizando-se 

heliostatos, neste caso, a habilidade do sistema de controle está em posicionar o espelho de 

forma que o raio refletido atinja o coletor central. 
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Quanto maior a taxa de concentração, maiores são as exigências de precisão dos 

dispositivos de rastreamento para ambas as possibilidades, pois os ângulos de aceitação dos 

concentradores tornam-se menores.  

O efeito da precisão de rastreio na formação da imagem pode ser compreendido tendo 

em conta que o tamanho angular do sol, visto por um observador na terra, é da ordem de 8,7 

mrad (0,5 graus). Um concentrador com uma precisão de rastreio de 1,7 mrad (0,1 grau) 

apresenta um desvio de posicionamento da ordem de 20% na imagem formada (STINE; 

GEYER, 2001). 

Além dos desvios de rastreamento, os desvios ópticos provocam a redução da 

concentração (RABL, 1985) e também perda de energia, com o estudo de tais fatores, 

permite-se compreender melhor os seus efeitos e quantifica-los com o objetivo de se conhecer 

melhor os verdadeiros limites de concentração que podem ser obtidos com a utilização de 

superfícies refletoras reais. 

Com o intuído de conhecer as possibilidades técnicas dos sistemas fotovoltaicos com 

concentração que utilizam células solares de alta eficiência, o Grupo de Pesquisas em Fontes 

Alternativas de Energia (Grupo FAE) iniciou há alguns anos um trabalho de pesquisa sobre 

células de multijunção, dispositivos concentradores e rastreamento solar de alta precisão. 

Atualmente o Grupo FAE vem trabalhando no desenvolvimento de um laboratório de 

sistemas de alta concentração solar para ensaios de células fotovoltaicas de alta eficiência 

além de outras aplicações. A bancada de concentração solar consistirá de concentradores de 

diferentes faixas de concentração (disco parabólico, parabólico linear), e um rastreador solar 

que pode operar normalmente, fazendo o seguimento solar ou como um heliostato, com um 

espelho plano acoplado sobre o mesmo. O heliostato guia os raios solares para o concentrador 

que se mantém em uma estrutura fixa.  

Além da aplicação em células fotovoltaicas, a bancada de concentração solar, também 

chamada “solar furnace”, poderá ser utilizada na realização de estudos em diversas áreas, 

como avaliação de materiais expostos a fluxos de energia solar de alta densidade, avaliação de 

sistemas biológicos, entre outros.  

Este trabalho foi desenvolvido em quatro fases. Em um primeiro momento foram 

estudados os princípios da concentração solar no que se refere aos limites teóricos e os limites 

práticos obtidos considerando-se a dispersão da imagem formada devido aos desvios 

provocados pelo rastreador, para dois concentradores, uma calha parabólica e um disco 

parabólico.  
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Em um segundo momento, foi estudado, conceitualmente, um sistema concentrador 

parabólico linear e um disco parabólico, ambos utilizando um heliostato, a ser instalado no 

laboratório de concentração solar do Grupo FAE. Para esse sistema foi definido o melhor 

posicionamento para cada época do ano baseado na coleta de energia.  

Na terceira parte do trabalho, a concentração que se pode obter com o sistema, 

considerando-se os diferentes erros atribuídos ao mesmo foi calculada para os casos 2D e 3D. 

Para sistemas 2D é apresentada uma solução analítica que permite obter a energia distribuída 

em um absorvedor plano para qualquer distribuição de brilho, da fonte (sol).  

Na quarta e última parte do trabalho foi realizada a montagem e configuração de um 

rastreador solar de alta precisão. Os desvios de rastreamento foram avaliados através da 

comparação entre os valores calculados e valores fornecidos pelo software de controle do 

rastreador. Um dispositivo de medição de desvios de rastreamento foi desenvolvido e testado.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

Analisar e quantificar os principais parâmetros que afetam a concentração final de um 

sistema com calha parabólica (2D) e um disco parabólico (3D), ambos com absorvedores 

planos. 

Instalar, configurar e operacionalizar um sistema de rastreamento de alta precisão para 

compor o laboratório de concentração solar. 

Realizar ensaios para verificação dos níveis de precisão obtidos com o rastreador 

instalado. 

Desenvolver um dispositivo para medição de desvio angular de sistemas rastreadores. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

A revisão bibliográfica está dividida em três partes, a primeira trata de trabalhos 

relacionados ao tema de concentração solar, mais especificamente, do tamanho angular do sol 

visto por um concentrador. Na segunda parte, são discutidos trabalhos relacionados aos 

sistemas rastreadores, visando limitar os desvios angulares dos mesmos. E na terceira parte 

são verificados trabalhos que tratam de algoritmos utilizados para o cálculo, com precisão, do 

posicionamento solar. 

 

 

3.1 Tamanho angular do sol 

 

 

Neumann et al. (1999) avaliaram a influência da variação da distribuição de brilho 

sobre o feixe direto de um forno solar, tal variação foi avaliada em termos da taxa de radiação 

circunsolar (CSR). Utilizaram um sistema para medição da distribuição do brilho, que 

consiste em uma câmera CCD (charge coupled device – dispositivo de carga acoplada) com 

filtros acoplados para reduzir a intensidade da radiação que chega à câmera. Um pireliômetro 

e um piranômetro são utilizados para registro dos dados de irradiância. A câmera e o 

pireliômetro estão instalados em um rastreador solar, segundo Figura 1. 

 

Figura 1 - Diagrama para medição da distribuição de brilho.  

Adaptada de Neumann et al. (1999). 
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O forno solar tem a configuração mostrada na Figura 2. 

 
Figura 2 - Configuração do forno solar.  

Adaptada de Neumann et al. (1999). 
 

Foi montado um sistema de medição do fluxo solar no foco do forno solar, e os 

resultados foram comparados com o resultado de um software de traçamento de raios (ray-

tracing) denominado OPTEC. 

O gráfico da Figura 3 é o resultado da comparação da CSR com o tamanho do feixe 

que engloba 90% da radiação incidente. 

 

Figura 3 - Comparação da variação do feixe com a CSR.  

Adaptada de Neumann et al. (1999). 
 

Buie et al. (2003) definiram um cone solar virtual, utilizando os resultados de 

Neumann et al. (2002), foi então elaborada uma equação que permite definir mais 

precisamente a distribuição de energia com a variação do ângulo radial do sol, desde 0 mrad 

até aproximadamente 100 mrad. Os autores mostram que a distribuição não depende da 

localidade avaliada. 
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A equação do cone virtual depende da taxa de radiação circunsolar (CSR em inglês) 

que é definida pela relação do fluxo solar contido na região circunsolar (Φcs) e o fluxo total 

direto e da região circunsolar (Φi) (equação 1). 

i

cs

Φ

Φ
=χ  

A Equação 2 define a função da distribuição angular de energia do sol, )(ϕB , onde φ é 

o ângulo que um raio solar faz com o eixo do feixe solar, a Figura 4 mostra o gráfico da 

função definida pela Equação 2 para vários valores de CSR, na qual se observa a forma da 

distribuição da energia em função do ângulo solar. 

 

 

 

         

Onde k e b são dados por: 

3,0)5,13ln(9,0 −= χχk  

1,0)52,0ln(2,2 45,0 −= −χχb  

 

 

Figura 4 - Gráfico do formato da distribuição de energia do sol. 

Adaptada de Buie et al. (2003) 
 
 
 

Se 0 ≤ φ ≤ 4,65 mrad 
 
Se φ > 4,65 mrad 
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3.2 Sistemas de rastreamento e concentração 

 

 

O cálculo do posicionamento do sol em relação a um observador é o primeiro passo 

para a definição do posicionamento de rastreadores ao longo do dia. Os conceitos principais 

que envolvem a geometria terra-sol, como o ângulo de declinação, a elevação solar, e outros 

parâmetros como a equação do tempo são apresentados na literatura solar. Equações que 

calculam tais parâmetros descrevem as variações dos mesmos diurnamente e sazonalmente, 

de acordo com os movimentos de rotação e translação terrestres ao longo do dia e do ano 

(RABL, 1985). Essas equações são utilizadas para estimativas da radiação solar incidente em 

sistemas fixos e sistemas de rastreamento. Entretanto, quando se considera a utilização de 

rastreadores para concentradores de alta relação de concentração, são necessários modelos 

que permitam obter o posicionamento solar com elevada precisão.  

Vários trabalhos dentro do tema concentração e rastreadores foram desenvolvidos no 

Grupo FAE do Departamento de Energia Nuclear da UFPE, a saber: 

Fraga (1989) desenvolveu um gerador fotovoltaico em um sistema CEC (concentrador 

elástico composto). 

Costa (1993) desenvolveu em sua dissertação de mestrado um sistema de conversão 

fotovoltaico acoplado a um concentrador do tipo CPC (concentrador parabólico composto). 

Fraidenraich (1994) elaborou um estudo teórico-experimental de concentradores V-

trough. 

Melo Filho (2006) avaliou a utilização de concentradores V-trough em sistemas de 

bombeamento. 

Monteiro (2007) projetou e construiu um sistema de controle de baixo custo para 

rastreador de um eixo. 

Oliveira (2007) desenvolveu um rastreador solar de um eixo de baixo custo sem a 

utilização de baterias para o seu funcionamento. 

Em todos os trabalhos que antecedem foram projetados e construídos dispositivos e 

sistemas experimentais. 

Na literatura existem diversos trabalhos sobre rastreamento e sua utilização com 

concentradores de alta relação de concentração, a maioria deles descreve sistemas de 

posicionamento que tanto no modo de malha aberta como no de malha fechada, utilizando 

sensores, demonstram que a precisão e o ganho de energia com o rastreamento são funções da 

complexidade dos sistemas utilizados. 
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Os sistemas de posicionamento que utilizam o modo de malha fechada fazem uso de 

sensores que detectam o movimento do sol, eles convertem esse movimento em um comando 

para que o sistema de movimentação do rastreador movimente o painel do mesmo com o 

objetivo que ele aponte para o sol. 

Em relação aos sistemas que utilizam o modo de malha aberta, estes empregam 

microcontroladores capazes de efetuar cálculos matemáticos complexos que são provenientes 

de algoritmos de posicionamento, o resultado destes cálculos é a posição que o painel do 

rastreador deve estar para que o mesmo aponte para o sol. 

O sistema de controle para posicionamento angular do rastreador é montado com 

componentes eletrônicos discretos quando alta precisão não é requerida. Já para rastreadores 

de precisão, as equações que definem o posicionamento do sol são manuseadas por um 

sistema microprocessado, que comanda servomecanismos dotados de motores de corrente 

contínua ou de passo que promovem a movimentação angular do painel tanto no eixo norte-

sul, quanto no leste-oeste, de forma que este fique alinhado como o disco solar. 

A seguir são apresentados os trabalhos que fornecem uma melhor compreensão dos 

diferentes sistemas de rastreamento de alta precisão existentes, dos modelos e algoritmos de 

cálculo que permitem atender os requisitos necessários para obtenção de precisão e outros 

temas relacionados. 

Roth et al. (2004) descreveram um sistema de rastreamento que utiliza como estratégias 

básicas de controle, a estratégia de malha aberta e a de malha fechada. Inicialmente é utilizado 

para medição da radiação solar direta, entretanto, a concepção do mecanismo pode ser 

aplicada para a operação com painéis com concentração.  

O mecanismo projetado possui dois eixos denominados HH e EE. O primeiro 

movimenta o rastreador nas direções leste-oeste e o segundo movimenta o rastreador no 

sentido da elevação do sol em relação ao plano local. A combinação dos movimentos sobre os 

dois eixos permite o acompanhamento do sol, sendo ambos movidos pelo controle de dois 

motores de corrente contínua de 3W, conforme Figura 5. 
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Figura 5 - Rastreador solar de dois eixos 

Fonte: Roth et al. (2004). 
O sensor para medição da posição do sol consiste em um fotodiodo de quatro 

quadrantes, que possui quatro zonas principais, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. 

Quando o sol se move, o feixe de radiação começa a iluminar diferentes porções de cada 

quadrante o que produz diferentes correntes no fotodiodo, Figura 6. As diferenças de corrente 

são avaliadas por um circuito de controle eletrônico que efetua o movimento do sistema no 

sentido de equalizar as correntes em cada foto diodo. 

 

 

Figura 6 - Sensor de quatro quadrantes 

Adaptado de Roth et al. (2004). 
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O sensor foi instalado em uma câmera tubular que utiliza o efeito do buraco de agulha 

(pinhole em inglês) para a formação da imagem sobre o conjunto de foto diodos, de acordo 

com a Figura 7. 

 

Figura 7 - Sensor de alinhamento. 

Adaptado de Roth et al. (2004). 
 

Pela estratégia de controle em malha aberta, o sistema pode efetuar quatro ações, 

dependendo das condições solicitadas ao sistema. A ação externa funciona quando o sistema 

está sendo controlado manualmente, a ação de retorno acontece quando o eixo HH chega ao 

seu máximo (sistema totalmente para o oeste). No processo de espera, o sistema fica 

aguardando por sinais provenientes do dispositivo de controle e no modo de busca, que ocorre 

quando o céu encontra-se nublado, o mecanismo inicia uma procura pelo sol. O controle em 

malha fechada é executado quando o sol encontra-se visível no cone do sensor. 

A precisão deste rastreador solar não foi informada pelos autores. 

 Bakos (2006) propôs um sistema de rastreamento solar em dois eixos que está dividido 

em três partes, mecanismo eletro-mecânico, sensor de posicionamento e software de controle. 

 O mecanismo de movimentação é composto por 4 relés e dois circuitos eletrônicos 

sendo uns dos circuitos conectados ao sensor e o outro a um computador. Os quatro relés 

estão conectados aos motores de corrente alternada que por sua vez estão conectados 

mecanicamente a redutores de velocidade, Figura 8. 



 

 

25 

 

Figura 8 - (a) Motor para movimento vertical. (b) Motor para movimento horizontal. 

Fonte: Bakos (2006). 
 

 O sensor consiste em dois foto-resistores conectados em série com uma fonte de 

tensão, quando o sol está iluminando igualmente os dois foto-resistores, a tensão sobre cada 

um será a mesma e igual a V/2, caso contrário, o desequilíbrio das tensões faz com que o 

sistema de controle movimente o mecanismo até que a condição de equilíbrio seja encontrada, 

Figura 9. 

 

Figura 9 - Configuração dos foto-resistores 

Fonte: Bakos (2006). 
 

 O sistema computacional composto por um software escrito em Visual C++ e um 

computador faz o controle dos motores para o posicionamento do mecanismo. Ele opera em 

dois modos, no modo manual, o operador pode movimentar a estrutura nos dois eixos através 

de botões colocados na interface do programa. No modo automático, o software baseado nas 

medidas dos sensores, comanda o posicionamento do painel segundo a posição do sol. 
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 Quando há uma interrupção do fornecimento de energia, devido a nuvens no céu, o 

rastreamento é desligado, só voltando ao funcionamento após o restabelecimento do 

fornecimento de energia. 

O autor não apresentou uma avaliação da precisão deste sistema de rastreamento. 

Feuermann et al. (2002) desenvolveram um sistema de rastreamento para um 

concentrador parabólico que por sua vez, utilizando um refletor secundário, dirige o feixe 

concentrador para uma fibra ótica, formando um guia de luz. O sistema possui uma 

concentração de 11000 a 12000 sóis e foi montado com partes não-comerciais e itens 

personalizados. Tem aplicação em cirurgias com auxílio da energia solar concentrada. O 

sistema concentrador possui um segundo estágio de concentração que foi projetado, 

juntamente com a conexão com a fibra, para elevar o fluxo concentrado por um fator de 2 a 4, 

segundo o esquema da Figura 10. 

 

 

Figura 10 - Esquema da mini-parábola com fibra ótica 

Adaptada de Feuermann et al. (2002). 
 

 Nesse trabalho, os autores estabeleceram uma precisão de rastreamento melhor que ± 

0,1º e para medi-la, desenvolveram uma câmera tubular, mostrada na Figura 11 e compararam 

o movimento da imagem do sol na saída do tubo a partir de uma referência. As medidas de 
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precisão foram tomadas de dois rastreadores de fabricantes diferentes que obtiveram precisões 

médias de ± 0,05º e ± 0,1º. 

  

Figura 11 - Montagem do rastreador e do sensor de precisão do rastreamento. 

Fonte: Feuermann et al. (2002). 
 Naidoo et al. (2003) efetuaram uma avaliação do desempenho de um coletor 

parabólico linear com rastreamento baseado na precisão com a qual o coletor segue o 

movimento do sol. Para esta avaliação, um rastreador operado por um controlador lógico 

programável (CLP) S7-300 armazenou o software de controle e também o algoritmo de 

posicionamento solar, PSA (Positional Solar Algorithm) definido por Blanco-muriel et al. 

(2001). O sistema possui uma estratégia de controle que é efetuada em passos de 0,410º que 

são repetidos a cada 69,12s o que proporciona um erro médio de 0,2º, segundo esquema da 

Figura 12. Um encoder incremental de rotação (dispositivo que permite indicar a posição 

angular) foi utilizado para detectar o movimento de rotação do rastreador provendo 

realimentação da posição angular absoluta para o controlador. 

 

Figura 12 - Desalinhamento do rastreador linear. 

Fonte: Naidoo et al. (2003). 
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 Zogbi et al. (1984) desenvolveram um rastreador baseado em um sensor que utiliza 

quatro foto-diodos que são responsáveis pela detecção da posição do sol. Estes sensores são 

localizados em um pistão cilíndrico com quatro ranhuras onde os mesmos são montados 

(Figura 13). Na posição alta, o sistema é capaz de efetuar o alinhamento mais rapidamente, 

mas sem muita precisão. Na posição baixa, a localização do sol pode ser feita com mais 

precisão, atuando como um ajuste fino. 

 

 

Figura 13 - Foto-diodos instalados em um pistão móvel. 

Fonte: Zogbi et al. (1984). 
 

 Um sistema eletrônico baseado nas informações dos fotodiodos comanda 

motores no sentido do alinhamento do sistema com o sol. O desvio máximo do sistema foi 

cerca de 0,07º. 

 

 

3.3 Algoritmos de posicionamento 

 

 

Para o posicionamento de sistemas de rastreamento em malha aberta, utilizam-se 

algoritmos que calculam a cada instante a posição do sol (azimute e zênite), para isto alguns 

trabalhos foram avaliados.  

 Blanco-muriel et al. (2001) desenvolveram um algoritmo que permite a utilização de 

sistemas microprocessados de menor capacidade de processamento para o cálculo do azimute 
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e zênite solar, sem perder precisão requerida pelas aplicações com altas taxas de 

concentração. 

 Inicialmente foi efetuada uma revisão sobre os parâmetros geométricos solares 

calculados por diversos algoritmos, foi verificada a precisão proposta por cada algoritmo, 

sendo que o algoritmo de Michalsky (1988) foi considerado o melhor para aplicações de 

rastreamento solar, porém podendo o mesmo ser melhorado na sua eficiência computacional, 

precisão e facilidade de uso.  

 Tais melhorias resultaram na elaboração de um novo algoritmo chamado PSA 

(Positional Solar Algorithm) que tem as seguintes características: 

• A incorporação de um método eficiente de cálculo do dia juliano aumentou a 

facilidade do uso; 

• O gerenciamento de memória foi melhorado pelo controle do escopo 

(visibilidade das variáveis) e do tempo de vida das variáveis (tempo em que a 

mesma permanece na memória); 

• A velocidade e robustez foram melhoradas pela eliminação de operações 

desnecessárias e o uso de expressões simplificadas (menor uso de funções 

trigonométricas e instruções condicionais) para o cálculo do azimute solar que 

são válidas para ambos os hemisférios; 

•  A precisão também foi melhorada por modificações das equações usadas por 

Michalsky (1988) com a introdução de novos coeficientes e novos termos, 

incluindo a correção de paralaxe e 

• Para o período de 1999 a 2015, o vetor normal do sol pode ser calculado com 

um erro menor que 0,0083 graus. 

Grena (2007) também elaborou um algoritmo para cálculo do posicionamento solar, 

este foi comparado com os descritos por Blanco-muriel et al. (2000) e Michalsky (1988). O 

algoritmo desenvolvido tem uma precisão intermediária entre o PSA (Positional Solar 

Algorithm) de Blanco-muriel et al. (2000) que possui um erro máximo de 0,008º e um período 

de validade de 1995 até 2015 e o algoritmo SPA de Reda e Andréas (2004) que possui um 

desvio máximo de 0,0003º e um longo período de validade desde 2000 a.C. até 6000 d.C. 

requerendo para isso uma grande quantidade de cálculos. 

Esse novo algoritmo tem um desvio máximo de 0,0027º válido para o período de 2003 

até 2022 com uma complexidade computacional apenas um pouco aumentada em relação à 

complexidade dos algoritmos mais rápidos. 
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São considerados os principais efeitos que afetam a posição do sol por mais de meio 

segundo de arco, como as perturbações da lua, nutação e as diferenças entre as coordenadas 

geocêntricas e topocêntricas. Correções empíricas também são introduzidas no cálculo da 

longitude heliocêntrica para resumir pequenas perturbações, muito complexas para serem 

consideradas em separado. 

As aplicações das equações e das diversas abordagens de alinhamento permitem o 

desenvolvimento de sistemas de rastreamento para aplicação em alta concentração.  

 Observa-se que existe na literatura certa diversidade de trabalhos abordando sistemas 

de rastreamento solar, em alguns deles (RUBIO et al.,2007; ROTH et al., 2004 e BAKOS, 

2006) não é informada a precisão alcançada pelos sistemas, porém em tais artigos foram 

descritas diversas estratégias utilizadas para seguimento do sol, utilizando vários tipos de 

sensores e sistemas de posicionamento.  

 Já nos trabalhos de Feuermann et al. (2002), Naidoo et al. (2003) e Zogbi et al. (1984), 

os autores indicaram a precisão alcançada pelos seus respectivos sistemas de rastreamento, 

que também foram desenvolvidos utilizando-se diferentes estratégias de seguimento do sol, 

destacando-se entre eles o trabalho de Naidoo et al. (2003) que utilizou também o algoritmo 

PSA (Positional Solar Algorithm) de Blanco-muriel et al. (2001), que foi desenvolvido para o 

cálculo do azimute e zênite solar tendo como base o dia e hora locais, longitude e latitude. 

Comparando-se as diferentes estratégias de controle utilizadas e os máximos desvios 

alcançados, verifica-se que nem sempre sistemas em malha aberta são mais precisos. Um 

exemplo são os trabalhos de Naidoo et al. (2003) e Zogbi et al. (1984). Os primeiros 

trabalharam com um sistema com controle em malha aberta, utilizando um controlador lógico 

programável (CLP) S7-300 e o algoritmo de Blanco-muriel et al.(2001), com esse sistema o 

erro máximo obtido foi de 0,2 graus. Já Zogbi et al. (1984) utilizaram um sistema de controle 

em malha fechada, empregando foto-diodos, o desvio máximo alcançado foi cerca de 0,07º. 

Nesses casos, pode-se observar que os sistemas em malha aberta, que necessitam de uma 

maior capacidade de processamento para que se possam efetuar os cálculos com equações de 

elevada precisão, são complexos. No caso do sistema de malha fechada de Zogbi et al. (1984) 

a complexidade foi alocada no desenvolvimento do sistema mecânico de controle dotado de 

partes móveis para obter alta precisão. 

 Foi verificada também a existência de diversos algoritmos de posicionamento solar 

para sistemas de alta precisão, dentre eles o trabalho de Blanco-muriel et al. (2001) no qual 

além de apresentar uma revisão sobre diferentes algoritmos anteriormente desenvolvidos, 
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definiram como principais grandezas necessárias para a obtenção do posicionamento solar a 

declinação, ascensão, azimute e zênite.  

 Tanto Blanco-muriel et al. (2001) como Grena (2007) propuseram novos algoritmos 

tendo como objetivo de reduzir a complexidade dos cálculos e com isso diminuir os requisitos 

computacionais necessários para a implementação dos mesmos em sistemas de rastreamento.

 O algoritmo de Blanco-muriel et al. (2001) possui um erro máximo de 0,008º durante 

o período de 1995 até 2015, o de Grena (2007) obteve um erro máximo de 0,0027º durante o 

período de 2003 até 2023 enquanto que um algoritmo mais complexo, como o de Reda e 

Andréas (2004) tem um erro máximo de 0,0003º em uma larga faixa de anos de validade, 

desde 2000 a.C. até 6000 d.C.  

 Para aplicações de rastreamento solar e em relação à influência da precisão dos 

algoritmos sobre os valores de concentração obtidos, observa-se que ambos os algoritmos tem 

alta precisão, o erro que ambos alcançam é da ordem de décimos de mrad, ou seja, não 

causam influência nos valores de concentração. Porém, o algoritmo elaborado por Grena 

(2007) tem um número menor de cálculos matemáticos, sendo mais simples a sua aplicação 

utilizando microprocessadores. 

Na próxima seção, são discutidas as características dos concentradores solares no que 

se referem à geometria, limites de concentração, tamanho da imagem e distribuição da 

radiação solar sobre o absorvedor.  
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4 REVISÃO DE CONCEITOS  

 

 

4.1 Concentração solar 

 

 

A energia captada por coletores planos é diretamente proporcional à área de abertura 

do mesmo (STINE e GEYER, 2001), portanto, caso haja a necessidade de se obter uma maior 

quantidade de energia proveniente do sol na forma elétrica ou térmica, maior deverá ser a área 

de coletores necessária (RABL, 1985), o que pode atingir dimensões e/ou quantidades que 

podem inviabilizar um projeto. 

Um sistema concentrador é composto de componentes ópticos que promovem a 

concentração dos raios provenientes do sol em uma região, permitindo um aumento da 

energia coletada em uma área restrita do absorvedor (SALA et al., 1999). Entretanto, esses 

sistemas utilizam parcialmente a radiação incidente, pois uma parte da radiação difusa não 

chega ao absorvedor. Para sistemas de alta concentração toda a difusa pode ser descartada.  

Quando comparado com um sistema sem concentração, a eficiência óptica dos 

sistemas com concentração é reduzida devido à incorporação de novos componentes óticos.  

Em um sistema concentrador, a especificação de taxa de concentração é dada pela 

concentração geométrica (Cgeom), definida como a relação entre a área da abertura (Aabertura) e 

a área da superfície do absorvedor (Aabsorvedor) (RABL, 1985). 

absorvedor

abertura

geom
A

A
C =  

Tal definição não leva em consideração as perdas ópticas do sistema, ou seja, nem 

todo fluxo que entra pela abertura do concentrador, atinge o absorvedor, podemos considerar 

que uma fração da mesma pode ser refletida de volta, se a mesma não entrar com um ângulo 

menor que o ângulo de aceitação do concentrador. Outra fração pode ser absorvida pela 

superfície refletora. 

Quanto ao processo utilizado para concentração do fluxo solar, os concentradores 

podem ser classificados como refletores e refratores. E quanto à configuração da formação do 

fluxo concentrado, estes podem ser classificados como concentradores sem imagem ou 

concentradores formadores de imagem.  

Neste trabalho são tratados concentradores refletores com geometria parabólica.  

(5) 
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4.2 Limites da concentração solar  

 

 

A segunda lei da termodinâmica estabelece os limites para a concentração de coletores 

bidimensionais (Cideal2D) e tridimensionais (Cideal3D) em função do meio ângulo de aceitação 

do coletor (θa), como: 

( )a

Dideal
sen

C
θ

1
2 =  

 

Para concentradores tridimensionais: 

( )a

Dideal
sen

C
θ23

1
=  

 

Sendo o meio ângulo de aceitação (θa) medido entre os raios solares e o eixo normal à 

abertura do concentrador. Em concentradores ideais, todos ou quase todos os raios com 

ângulo menor que (θa) serão aceitos pelo coletor. 

Considerando o raio angular do sol (meio ângulo) como φs = 4,7 mrad, podemos 

calcular o limite de concentração como 213 para concentradores bidimensionais e 45300 para 

concentradores tridimensionais. 

Na prática, os valores de concentração são menores. Uma série de fatores 

estatisticamente independentes contribui para o erro na formação da imagem refletida por um 

concentrador em um absorvedor e consequente redução na sua concentração, são eles: 

• Nos concentradores convencionais, parábolas e lentes, o desenho óptico faz 

com que estes limites não sejam alcançados, devido à característica de 

aceitação angular não ser ideal rejeitando e/ou aceitando raios além de sua 

abertura. 

• Desvios no posicionamento do rastreador e desvios no alinhamento dos 

componentes do concentrador como lentes, parábolas, espelhos, etc. 

• Desvios provocados por irregularidades nas superfícies do sistema ótico 

(imperfeições nas lentes, espelhos e refletores). 

• Desvios angulares provocados pela dispersão dos raios na atmosfera. 

 

(6) 

(7) 
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O efeito conjunto desses fatores na perda de concentração é dado pelo desvio total σtot 

do sistema, obtido como a média quadrática de todos os desvios. 

Os erros de rastreamento estão relacionados com a precisão dos seus sistemas de 

posicionamento e como visto, da metodologia de controle dos mesmos (σrastreamento). 

A distorção da imagem refletida por uma superfície é causada por dois principais 

efeitos, o primeiro é a interação da superfície com a radiação incidente que, devido à micro-

rugosidades da superfície, forma uma nuvem dispersa na imagem refletida (σespecular) e o 

segundo efeito é a imperfeição da superfície dos espelhos (σcontorno) (BUIE et al., 2003). 

Tais efeitos, combinados ainda com erros no alinhamento dos componentes do sistema 

(σdesalinhamento), compõem o erro óptico do sistema concentrador (σoptico), segundo equação 8 

(RABL,1985). 

 

22222 .4 torastreamenentodesalinhamespecularcontornooptico σσσσσ +++=  

 

O numero 4 na frente de 2
contornoσ é o resultado de que uma imperfeição de ângulo ( θ ) na 

superfície do espelho se traduz em um desvio (2 θ ) do raio refletido (Figura 14). 

Segundo Buie et al. (2003), um espelho de alta qualidade óptica apresenta um σcontorno 

da ordem de 0,2 mrad enquanto que um espelho de baixa qualidade σcontorno é da ordem de 8 

mrad. 

 

Figura 14 - Efeito dos desvios especular e de superfície. 

Adaptada de NREL, 2008. 

 

A Figura 14 mostra efeitos do desvio de contorno e micro-rugosidades da superfície 

especular.  

(8) 
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O desvio total do sistema (σtot), segundo Rabl (1985) é dado pela equação 9. 

 

222
solopticotot σσσ +=  

 

Onde σsol é o desvio do raio angular do sol. 

Puliaev et al. (2000) efetuaram o monitoramento das variações do diâmetro aparente 

do sol entre os anos de 1997 e 1999 totalizando 4276 observações o que resultou no valor do 

meio ângulo solar de 959,07” (4,649 mrad), e um desvio de 0,52” (0,002 mrad). 

Os desvios relativos à dispersão da imagem (σespecular) e ao alinhamento (σdesalinhamento) 

tem distribuição aproximadamente gaussiana para uma grande quantidade de coletores 

(BUTLER e PETTIT, 1977), considerando que tais desvios tem ordem de grandeza de 1 

mrad, pode-se compor o seguinte gráfico da influência do desvio do rastreador sobre o desvio 

total do sistema, Figura 15. 

 

 

Figura 15 – Influência do desvio do rastreador sobre o desvio total.  

 

Considerando-se o valor do desvio especular da ordem de 1 mrad (BUTLER e 

PETTIT, 1977) e o desvio dos raios solares da ordem de 4,65 mrad (BUIE et al., 2003), foi 

calculado o desvio total (σtot) para o caso de um espelho de alta qualidade (σcontorno = 0,2 

(9) 
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mrad) e um de baixa qualidade (σcontorno = 8 mrad), considerando o desvio de rastreamento 

nulo. 

Um espelho de alta qualidade apresentou σtot da ordem de 6,21 mrad para o de baixa 

qualidade, o valor de σtot é da ordem de 16,6 mrad. 

Na Figura 15, observa-se para os espelhos de alta qualidade, que desvios do 

rastreamento de até 3 mrad causam uma influência percentual da ordem de 10% no valor do 

σtot (ponto A na Figura 15). Para espelhos de baixa qualidade, desvios da ordem de 3 mrad no 

rastreamento causam influencia menor que 2% o valor de σtot (ponto B na Figura 15). 

Os desvios aumentam a dispersão da imagem formada no foco dos concentradores 

parabólicos. Evans (1977) mostra o efeito do desvio de contorno sobre a distribuição de 

energia para um concentrador com ângulo de borda de 30º. 

 

Figura 16 – Influência do desvio de contorno sobre a distribuição de energia. 

Adaptado de Evans (1976). 

 

O maior espalhamento da imagem sobre o absorvedor, no caso de células 

fotovoltaicas, provocará perda de desempenho das células, pois além do menor nível de 

radiação incidente sobre as mesmas, para um tamanho definido do absorvedor, uma grande 

parcela da energia estará incidindo fora do mesmo, o que não será aproveitada. Por outro lado, 

para um melhor aproveitamento da radiação incidente, aumenta-se o tamanho do absorvedor 

para que seja possível a captação de uma maior quantidade de energia,  
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4.2 Tamanho da imagem formada em um concentrador parabólico 

 

A geometria mais conhecida e utilizada para médias e altas concentrações é a 

parabólica. Concentradores lineares com seção parabólica são utilizados tanto para aplicações 

térmicas quanto fotovoltaicas. No primeiro caso, um absorvedor tubular por onde circula um 

fluido térmico é posicionado na linha focal, ao longo de seu comprimento. No caso 

fotovoltaico, várias células podem ser dispostas ao longo da linha focal, como mostra a Figura 

17. 

 

Figura 17 – Concentrador fotovoltaico parabólico linear Euclides.  

FONTE: Instituto Tecnológico y de Energias Renovables S.A.  

 

A parábola é uma geometria de refletor que foca em um único ponto um feixe 

colimado de radiação proveniente da radiação que incide paralelamente ao eixo da parábola. 

A focalização perfeita em uma parábola ideal seria possível apenas para os raios incidentes 

que são paralelos ao seu eixo óptico, que é também o eixo de simetria da parábola. Entretanto, 

como já mencionado, os raios solares não são perfeitamente colimados. O disco solar 

apresenta um raio angular de 4,7 mrad (meio ângulo).  

Considerando o refletor parabólico mostrado parcialmente na Figura 18 (metade 

direita), e o meio ângulo solar como 4,7 mrad (16’ ou 0,267º). Quando o raio atinge a borda 

da parábola, a radiação refletida nesse ponto (da borda) determina o tamanho da zona focal. O 

tamanho da imagem do sol que é produzida no plano focal aumenta com o incremento do 
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ângulo de borda. O tamanho mínimo (W) de um receptor plano centrado na região focal que 

intercepta toda radiação refletida é mostrado na Figura 19. 

 

Figura 18 – Dimensões da imagem para um concentrador linear. 

Adaptado de Duffie (1991). 
 

 

Figura 19 - Esquema da radiação refletida. 

Adaptado de Duffie (1991). 
 

Por meio da Figura 19, para diferentes pontos de incidência do feixe de radiação a 

região iluminada é diferente. Por exemplo, se o ponto de incidência do feixe é o vértice da 

parábola a região ocupada no absorvedor é a menor possível. 

Para refletores parabólicos espelhados com absorvedor plano e localizado no foco da 

mesma, o menor tamanho da imagem é dado pela reflexão de um raio solar sob um ângulo de 

incidência θ igual a zero que pode ser calculado pela equação 10, onde rr é o raio de borda, a é 

a abertura e θr é o ângulo de borda da parábola, ver Figura 18. 
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Para receptores planos no plano focal da parábola, o comprimento W (máximo 

comprimento ocupado por um feixe de radiação e corresponde aos raios que incidem na borda 

do concentrador) é calculado pela equação 11 (DUFFIE, 1991). 
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Tendo como referência as grandezas geométricas da Figura 18, quando o ângulo de 

incidência (θ) varia desde zero até θr, o valor do raio (r) varia desde f (distância focal) até rr 

(raio de borda) fazendo com que o tamanho da imagem teórica no plano focal aumente desde 

D (obtido quando r é igual à distância focal) até W. 

Considerando-se que o tamanho da abertura do concentrador, representado por (a) na 

Figura 18 é um fator determinante na contabilização da energia total captada, e que a distância 

focal e o ângulo de borda são fatores determinantes do tamanho da imagem, pode-se concluir 

que tanto a concentração como a distribuição da mesma sobre o absorvedor dependem da 

relação a/f. 

 

 

4.3 Distribuição da energia no plano focal de um coletor parabólico 

 

 

A formação da imagem no absorvedor plano se dá pela reflexão dos raios solares que 

atingem a abertura de um refletor parabólico, segundo Figura 20. 

(10) 

(11) 
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Figura 20 - Refletor parabólico. 

Adaptado de Evans (1976). 
 

Foi visto no item anterior, através da Equação 11, que o tamanho da imagem formada 

no absorvedor plano depende apenas da abertura do refletor “a” e do ângulo de borda “θr”.  

Entretanto, a distribuição da energia no plano focal de um refletor parabólico, não é 

uniforme e depende do modelo solar utilizado para a análise (EVANS, 1976). O modelo de 

distribuição não-uniforme é o que mais se assemelha a distribuição do fluxo solar na região 

do disco solar e na vizinhança da região circunsolar.  

Como resultado, a distribuição do fluxo de energia foi levantada por Evans (1976) 

para cada ponto do absorvedor plano de um concentrador 2D, segundo a Figura 21. 

 

Figura 21 - Distribuição do fluxo de energia no absorvedor plano de um concentrador de foco 

linear para os seguintes ângulos de borda: 15o, 30o, 45o, 60o, 75o.  

Adaptado de Evans (1976). 
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Na Figura 21, y/f indica a relação entre a posição y sobre o absorvedor e a distância 

focal, permitindo que a posição efetiva sobre o absorvedor possa ser obtida para diferentes 

valores de distância focal. 

A distribuição é mostrada para cinco ângulos de borda, e confirma que quanto maior o 

ângulo de borda, maior será a taxa de concentração e o tamanho da imagem criada pelos raios 

refletidos incidentes no coletor plano (DUFFIE, 1991). 

Evans (1976) também avaliou o que acontece com a distribuição do fluxo de energia 

quando não há um perfeito alinhamento entre a normal do refletor parabólico e a normal do 

sol, ou seja, o vetor solar não está paralelo ao plano transversal da parábola quando existe 

algum erro de rastreamento.  

Foi demonstrado que quanto maior o ângulo de incidência dos raios solares sobre um 

refletor parabólico, menor é o fluxo de energia incidente em um absorvedor plano 

posicionado no foco da parábola e maior é o tamanho da imagem formada no mesmo. A 

Figura 22 mostra a influência deste tipo de erro sobre a formação da imagem.  

 

 

Figura 22 - Distribuição da imagem devido a erros de alinhamento. 

Adaptada de Evans (1976) 
 

A Figura 22 mostra que a imagem obtida por um refletor parabólico situa-se no centro 

do plano focal, y/f = 0 no gráfico, quando o erro de alinhamento é zero, ou seja, os raios 

incidentes na parábola são paralelos ao seu eixo. 

Já com a presença de desalinhamento, a imagem formada além de não estar mais 

concentrada no centro do plano focal, sofrerá um espalhamento maior, o que causa uma 
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menor densidade de energia que incidirá sobre um absorvedor que esteja no centro do plano 

focal. 

O conhecimento do comportamento da distribuição da energia no absorvedor é de 

grande relevância principalmente quando se considera a aplicação fotovoltaica. Um erro de 

alinhamento provocará perda de eficiência da célula pelo efeito da não uniformidade de 

iluminação. Além disso, ocorrerá também perda de certa quantidade de energia absorvida, 

uma vez que, devido ao espalhamento da imagem, uma parte desta poderá não incidir sobre a 

área da célula e, portanto não ser utilizada. 

 

 

4.4 Rastreamento solar 

 

 

O recurso de rastreamento solar, em princípio, poder ser utilizado para qualquer 

coletor solar. Entretanto, quando se considera a relação custo-benefício, o rastreamento é, 

normalmente, melhor justificado, em sistemas com média e alta concentração. 

O rastreamento solar é efetuado dependendo da configuração do sistema coletor. 

Existem duas configurações possíveis, modo rastreamento e modo heliostato. 

 

 

4.4.1 Modo rastreamento 

 

 

Neste tipo de rastreamento, o coletor é instalado sobre a estrutura do rastreador, e o 

sistema de rastreamento solar tem como objetivo a redução do ângulo θ de incidência da 

radiação solar sobre o plano do coletor. A energia captada pelo coletor é função do co-seno 

deste ângulo, portanto, quanto mais perpendicular à radiação solar atinge o coletor, mais 

energia é captada pelo mesmo. 
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Figura 23 - Ângulo de incidência 

 

A Figura 23 mostra o ângulo de incidência (θ) dos raios solares sobre um plano 

inclinado de um ângulo β com a horizontal e com um azimute (Φ) em relação à direção sul, 

em um determinado horário do dia, representado pelo ângulo horário (ω) e pela declinação 

(δ), sendo este coletor localizado na latitude (λ), os três últimos não indicados na Figura 23, 

calculado segundo a equação 12 (RABL, 1985). 
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O seguimento do sol pode ser efetuado de dois modos, sobre um eixo ou sobre dois 

eixos, sempre com o objetivo de se diminuir ao máximo o ângulo de incidência, para que a 

energia captada pelo coletor seja máxima. 

O modo de seguimento sobre um eixo de rastreamento pode se dar sobre um eixo na 

direção norte-sul, em torno do qual o coletor gira para se alinhar com o sol ao longo do dia ou 

sobre um eixo na direção leste-oeste, em torno do qual o coletor gira para alinhar com o sol ao 

longo do ano. Este modo de rastreamento é utilizado em sistemas lineares, com concentrações 

menores que 20 sóis (SALA, 1999).  

(12) 
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No modo de seguimento sobre dois eixos o sistema de controle movimenta o coletor 

para que ao mesmo tempo esteja alinhado com o sol durante o dia e também esteja alinhado 

com a declinação do sol durante todo o ano. O objetivo deste rastreamento, é que o ângulo de 

incidência torne-se nulo e o seu co-seno torne-se a unidade, elevando assim a energia coletada 

pelo sistema. Este tipo de rastreamento é requerido para sistemas com concentração acima de 

60 sóis (SALA, 1999). 

 

 

4.4.2 Modo heliostato 

 

 

 Neste modo, o conceito do rastreador funcionando como heliostato está ligado à 

definição dos sistemas de receptores centrais, que é baseado em um campo de espelhos 

rastreadores solares, que refletem os raios solares para um receptor situado no topo de uma 

torre. 

O sistema de rastreamento deve, portanto, ter a habilidade de posicionar 

convenientemente o espelho para que os raios solares que incidam no mesmo sejam refletidos 

no coletor, segundo Figura 24 (STINE; GEIER, 2001).  

 

 

Figura 24 - Heliostato. 

 

 Pela Lei de Snell, na reflexão, o ângulo incidente de um raio em uma superfície é igual 

ao ângulo do raio refletido. Com essa definição, observa-se que o sistema de rastreamento 
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deve ser capaz de apontar o refletor de tal forma que o vetor normal do mesmo seja a bissetriz 

do ângulo formado entre os raios solares e a linha que liga o refletor ao coletor. 

 O principal fator para determinação da eficiência de um campo de heliostatos é 

chamado de efeito co-seno, essa eficiência depende da localização do sol em relação ao 

coletor e ao espelho.  

Na condição mostrada na Figura 24, o heliostato tem uma grande perda devido a sua 

posição, necessária para que o raio atinja o coletor, o ângulo θ é maior e a consequência é que 

a área para reflexão é menor, portanto menor energia refletida para o coletor, segundo Figura 

25. 

 

Figura 25 - Menor área de reflexão do heliostato. 

 

 Quando o sol está na posição mostrada na Figura 26, o ângulo θ é o menor possível, 

fazendo com que a área de reflexão (ver Figura 27) seja maximizada, e a conseqüência é que 

uma maior quantidade de energia é refletida para o coletor, aumentando assim a eficiência do 

sistema (STINE; GEIER, 2001). 
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Figura 26 - Posição favorável do heliostato. 

 

 

Figura 27 - Maior área de reflexão do heliostato. 

 

Estes efeitos são levados em conta na definição da localização dos heliostatos em 

relação à torre quando o sistema é instalado em diferentes latitudes. Para baixas latitudes, a 

distribuição dos espelhos ao redor da torre é feita de maneira que tanto no verão como no 

inverso, o efeito co-seno seja minimizado. 

Segundo Fraidenraich e Lira (1995), para um local no hemisfério sul de latitude igual 

ou superior a 45 graus, a posição do campo de heliostato situa-se preferencialmente ao sul da 

torre. Para pequenas latitudes, região intertropical, a configuração simétrica ao redor da torre 

é a mais adequada e devido à geometria do movimento do sol, a distribuição sugerida dos 

espelhos é em torno do eixo norte-sul. 
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5 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DO LABORATÓRIO DE CONCENTRAÇÃO. 

  

 

O sistema a ser analisado pode ser desenvolvido de duas formas, a primeira consiste 

de uma calha parabólica com absorvedor plano e a segunda forma é constituída por um disco 

parabólico com superfície refletora e absorvedor plano que atua como estrutura ótica de 

concentração e um rastreador solar de alta precisão.  

Sobre o rastreador é posicionado um espelho plano que guia os raios do sol para o 

concentrador, que se encontra fixo. Na região focal de ambos os concentradores, a radiação 

solar concentrada pode ser utilizada diretamente, posicionando-se células fotovoltaicas ou 

qualquer outro dispositivo a ser testado, ou indiretamente, direcionando-se a radiação 

concentrada do foco para o interior do laboratório. O direcionamento pode ser feito 

utilizando-se concentradores secundários ou fibras óticas. 

No caso específico do projeto do sistema concentrador do laboratório, uma 

característica importante que deve ser garantida é a incidência normal dos raios no coletor 

que, diferentemente dos sistemas de torre central, opera como concentrador de radiação.  

Devido à localização da cidade de Recife na região intertropical, considerando-se o 

sistema coletor-concentrador posicionado na linha norte-sul, dependendo da época do ano, a 

posição relativa dos dois equipamentos que favorece a maior coleta de energia solar irá variar. 

Desta forma, existem duas possibilidades de instalação, coletor localizado ao norte do 

heliostato (B), ou ao sul do mesmo (A), segundo a Figura 28. 

 

 

Figura 28 - Instalação do coletor. 



 

 

48 

A seguir são mostradas as considerações realizadas sobre o posicionamento do coletor 

e heliostato (norte/sul), bem como os cálculos do posicionamento do rastreador para que se 

possa obter incidência normal durante toda a sua operação.  

 

 

5.1 Cálculo do posicionamento do rastreador no modo heliostato. 

 

 

A equação que permite o cálculo do posicionamento do rastreador para operação no 

modo heliostato é uma equação vetorial (RABL, 1985). Sistemas de rastreamento com 

controle através de microcontroladores e microprocessadores, devem ter uma boa capacidade 

de realização de cálculos numéricos para poder executá-la, o que encarece o equipamento 

como um todo. Outra desvantagem é o tempo de processamento que nesse caso torna-se alto, 

o que pode comprometer o seguimento do sistema.  

Para simplificar os cálculos, foi desenvolvido um conjunto de equações que permitem 

obter o vetor normal ao espelho do heliostato quando o raio refletido se encontra na direção 

norte sul e com isto determinar a direção que deve apontar o espelho do rastreador 

funcionando no modo heliostato durante toda a operação do sistema. 

A Figura 29 mostra as duas possibilidades de instalação do coletor em relação ao 

heliostato, ao sul e ao norte do mesmo. 

 
Figura 29 – Vista superior da instalação do heliostato. 

 
A Figura 30 mostra a condição em que o coletor está instalado ao sul do espelho e 

representa o posicionamento do sol em um horário genérico no período em que o mesmo está 

ao sul da normal local (zênite) de modo que o efeito co-seno seja minimizado com a 

maximização da área de reflexão. 
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Figura 30 - Instalação do heliostato no sul. 

 
A partir dessa configuração, foram definidos três vetores de módulo unitário com 

origem no centro do heliostato (Figura 30):  

SOL vetor na direção do sol, este vetor muda de posição conforme o movimento 

do sol em relação à normal local. 

COL vetor na direção do coletor, como o coletor é fixo, as coordenadas deste vetor 

são (x,y,z) = (0,0,-1), que representam o coletor ao sul do espelho. 

B vetor normal à superfície do espelho. 

 
Os vetores são baseados no sistema de coordenadas mostrado na Figura 31.  
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Figura 31 - Sistema de coordenadas. 

 
Onde: 

θz – ângulo zenital, entre o vetor solar e a normal local Y. 

α – ângulo de elevação do sol. 

X – vetor unitário que aponta para o leste. 

Y – vetor unitário que aponta para a normal local. 

Z – vetor unitário que aponta para o norte. 

 

O ângulo 2θ, mostrado na Figura 30 é o ângulo entre o vetor COL e SOL, sendo 

cos(2θ) = COL . SOL. 

Outras relações similares podem ser obtidas para os demais vetores, descritas abaixo: 

cos(θ) = SOL . B    e  cos(θ) = COL . B   
   

Após manipulações algébricas obtêm-se expressões para as componentes Bx, 

By e Bz que formam o vetor B, em função das componentes do vetor SOL. 
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Sx, Sy e Sz são as componentes do vetor SOL que são calculadas através das seguintes 

expressões (RABL, 1985): 
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Onde θz é o ângulo zenital e φ  o azimute solar. 

Outra alternativa de montagem é com o coletor ao norte do espelho, neste caso, o vetor 

COL muda de coordenada, apontando agora para o norte, então (x,y,z) = (0,0,1). Utilizando 

os mesmos princípios que permitiram obter as expressões anteriores, as equações de Bx, By e 

Bz foram obtidas. Nesse caso, verifica-se que apenas as expressões de Bz, k e w foram 

modificadas. 
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Para validação das equações encontradas, os resultados dos cálculos do vetor normal 

do espelho do heliostato foram comparados com valores obtidos da expressão vetorial 

genérica segundo Rabl, 1985 (Eq. 21), também representada na Figura 32.  
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Figura 32 - Reflexão em superfície plana. 

 
Onde, segundo a Figura 32: 

 n é o vetor normal à superfície refletora 

 i é o vetor incidente 

 r é o vetor refletido 

 

A validação foi efetuada comparando-se as componentes do vetor B calculadas a partir 

das equações encontradas com as componentes do vetor n (Figura 32) com as componentes 

calculadas com a Equação 21 de Rabl (1985), para isto utilizou-se o SciLab (INRIA & The 

Scilab Consortium), que é um software para execução de cálculos matemáticos. 

Para ambos os cálculos, a posição do sol foi obtida utilizando-se o algoritmo 

desenvolvido em Grena (2007) para o dia 15 de cada mês, por um período de 12 meses, no 

horário de meio dia, hora local (Recife, latitude: 8º 03’ 17,61” S, longitude: 34º 57’ 18,81” 

W), foi então verificada a diferença entre cada componentes na direção x, y e z que é 

apresentada na Figura 33. 
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Figura 33 – Diferença das componentes em x, y e z. 
 

Observa-se que a ordem de grandeza do erro é 10-15 o que permite concluir que os dois 

vetores estão apontando na mesma direção e que as equações desenvolvidas neste trabalho 

podem ser utilizadas para o posicionamento do espelho do heliostato na configuração 

proposta. 

 

 

5.2 Análise do posicionamento do coletor na direção norte e na direção sul. 

 

 

Na configuração proposta para o sistema do laboratório, localizado na cidade de 

Recife, (latitude: 8º 03’ 17,61” S, longitude: 34º 57’ 18,81” W) o posicionamento do coletor 

em relação ao espelho do heliostato pode ser, como mencionado, ao norte, ou ao sul do 

heliostato, segundo Figura 28. 

Analisando-se apenas a declinação solar, pode-se dizer, intuitivamente, que no período 

entre 12 de outubro e 1 de março, que é o período no qual o sol passa ao sul da normal local, a 

melhor configuração coletor - heliostato seria com o coletor ao sul do espelho. Para a 

configuração na qual o coletor está ao norte do espelho do heliostato esse período seria entre 1 

de março e 12 de outubro.  
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Essa avaliação está baseada apenas no ângulo θ de incidência dos raios no espelho do 

heliostato não levando em conta as variações da insolação na localidade de instalação. 

A Figura 34 mostra o resultado da variação diária do ângulo θ nas duas configurações 

do sistema (norte e sul), define-se θ como o ângulo entre a normal do espelho e o vetor solar, 

sendo calculado as 12:00:00 (horário local) ao longo de um ano, considerando que o sistema 

será instalado na área de testes do Grupo FAE.  

 

 
Figura 34 - Variação ângulo θ com o coletor ao norte e ao sul. 

 
Observa-se no gráfico da Figura 34 que os ângulos θ obtidos para o coletor instalado 

ao sul do heliostato são maiores, entre 37,2 e 60,6 graus - (cos(θ) entre 0,79 e 0,48) indicando 

um efeito co-seno maior que na posição contrária (coletor instalado ao norte) onde os ângulos 

variam entre 29,3 e 52,7 graus (cos(θ) entre 0,87 e 0,6).  

O ponto marcado com “s” representa a época do ano (mês de dezembro) onde o efeito 

co-seno é minimizado na configuração do coletor ao sul do heliostato. O ponto marcado com 

“n” representa a minimização do efeito co-seno que ocorre no mês de julho para a 

configuração do coletor ao norte do heliostato. 

Utilizando-se os resultados acima, observa-se que a configuração do coletor ao norte 

do espelho permitirá que a parcela da radiação direta que será coletada, terá um valor médio 

do efeito co-seno de 0,75 (faixa entre 0,6 e 0,87). Isso fará com que a quantidade de energia 

coletada seja maior do que na outra configuração, pois nesta outra, a parcela aproveitável da 
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energia terá uma média de 0,65 (faixa entre 0,48 e 0,79), fazendo com que a quantidade de 

energia seja menor que a primeira. 

Conclui-se, portanto, que a configuração do coletor ao norte do espelho é a que 

apresenta uma maior quantidade de energia coletada, segundo este critério. 

Para a escolha do posicionamento do sistema coletor - heliostato interessa saber 

também a energia coletada nas duas configurações descritas, pois a mesma varia de acordo 

com as condições climáticas do local de instalação. Para isso, a irradiância solar direta média 

horária incidente sobre o heliostato foi calculada para todos os dias do ano. Para tal, 

inicialmente foram geradas séries temporais dos valores diários do índice de claridade da 

atmosfera (kt) para a cidade de Recife, utilizando-se o procedimento de Matrizes de Markov 

(AGUIAR et al., 1988) e o software Eletrificação Rural (OLIVEIRA et al., 2002). Em 

seguida, foram calculados os valores diários de radiação solar global e finalmente, utilizando-

se o modelo de Collares-Pereira e Rabl (1979), obteve-se a radiação solar direta horária no 

plano do heliostato.  

A partir da média horária dos valores de radiação solar incidente no heliostato, foram 

calculados os valores de radiação direta que são refletidos no plano do coletor. A radiação 

difusa nesse caso foi desconsiderada, pois o coletor em questão é de alta concentração. 

A radiação direta é calculada baseada na Figura 24 e Figura 25 utilizando-se a 

Equação 22: 

)cos(. θbdireta II =  

Onde: 

 Idireta – radiação direta que é refletida para o coletor. 

 Ib – radiação direta que chega ao espelho do heliostato. 

 θ – ângulo entre a normal do espelho e o vetor solar e entre a normal do 

espelho e o raio refletido, segundo a Lei de Snell. 

Na Equação 22, utilizou-se o ângulo θ, que é o ângulo que a componente do vetor 

solar faz na direção da normal do espelho, segundo Figura 24, pois este é o ângulo que se 

refere à área que efetivamente utilizada para a reflexão dos raios solares. Foi calculado 

utilizando-se as equações desenvolvidas no item 5.1, deste trabalho e o cálculo do vetor solar 

por meio do algoritmo desenvolvido em Grena (2007). 

A Figura 35 e a Figura 36 mostra os resultados da variação da radiação média diária 

que incide no coletor como espelho instalado ao sul e ao norte respectivamente, advinda do 

espelho do heliostato obtida com o procedimento descrito acima. 

(22) 
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Figura 35 - Irradiância direta no espelho do coletor no sul. 

 
 

 
Figura 36 - Irradiância direta no espelho do coletor no norte. 

 
 

A partir dos gráficos da Figura 35 e da Figura 36, pode-se avaliar a variação da 

irradiação direta que atinge o coletor segundo a configuração do coletor ao norte do espelho e 

ao sul do mesmo. 

Obteve-se, a partir dos gráficos a Tabela 1, que mostra os valores médios da irradiação 

para as épocas de verão e inverno, com o coletor na posição norte e na posição sul. 

 

Tabela 1 - Valores médios da Irradiação direta para a posição norte e sul. 

Irradiação direta (W/m²) 
Posição 

Verão Inverno Média anual 

Norte 172,04 137,5 150,8 

Sul 209,73 104,21 144,9 

 

A partir destes valores, observa-se que durante o verão a configuração do coletor ao 

sul do heliostato obteve 22% a mais de radiação coletada e durante o inverno a configuração 

do coletor ao norte obteve 31% a mais de radiação solar captada por um coletor. Tais dados 
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apontam para a configuração do coletor ao norte do heliostato como a mais eficiente na 

coleção da radiação solar para esta simulação. Em relação à média geral, o coletor ao norte 

obteve 150,8 W/m2 e ao sul obteve 144,9 W/m2. O que mostra que a configuração do coletor 

ao norte do espelho é a que proporcionará maior valor médio de radiação solar incidente no 

coletor. 
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Figura 37 - Energia coletada. 

 
No gráfico da Figura 37, observa-se a energia média mensal coletada pelo sistema nas 

duas condições ao longo dos 12 meses do ano. A média anual calculada está representada pela 

barra 13, onde se observa que a configuração ao norte obteve uma média de 3619 Wh/m² e a 

configuração ao sul obteve 3479 Wh/m². 

Observa-se no gráfico que existem meses em que a configuração norte proporcionará 

maior valor de energia coletada, e em outro período do ano, a configuração sul é a que será 

mais favorável. Baseando-se nos valores médios anuais, a diferença é de aproximadamente 

3,8%, ou seja, para a localidade em estudo a definição de qual configuração poderá ser 

utilizada dependerá de quando ocorrerá a demanda de energia ou em qual época haverá maior 

demanda. 

Será avaliado a seguir o desempenho do concentrador, no que se refere à distribuição 

da radiação sobre o absorvedor e valores da concentração com e sem a presença de erros 

ópticos. 
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6 CÁLCULO DA DISTRIBUIÇÃO TEÓRICA DA ENERGIA NO ABSORVEDOR 

 

 

Para uma melhor compreensão do processo de distribuição da radiação na região focal 

de uma parábola com absorvedor plano, é apresentado, a seguir, um modelo de cálculo da 

distribuição da energia sobre um absorvedor, este procedimento de cálculo possibilita utilizar 

diferentes distribuições de brilho e verificar sua influência sobre a distribuição do fluxo 

energético no absorvedor. 

A radiação que incide na parábola está representada por um pacote de raios 

distribuídos simetricamente em torno de um raio central. Cada raio do pacote está 

caracterizado por um ângulo φ, formado entre esse raio e o eixo do feixe de raios e um ângulo 

θ que é definido entre o eixo do feixe de raios e o eixo da parábola, segundo Figura 38, onde 

P1 e P2 são pontos onde o raio incide na superfície da parábola (FRAIDENRAICH, 2009). 

 

 

Figura 38 - Raios refletidos na parábola. 
 

O tamanho da imagem refletida em um absorvedor plano situado no foco da parábola 

(Eq. 11) pode ser escrito em função do meio ângulo solar φs, equação 23. 

 

)cos(
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sr senr
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ϕθ
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Após algumas manipulações algébricas, obtém-se a equação 24, que permite calcular a 

coordenada do extremo do absorvedor (ym), na qual rr é o raio de borda, θr é o ângulo de 

borda. 

(23) 
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O resultado da equação 26 pode ser generalizado para encontrar qualquer ponto de 

reflexão y oriundo de um raio incidente que faz um ângulo φ com o raio associado a um 

determinado feixe e produz um ângulo θ com o eixo da parábola (Eq. 25). 
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Na equação 27, r é a distância entre o ponto que o raio incide na parábola e o foco da 

mesma, calculado pela Equação 26. 
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Onde f é a distância focal e a é o comprimento da abertura de parábola. 

A reflexão desse raio em um absorvedor plano situado no foco da parábola faz com 

que o raio atinja este absorvedor em um ponto y, a equação 27 calcula o ponto (y) do 

absorvedor para qualquer raio (φ) e qualquer ângulo (θ) formado entre o raio refletido e o eixo 

da parábola. 

Cada ponto (y) pode ser atingido por infinitos raios definidos pela reflexão do raio 

central, que forma um ângulo (θ) com o eixo da parábola, e (φ) do raio associado a um 

determinado feixe, vide Figura 38. Da Equação 25 pode-se obter uma relação φ = f(θ,y), onde 

(y) desempenha o papel de um parâmetro (Eq. 27).  

 

)sec(.)tan(.
)tan(

θθ
ϕ

ry

y

+
=  

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 



 

 

60 

 

Figura 39 – Curvas de θ para vários y, em função de φ.  
Adaptado de Fraidenraich (2009). 

 
O gráfico da Figura 39 representa a função φ = f(θ,y) calculada para um conjunto de 

10 valores de y que variaram desde 0 até ym em intervalos de 0,1 ym. Tais curvas representam 

a variação de θ em função de φ, e foram obtidos utilizando uma parábola com as seguintes 

características: abertura de 1,64m e distância focal de 1m.  

Duas regiões podem ser identificadas no gráfico. Uma primeira região com abscissas 

(φ ≤ φs) e outra com (φ > φs). Esta última intersecta regiões de (y < ym), só iluminada por uma 

fração dos feixes incidentes. A Figura 39 representa apenas a região de ângulos (θ > 0). 

Entretanto raios que incidem na região θ < 0 também atingem o absorvedor no domínio (y ≥ 

0), desde que os valores de (φ) sejam positivos. 
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Figura 40 - Gráfico –θ a +θ, para vários y, em função de φ. 
 

O gráfico da Figura 40 mostra a variação de φ quando θ varia desde –θr até +θr 

(limites do ângulo de borda), ou seja, representa a parábola em sua totalidade. Verifica-se que 

para valores de φ > φs, os pontos y que estão sob esta condição recebem apenas uma fração da 

energia refletida, neste caso, poder-se-ia dimensionar o absorvedor para permitir que uma 

maior quantidade de raios pudesse atingi-lo, aumentando assim a quantidade de energia 

coletada com diminuição da concentração. 

A distribuição da energia no absorvedor leva em conta que a radiação que atingirá 

determinado ponto y provém de vários θ e φ, o que é representado por uma das curvas da 

Figura 39 e da Figura 40, a energia que é depositada em determinado ponto y é então 

contabilizada como a contribuição de todos θ e φ naquele ponto. 

Para cada ponto y podemos descrever a origem da radiação que o atinge como  

),( yϕθθ = , onde (y) é o parâmetro que indica o local do absorvedor. Para cada valor de y 

temos uma função ),( yϕθθ =  ou a função inversa ),( yθϕϕ = . A intensidade que atinge um 

determinado ponto y será, portanto a soma de todas as contribuições da parábola (Equação 

28). 
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 O resultado da integração é multiplicado por dois, para que sejam contabilizadas as 

contribuições desde –θr até +θr, segundo Figura 40. 

O termo I(θ), no qual θ representa a função ),( yϕθθ = , é a variação da intensidade da 

radiação dentro de um feixe de raios com φ variando desde –φs até +φs, onde φs é o meio 

ângulo solar de valor 0,267 graus.  

O termo cos(θ+φ(θ,y)) representa co-seno do ângulo com o qual um raio atinge o 

absorvedor (Figura 38), ),( yθϕϕ = é a função inversa já descrita e os raios incidentes são 

identificados pelo ângulo ( θ ). 

O limite de integração superior (θsuperior) é dado pelo máximo valor da função 

),( yϕθθ = para cada valor de y, independente do ponto y estar localizado na região de φ < φs 

ou φ > φs. Valor este que dependerá apenas de θr e y. 

O limite de integração inferior (θinferior) também é calculado pela mesma expressão, 

mas nesse caso, dependerá da região na qual o valor de y se encontra. Na região φ < φs, esse 

valor será dado pelo par (θ = 0,y), já na região φ > φs, o valor será calculado pelo par (θφ=φs , 

y), onde θφ=φs é o valor de θ no qual φ = φs em um determinado ponto y, um destes pontos está 

representado pelo ponto “a” na Figura 39. 

 

 

Figura 41 - Distribuição de energia ao longo do absorvedor. 
 

A Figura 41 mostra o resultado da integração ao longo do absorvedor, desde y=0 

(centro do absorvedor e/ou foco da parábola) até y máximo para distintas distribuições de 
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brilho, a saber, Rabl refere-se à distribuição de brilho originada do trabalho de Rabl e Bendt 

(1982) e a palavra “constante” refere-se à distribuição de brilho constante. A distribuição 

mostrada na Figura 41 refere-se à mesma parábola que produziu as curvas da Figura 39 e 

Figura 40, ou seja, abertura de 1,64m e distância focal de 1m. 

Para a determinação da concentração local, utiliza-se a definição de concentração de 

fluxo (Cfluxo) utilizada em Rabl (1985), como sendo a relação entre Iabs e Iabertura, dada pela 

equação 29. 

abertura

abs

fluxo
I

I
C =  

 

Considerando Iabs como sendo I(φ(θ,y)) que é a variação da intensidade da radiação 

dentro de um feixe de raios com φ variando desde –φs até +φs, onde φs é o meio ângulo solar 

de valor 0,267 graus, considera-se Iabertura como sendo a soma da contribuição de cada ângulo 

dentro do feixe de raios solares, dado pela equação 30. 

 

∫

θ

θ
θθρθ=
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d).cos()(I2Iabertura  

 

 Os valores de minθ  e maxθ  estão definidos pelos valores limites da função 

),( yϕθθ = para um determinado ponto y onde está sendo calculada a concentração local, 

utilizando φ = φs, ρ representa a refletividade do espelho, considerada de valor unitário ao 

longo deste trabalho. 

Utilizando os mesmos ângulos de borda avaliados por Evans (1976) (75º, 60º, 45º, 30º 

e 15º), e parábolas com distância focal de 1m obteve-se os gráficos da Figura 42 e da Figura 

43. 

(29) 

(30) 
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Figura 42 - Distribuição da energia utilizando o modelo de Fraidenraich (2009)  
(função de brilho proposta por Rabl e Bendt, 1982). 

 

 
Figura 43 - Distribuição da energia utilizando o modelo de Fraidenraich e função brilho 

constante. 
 

Observa-se nos gráficos da Figura 42 e Figura 43, que eles tem a mesma forma e 

valores próximos das distribuições encontradas por Evans (1976), porém pode-se utilizar 

qualquer função de distribuição de brilho, no sentido de encontrar a distribuição da energia no 

absorvedor plano. 
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7 AVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE RADIAÇÃO NO ABSORVEDOR.  

 

 

A distribuição da radiação no absorvedor para a configuração utilizando a calha 

parabólica (2D) foi avaliada utilizando-se o modelo de Fraidenraich (2009), onde é verificado 

como é a forma da distribuição da radiação para um coletor parabólico linear (2D) com 

abertura de 1,64m e distância focal de 1m. Posteriormente, a mesma avaliação será efetuada 

utilizando-se o software SOLTRACE para se verificar a influência que os erros ópticos 

causam na distribuição da radiação. 

A avaliação da configuração utilizando o disco parabólico (3D) será elaborada apenas 

por meio do SOLTRACE. 

 

 

7.1 Distribuição teórica de radiação 

 

 

Considerando-se a distribuição de brilho da Figura 44 como a forma com que os raios 

solares se distribuem desde φ = 0 até um φ onde o valor do brilho se torna irrisório.  

 

 

Figura 44 - Distribuição de brilho proposta por Rabl e Bendt (1982). 
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A distribuição de energia da Figura 45 utiliza a função de brilho vista na Figura 44 e 

mostra apenas como a energia está distribuída ao longo da metade do absorvedor (y ≥ 0), 

considera-se, devido à simetria do coletor, que a outra metade do absorvedor (y ≤ 0) terá, de 

forma simétrica, a mesma forma da distribuição em relação ao centro do absorvedor (y = 0). 

 

Figura 45 - Distribuição da energia sobre o absorvedor plano. 
 

O valor máximo da concentração, verificado na Figura 45, é 179,8 sois (ponto A) e a 

energia distribui-se até um tamanho máximo do absorvedor (ym), originado pela reflexão dos 

raios na borda da parábola, de valor 0,0076 m (ponto B), ou seja, o tamanho total do 

absorvedor será de 0,015m. 

Calculando-se o valor da concentração geométrica sobre o absorvedor, por meio da 

equação 31 obtida de Duffie (1991), para a parábola em estudo obteve-se 104,8 sois, o que 

equivale à média dos valores do gráfico da Figura 45. 

 

 

     

O valor da concentração geométrica sobre o absorvedor, para um disco parabólico, é 

calculado utilizando-se a equação 32 (DUFFIE, 1991), para a parábola em estudo, o valor da 

concentração é de 11209 sois. 
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Nos cálculos não foram considerados os desvios ópticos e considerou-se que o 

coeficiente de reflexão da superfície é unitário. 

 

 

7.2 Distribuição de radiação considerando-se os desvios – programa SOLTRACE. 

 

 

O software SOLTRACE (NREL, 2008) foi utilizado para avaliar os resultados obtidos 

com o procedimento de distribuição da radiação solar no absorvedor. O programa utiliza o 

método de ray-tracing (traçamento de raios) que consiste em traçar os caminhos de um grande 

número de raios da radiação incidente através do sistema ótico para determinar a distribuição 

dos raios em uma superfície de interesse (DUFFIE, 1991). 

O programa executa o traçamento de raios a partir da configuração de alguns 

parâmetros, inicialmente devem ser passados os dados referentes ao formato do sol e a sua 

posição em um determinado horário e dia, utilizando a tela da Figura 46. 

 

Figura 46 - Tela do SOLTRACE para os dados do sol. 
 

Na tela da Figura 46 escolhe-se o formato do sol entre as opções constante e gaussiano 

ou pode-se ainda entrar com uma tabela de brilho personalizada, outras informações são a 

latitude do local, o dia e hora local. 
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A segunda parte da configuração consiste em fornecer ao programa a configuração do 

sistema óptico, nesta configuração, várias são as possibilidades, como um sistema com 

concentração, heliostato, Fresnel, entre outros.  

 

Figura 47 - Tela do SOLTRACE para configuração da geometria. 
 

Além da geometria do sistema, as características ópticas de todos os elementos 

também podem ser especificadas como os índices de refração, refletividade, transmissividade, 

e os desvios padrão da superfície, utilizando a tela da Figura 48. 
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Figura 48 - Tela do SOLTRACE para as propriedades ópticas. 
 

O SOLTRACE foi utilizado para fazer uma simulação dos dois sistemas (2D e 3D) do 

heliostato do laboratório proposto, que consiste em posicionar o coletor ao norte do espelho e 

os raios solares seriam refletidos para um coletor parabólico de foco linear e em um disco 

parabólico,ambos com abertura de 1,64 m e distância focal de 1m, situado a 10 metros do 

espelho sobre a linha norte-sul. 

A execução da simulação consiste em determinar um dia e horário específico, (20 de 

outubro as 11:04, meio dia solar), após, calcula-se, utilizando o algoritmo de Grena (2007) a 

posição do sol neste dia e horário para o local em estudo (Área de Testes do Grupo FAE, 

latitude: 8º 03’ 17,61” S, longitude: 34º 57’ 18,81” W),  com as informações do azimute e 

zênite do sol, são calculados as componentes do vetor SOL (Sx, Sy e Sz), após as 

componentes do vetor B (Bx, By e Bz) são calculadas com as equações desenvolvidas neste 

trabalho. 

Os valores de Bx, By e Bz são então fornecidos ao SOLTRACE e após o traçamento 

de raios é simulado. 

O resultado do traçamento de raios para a calha parabólica (2D) é mostrado na  Figura 

49, onde o software assume o seguinte sistema de coordenadas, no eixo X que fica sobre a 
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linha leste-oeste, os valores positivos apontam para o oeste, o eixo Y representa o eixo da 

normal ao plano local e o eixo Z que fica sobre a linha norte-sul, os valores positivos apontam 

para o norte. 

 

Figura 49 - Tela do SOLTRACE de simulação do traçamento, coletor 2D. 
 

Pode ser também visualizada como a concentração varia ao longo do absorvedor, 

como exemplifica a Figura 50. 

 

Figura 50 - Tela do SOLTRACE de distribuição de energia, coletor 2D. 
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Pelo gráfico da Figura 50, a distribuição de energia está posicionada no centro do 

absorvedor, o que indica que os raios solares estão perfeitamente alinhados com o eixo da 

parábola, outro resultado verificado são os valores da concentração obtida ao longo do 

absorvedor foram os mesmos obtidos utilizando-se a metodologia apresentada no item 

anterior. 

O resultado da simulação para o disco parabólico (3D) é mostrado na Figura 51, que 

utiliza o mesmo sistema de coordenadas descrito anteriormente. 

 

Figura 51 - Tela do SOLTRACE de simulação do traçamento, coletor 3D. 
 

Outro resultado da simulação efetuada para concentrador com disco parabólico é 

também a variação da concentração sobre o absorvedor, mostrada na Figura 52. Nesta, 

observa-se também, o posicionamento da imagem refletida no centro do absorvedor e o valor 

da concentração média fornecido pelo software foi de 9455 sóis, a concentração máxima 

obtida foi de aproximadamente 23950 sóis e o tamanho da imagem estimado por meio do 

gráfico ficou em aproximadamente 0,016m. 
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Figura 52 - Tela do SOLTRACE de distribuição de energia, coletor 3D. 
 

Foram simulados os efeitos individuais dos erros ópticos de contorno e especular sobre 

a formação da imagem e a concentração sobre o absorvedor plano com a calha parabólica 

(2D), a Figura 53 mostra a variação da concentração máxima e média sobre o mesmo. Com o 

aumento do desvio de contorno (σcontorno), observa-se que para valores de desvio acima de 2,5 

mrad, este desvio não influencia na variação da concentração. 
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Figura 53 - Influência do desvio óptico de contorno sobre a concentração, caso 2D. 
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Figura 54 - Influência do desvio óptico especular sobre a concentração, caso 2D. 
 

A Figura 54 mostra a influência do desvio especular sobre a concentração média e 

máxima, observa-se que este desvio não afeta muito a concentração média, porém afeta com 

maior intensidade a concentração máxima.  

Este fato pode ser visualizado na Figura 55 e Figura 56, nestas figuras observa-se que 

os desvios de contorno tem maior influência sobre ambas as concentrações, fato este que 

confirma a sua maior contribuição (4σcontorno
2) para o cálculo do desvio total do que a 

contribuição do desvio especular (σespecular
2), segundo a equação 8. 
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Figura 55 - Influência dos desvios ópticos sobre a concentração máxima, caso 2D. 
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Figura 56 - Influência dos desvios ópticos sobre a concentração média, caso 2D. 
 

Do mesmo modo, foi verificada a influência sobre a concentração dos desvios 

especular e de contorno em relação ao concentrador composto pelo disco parabólico com 

absorvedor plano. 
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Figura 57 - Influência do desvio óptico de contorno sobre a concentração, caso 3D. 
 

A Figura 57 mostra que valores de desvio de contorno acima de 1,5 mrad, este não 

causa alteração no valor da concentração média. 
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Figura 58 - Influência do desvio óptico especular sobre a concentração, caso 3D. 
 

Em relação ao desvio especular, a Figura 58 mostra que a concentração média não 

sofre influencia para valores de σespecular maiores que 2,5 mrad, ou seja, comparando-se 

espelhos com valores de desvios especulares maiores, o resultado da influência destes desvios 

sobre a concentração média é aproximadamente o mesmo. 
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Figura 59 - Influência dos desvios ópticos sobre a concentração máxima, caso 3D. 
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Figura 60 - Influência dos desvios ópticos sobre a concentração média, caso 3D. 
 

Para o caso do concentrador com disco parabólico (3D), observa-se na Figura 59 que o 

desvio de contorno é o que mais influencia no valor da concentração máxima, porém a Figura 

60 mostra que para valores de desvio maiores que 2,5 mrad, ambos os desvios causam 

aproximadamente a mesma influência (diferença menor que 15%) sobre o valor da 

concentração média. 

A seguir é apresentado o resultado da simulação do desalinhamento do espelho sobre a 

formação da imagem no absorvedor em um concentrador de foco linear 2D (Figura 61 até 

Figura 67). 

 

Figura 61 - Formação da imagem sobre o absorvedor com desalinhamento de 0,05º, caso 2D. 
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Figura 62 - Formação da imagem sobre o absorvedor com desalinhamento de 0,1º, caso 2D. 

 
 
 

 
Figura 63 - Formação da imagem sobre o absorvedor com desalinhamento de 0,15º, caso 2D. 
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Figura 64 - Formação da imagem sobre o absorvedor com desalinhamento de 0,2º, caso 2D. 

 
 

 
Figura 65 - Formação da imagem sobre o absorvedor com desalinhamento de 0,25º, caso 2D. 
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Figura 66 - Formação da imagem sobre o absorvedor com desalinhamento de 0,3º, caso 2D. 

 

 
Figura 67 - Formação da imagem sobre o absorvedor com desalinhamento de 0,35º, caso 2D. 

 
Para ângulos maiores que 0,45º, nenhuma imagem foi formada sobre o absorvedor. 

Observou-se na Figura 61 até a Figura 67 o deslocamento gradativo da imagem no 

sentido do eixo Y com o aumento do ângulo de desalinhamento do espelho, provocando assim 
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a perda da iluminação do absorvedor, e com isso, perda da eficiência do sistema e da 

uniformidade da iluminação no absorvedor. 

Este efeito pode ser mais bem visualizado na Figura 68, a concentração média chegou 

a ficar nula para valores de desalinhamento superiores a 0,45 graus, o gráfico da Figura 68 é 

chamado de função de aceitação angular. 
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Figura 68 - Variação da concentração com o ângulo de desalinhamento do rastreador, caso 
2D. 

 

Foi realizada uma simulação de um desalinhamento da direção do eixo do absorvedor, 

observou-se que a posição da imagem formada estará sempre centralizada no absorvedor, a 

distribuição, neste caso é a mesma mostrada na Figura 50.  

O valor da concentração não se alterou com o aumento do ângulo de desalinhamento, 

entretanto, uma parcela da radiação é perdida devido ao efeito co-seno (Figura 69). 
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Figura 69 – Desalinhamento na direção do eixo do absorvedor. 
 

Esta mesma simulação foi efetuada para o concentrador disco parabólico. Com o 

aumento do ângulo de desalinhamento, também ocorre o deslocamento da imagem refletida 

ao longo do absorvedor.. 

O gráfico da Figura 70 mostra a variação da concentração média com o aumento do 

ângulo de desalinhamento para o concentrador disco parabólico desta simulação, observa-se 

que para ângulos acima de 0,35º, não haverá a formação da imagem sobre o absorvedor. 
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Figura 70 - Variação da concentração com o ângulo de desalinhamento do rastreador, caso 
3D. 
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Utilizando todos os efeitos dos desvios ópticos sobre os valores da concentração, 

simulou-se uma situação mais próxima da real. Considerando-se σespecular = 1 mrad (BUTLER 

e PETTIT, 1977), e utilizando-se espelho de alta qualidade (σcontorno = 2 mrad) (BUIE et al., 

2003) e adotando-se σsol = 4,65 mrad (BUIE et al., 2003). Obteve-se um desvio total (σtot) de 

6,21 mrad. 

A Figura 71 mostra a distribuição de energia sobre o absorvedor considerando-se os 

desvios ópticos do sistema da calha parabólica (2D). 

 

 

Figura 71 - Simulação da distribuição considerando os desvios ópticos, caso 2D. 
 

Na distribuição da Figura 71, observa-se uma concentração média sobre o absorvedor 

de 59,8 sois, comparando-se com o valor da média sem erros, 105,7 sois, há uma perda de 

aproximadamente 43,4% da concentração média devido à ocorrência dos erros ópticos. 

Para o caso do concentrador disco parabólico, a Figura 72 mostra a distribuição de 

energia considerando-se todos os desvios ópticos. 
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Figura 72 - Simulação da distribuição considerando os desvios ópticos, caso 3D. 
 

Na Figura 72, observa-se que o valor médio da concentração obtido foi de 2891 sois, 

comparando-se com o valor obtido sem os efeitos dos desvios ópticos, 9680 sois, ocorre uma 

perda de 70,1% do valor da concentração devido aos erros ópticos. 

 

 

7.3 Considerações sobre o tamanho do absorvedor 

 

 

Foi observada, no item anterior, uma perda de eficiência considerável em um sistema 

com concentração causada pelos erros ópticos, uma solução usualmente proposta para 

aumentar o valor da concentração é a diminuição do tamanho do absorvedor. 

Essa possibilidade foi simulada para a situação descrita no item anterior sob duas 

condições, sem e com a presença dos erros ópticos para o caso 2D e o caso 3D, os resultados 

são apresentados a seguir. 
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Figura 73 - Variação da concentração com o tamanho do absorvedor sem a presença de erros 
ópticos, caso 2D. 

 

Sem a presença dos erros ópticos (Figura 73), uma redução de 50% do tamanho do 

absorvedor provocou um aumento de 56,9% na concentração média e de 3,6% na 

concentração máxima, o que mostra teoricamente (sem a presença de erros ópticos) que esta 

solução é eficiente para o aumento do valor da concentração média. 
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Figura 74 - Variação da concentração com o tamanho do absorvedor com a presença de erros 
ópticos, caso 2D. 

 

Por outro lado, com a presença dos erros ópticos, observa-se (Figura 74) que com a 

diminuição do tamanho do absorvedor, houve um pequeno aumento nos valores da 

concentração média e máxima. Para uma redução de 50% do tamanho do absorvedor, houve 

um aumento de 10,5% na concentração média e 6,5% na concentração máxima. 

Verificou-se que, com a diminuição do tamanho do absorvedor, a concentração média 

obtida com a calha parabólica sofre uma maior variação sem a presença de erros ópticos, 

enquanto que, com os mesmos, ocorre uma uniformização da distribuição da imagem (ver 
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Figura 71), fato desejado em aplicações fotovoltaicas. Cabe salientar que o efeito de 

uniformização é acompanhado pela redução nos valores de concentração de energia. 
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Figura 75 - Variação da concentração com o tamanho do absorvedor sem a presença 
de erros ópticos, caso 3D. 

 
A Figura 75 mostra a variação da concentração máxima e média com a diminuição do 

tamanho do absorvedor sem a presença dos erros ópticos para o disco parabólico. Observa-se 

que para uma diminuição de 50% do tamanho do absorvedor, ocorre um aumento de 85% na 

concentração média e 10,2% na concentração máxima. 
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Figura 76 - Variação da concentração com o tamanho do absorvedor com a presença de erros 
ópticos, caso 3D. 

. 
Da mesma forma, na Figura 76, o efeito da diminuição do tamanho do absorvedor de 

um disco parabólico sobre os valores da concentração média e máxima com a presença dos 

erros ópticos pode ser observado. Com a diminuição de 50% do tamanho, obteve-se um 

aumento de 17,5% no valor da concentração média e aproximadamente 10% no valor da 

concentração máxima. 
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Nota-se que a diminuição do tamanho do absorvedor é mais efetiva no sistema com 

disco parabólico (17,5%) em relação ao da calha parabólica (10,5%), provocando um aumento 

considerável da concentração média mesmo com a presença dos desvios ópticos. 

 

 

7.4 Fator de interceptação 

 

 

Com a diminuição do tamanho do absorvedor o aumento da concentração é 

acompanhado pela perda de energia que incidirá fora do absorvedor (Figura 77). Uma forma 

de avaliar a perda de energia em um dispositivo concentrador é através do fator de 

interceptação da imagem.  

 

Figura 77 - Exemplo de distribuição de fluxo ao longo de um absorvedor AB. 
Adaptada de Duffie (1991) 

 
Duffie (1991) define o fator de interceptação (γ) como sendo a fração da energia que 

chega a um absorvedor em relação à energia que incide na abertura de um coletor solar. 

A equação 33 permite o cálculo do fator de interceptação que graficamente é 

representado em função de σC, baseado na Figura 77. 
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Iin representa a irradiação total que chega ao absorvedor, já considerados todos os 

desvios ópticos e Ib é a radiação direta que chega a abertura do coletor. 

(33) 
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Baseado nestas definições e nas simulações da variação do tamanho do absorvedor, 

obteve-se o fator de interceptação da calha parabólica (Figura 78) e para o disco parabólico 

(Figura 79), considerando-se σtot = 6,21 mrad. 

 

 

Figura 78 - Fator de interceptação para calha parabólica. 
 

Utilizando-se a Figura 78, pode-se determinar, por exemplo, o menor tamanho do 

absorvedor para o qual é possível coletar a maior quantidade de energia, considerando-se os 

erros óticos. Para σtot = 6,21 mrad o tamanho do absorvedor será de 0,045m. O cálculo do 

tamanho do absorvedor sem a consideração dos erros óticos fornece como resultado o valor 

de 0,016m (Equação 11 (DUFFIE, 1991)). Verifica-se, portanto que, para um absorvedor 

projetado sem a consideração dos desvios óticos, a fração da energia perdida será de 31,6% 

(γ= 0,684).  

Tomando-se como base a redução de 50% proposta na seção anterior, para o tamanho 

do absorvedor de 0,008m (50% do tamanho original) houve um aumento de 10,5% no valor 

da concentração média e perda de 31,6% da energia que seria coletada se o tamanho do 

absorvedor fosse o original (0,016m). 
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Figura 79 - Fator de interceptação para o disco parabólico. 
 

Para concentradores 3D (Figura 79), e sob as mesmas condições de erros ópticos (σtot 

= 6,21 mrad), para que a quantidade de energia seja máxima, o tamanho do absorvedor deve 

ser no mínimo de 0,055m. Para um absorvedor projetado sem a consideração dos desvios 

ópticos, a fração da energia perdida, ou seja, que não incidirá sobre o mesmo, será de 71% (γ 

= 0,29) da total disponível. 

Tomando-se como base a redução de 50% proposta na seção anterior, para o tamanho 

do absorvedor de 0,008m (50% do tamanho original) houve um aumento de 17,5% no valor 

da concentração média e perda de 57,5% da energia que seria coletada se o tamanho do 

absorvedor fosse o original (0,016m). 

Observa-se que a relação concentração e fator de interceptação está relacionada com o 

tamanho do absorvedor. Com a diminuição do mesmo houve um aumento da concentração 

seguido de um aumento da perda de energia, ou seja, diminuição do fator de interceptação. 

Nota-se, portanto, que existe um ponto denominado ótimo no qual, o tamanho do absorvedor 

proporcionará o maior valor de concentração com a menor perda de energia. 
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Figura 80 - Relação ótima da concentração e fator de interceptação, caso 2D. 
 

O gráfico da Figura 80 mostra que existe um tamanho de absorvedor (0,02 m) que 

maximiza a relação γC em um concentrador, considerando σtot = 6,21 mrad, neste caso a 

concentração será de 61,4 sois com γ = 0,817. 

A mesma proposta foi efetuada para o concentrador 3D, resultado no gráfico da Figura 

81, neste observa-se que o tamanho ótimo do absorvedor será de 0,025m, o que proporcionará 

um valor de concentração de  2190 sois com γ = 0,64.  

 

 

Figura 81 - Relação ótima da concentração e fator de interceptação, caso 3D. 



 

 

90 

 

8 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 

8.1 Montagem, instalação e configuração do rastreador de alta precisão. 

 

 

Os procedimentos utilizados na montagem e configuração do rastreador são descritos a 

seguir. 

 

 

8.1.1 Descrição das características do rastreador 

 

 

O rastreador solar utiliza o sistema de controle de malha aberta para fazer o 

seguimento do sol. Utilizando equações de posicionamento (não disponibilizadas pelo 

fabricante), um microcontrolador determina periodicamente em que posição ele deve ficar 

(posição final) a partir da informação sobre o posicionamento anterior (posição inicial).  

Na condição de céu nublado o equipamento não pára o rastreamento do sol, pois, 

segundo o fabricante, a implementação de sensores que detectam a presença de luz direta do 

sol pode ter seu funcionamento comprometido com a presença de objetos brilhantes próximos 

ao mesmo, como exemplo, pára-brisa de carros, superfícies espelhadas de outros rastreadores, 

entre outros. 

O microcontrolador que calcula a posição do sol permite que o rastreador tenha uma 

precisão de 0,1 graus que é conseguida após procedimentos de calibração e adequação ao 

local instalado, onde são fornecidas informações como a hora local, data, latitude, longitude, 

zona de tempo, o relógio interno que permite tal precisão, tem um erro de 15 segundos por 

ano. 

Outras funcionalidades do equipamento são o movimento de retorno automático 

agendado, onde o microcontrolador posiciona o rastreador em um ângulo específico no qual o 

sol irá nascer no dia seguinte, proteção contra sobre aquecimento, com o desalinhamento 

intencional do equipamento, e proteção contra ventos que possam não permitir o alinhamento, 

através de um anemômetro conectado ao sistema de controle. 
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8.1.2 Instalação 

 

 

O rastreador foi instalado na área de teste do Grupo FAE (latitude: 8º 03’ 17,61” S, 

longitude: 34º 57’ 18,81” W) sobre uma base de alvenaria suportado por um tubo de ferro 

com diâmetro de 4”, segundo orientações do fabricante e Figura 82. 

 

 

Figura 82 – Base do rastreador. 

 

O equipamento foi fornecido com o corpo onde estão montadas as engrenagens, caixas 

de redução e motores responsáveis pela movimentação do painel, Figura 83.  

 

Figura 83 - Corpo do rastreador. 

 



 

 

92 

 

Sobre o corpo do rastreador foi montado um painel de alumínio, Figura 84 e Figura 

85, onde podem ser instalados diversos equipamentos para execução de experimentos. 

 

Figura 84 - Painel do rastreador 

 

 
Figura 85 - Painel montado. 

 

 

8.1.3 Configuração 

 

 
A configuração do rastreador é dividida em dois momentos, inicialmente, o 

alinhamento físico da estrutura e por último a configuração dos parâmetros de funcionamento 
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do mesmo no painel de controle ou utilizando o software para comunicação com o 

equipamento. 

 

 

8.1.3.1 Configuração física 

 

 

A configuração física se dá através do alinhamento do painel e da estrutura do 

rastreador. 

O alinhamento do painel é efetuado como objetivo de deixar o mesmo na posição 

horizontal quando o braço do rastreador estiver totalmente recolhido, esta condição é a que 

permite que a normal do painel esteja na mesma direção da normal local nesta condição 

(Figura 86). 

Utilizando-se dois goniômetros, um na direção do eixo norte-sul e outro na direção do 

eixo leste-oeste, as laterais do painel são movimentadas até que os dois instrumentos 

indiquem que o painel está na horizontal, aperta-se então os parafusos de fixação do 

rastreador ao mastro. 

O alinhamento da estrutura do rastreador tem como objetivo fazer com que a 

referência do azimute do mesmo aponte para o norte ou sul geográfico dependendo da época 

do ano. 

No período que o sol está ao norte da normal local, a referência do azimute deve ser 

direcionada para o sul, e quando o sol está ao sul, a referência deve ser apontada para o norte, 

isto se faz necessário, pois o braço que permite a variação do zênite do rastreador só permite 

uma variação de 75º em uma direção, segundo Figura 87. 

 

Figura 86 - Variação do zênite do rastreador. 
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Figura 87 - Referência do azimute. 

 

 
8.1.3.2 Configuração dos parâmetros 

 

 

A configuração dos parâmetros consiste em fornecer ao software embutido no 

rastreador os valores dos parâmetros que permitirão o mesmo poder calcular a posição do sol 

e fazer com que o painel dele aponte para o sol quando estiver configurado para operar como 

rastreador, e permitirá que o painel reflita os raios solares em certa direção quando estiver 

operando como heliostato. 

Pode ser efetuada de duas maneiras, utilizando o display acoplado à placa de controle 

do rastreador, Figura 88, ou o software fornecido pelo fabricante, Figura 89, que permite, 

além disso, a verificação dos valores calculados da posição do sol e da posição do painel do 

equipamento. 
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Figura 88 - Display do rastreador. 

 

 
Figura 89 - Tela do software do rastreador. 

 

 
8.2 Desenvolvimento do sensor de alinhamento 

 

 

Para avaliação do alinhamento do rastreador foi desenvolvido um sensor cujo 

princípio de funcionamento está baseado na propagação do feixe luminoso de uma fonte 

distante através de um pequeno orifício em um tubo de seção circular, efeito conhecido como 

buraco de agulha (em inglês pinhole), como mostrado na Figura 90-A. 
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Figura 90 - Sensor de alinhamento, A - alinhado, B – desalinhado. 

 

Na condição descrita, tomando-se o sol como a fonte de radiação distante, e 

considerando que os raios luminosos são irradiados sob a forma de um cone (cone solar), o 

feixe luminoso dentro do tubo também terá a forma de um cone com o mesmo raio angular do 

sol (meio ângulo φs = 4,7mrad = 0,267 graus). O tamanho da imagem formada na base do 

tubo irá variar dependendo do diâmetro do furo no topo do tubo e da altura do tubo conforme 

a equação 34. 

 

   )(.)( sfuroimag

furoimag

s tghRR
h

RR
tg ϕϕ +=⇒

−
=    

 

Onde, h é a altura do tubo, Rfuro é o raio do furo no topo do tubo e Rimag o raio da 

imagem formada na base do mesmo.  

A equação acima só é válida para a condição que o eixo do tubo esteja alinhado com o 

vetor solar. 

Caso haja um desalinhamento, representado pelo ângulo ψ entre o feixe de raios e o 

eixo do tubo, a imagem formada estará deslocada do eixo, conforme mostrado na Figura 90-

B. 

Um foto transistor, posicionado na base do tubo, na região central, fornece a 

informação de alinhamento / desalinhamento, baseado na incidência da imagem do sol sobre o 

mesmo. A incidência da imagem sobre o foto transistor indica que o tubo está alinhado com 

os raios solares, caso contrário, identifica-se o desalinhamento. 

 

(34) 
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Vários tamanhos de tubo foram calculados para avaliar diferentes ângulos de 

desalinhamento. O valor do ângulo de desalinhamento depende da altura do tubo, do meio 

ângulo solar, do diâmetro do furo no topo do tubo, e do diâmetro do foto transistor segundo a 

equação 35.  

Pode-se visualizar o efeito do desalinhamento na Figura 91, onde ψ(psi) é o ângulo de 

desalinhamento verificado quando a imagem formada não estiver incidindo sobre o 

fotortransistor e δr é o deslocamento da imagem necessário para não incidir no fototransistor. 

 
Figura 91 - Deslocamento da imagem. 

 
 

O ângulo de desalinhamento ψ pode ser obtido pela equação 35. 

 

h

RftRimag

h
tg r +

==
δ

ψ )(  

 

Pode-se então calcular tubos de alturas diferentes para cada ângulo de desalinhamento 

desejado, utilizando a equação 36. 
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Onde: 

Rfuro – raio do furo no topo do tubo 

Rft – raio do fototransistor 

h – altura do tubo 

ψ – ângulo de desalinhamento 

φs – meio ângulo solar 

 

(35) 

(36) 
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A imagem da abertura iluminada pelo Sol tem uma distribuição de intensidade e 

conforme acontece o desalinhamento do sol em relação à abertura do tubo, o fototransistor 

estará submetido a uma variação da intensidade da radiação em função do ângulo de 

desalinhamento. O sistema composto pelo tubo, com um furo pequeno no topo e um 

fototransistor no fundo terá uma função de aceitação angular, I = f(ψ), onde I é a intensidade 

da radiação que atinge o fototransistor e ψ é o ângulo de desalinhamento do tubo em relação 

ao vetor solar, Figura 92, onde ψ1 e ψ2 são valores limites da incidência dos raios solares 

sobre o fototransistor.. 

 

Figura 92 - Função de aceitação angular do tubo. 

 

 

 
Figura 93 - Deslocamento angular da função de aceitação do tubo. 

 
Observa-se, na Figura 93 que para ângulos de desalinhamento abaixo de ψ1 (Figura 

93-A), a radiação que atingirá o fototransistor será 100%, para ψ1 < ψ < ψ2 (Figura 93-B) a 

radiação que atinge o fototransistor decresce com o aumento do ângulo de desalinhamento, e 
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para valores de ψ maiores que ψ2 (Figura 93-C), não haverá radiação incidindo sobre o 

fototransistor. 

Os valores de ψ1 e ψ2 são calculados por meio de relações trigonométricas 

apresentadas nas equações 37 e 38. 








 −
−=

h

RfuroRft
s arctan1 ϕψ  

  






 +
+=

h

RfuroRft
s arctan2 ϕψ    

 

Os tubos projetados para este sensor são de ferro galvanizado com parede grossa, para 

permitir a abertura de rosca e diminuir a possibilidade de estarem empenados, foram fechados 

utilizando uma tampa de PVC pintada de preto, o que permite uma boa centralização do furo 

e do fototransistor. Todos tem as alturas projetadas para permitir a visualização do ângulo de 

desalinhamento teórico dado pela Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Dados dos tubos que compõem o sensor. 

Denominação 
Altura 
(mm) 

ψ 
 (graus) 

A 2000,00 0,35 
B 500,00 0,61 
C 235,00 1,00 

 

O furo de todas as tampas tem diâmetro de 1mm. A Figura 94 mostra o dispositivo 

desenvolvido instalado no painel de um rastreador de alta precisão, utilizado para os testes de 

funcionamento do sensor. 

 

 
Figura 94 – Dispositivo de medição de desalinhamento do rastreador. 

 

(37) 

(38) 
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Para o alinhamento do tubo de 2 m, foi elaborada uma chapa que permite, por meio de 

parafusos, ser movimentada lateralmente, para permitir o alinhamento do mesmo, que 

consistiu em se observar a imagem do sol no fundo do tubo e movimentar a chapa até que a 

imagem esteja centralizada. O mesmo procedimento foi utilizado com os outros tubos, porém, 

para ajuste do alinhamento foi utilizada apenas a braçadeira e arruelas para fazer o tubo ficar 

alinhado, Figura 95. 

 
 

 
Figura 95 - Suporte dos tubos do sensor instalado no painel do rastreador. 

 
Um circuito eletrônico foi acoplado ao dispositivo de medição. O circuito está baseado 

em um amplificador operacional (U2A) que compara o valor de tensão proporcional à energia 

luminosa incidente em um foto transistor (Q1) com um valor de referência ajustável (R21), 

segundo a Figura 96. 
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Figura 96 - Circuito eletrônico do sensor. 
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Se a tensão proporcional à energia luminosa incidente for maior que o valor ajustado, 

a saída do comparador (U2A) irá para nível alto e o led (D1) acenderá indicando que o 

alinhamento do tubo está dentro do ângulo para o qual este foi especificado. Caso contrário, o 

led (D1) ficará apagado, indicando que existe um desalinhamento maior do que o determinado 

para o tubo em questão. 

A porta lógica E (U1A) permitirá ao led (D1) acender apenas se houver radiação 

suficiente sobre o sensor, para detectar esta condição outro circuito, chamado de sensor de luz 

solar, foi elaborado (Figura 97). 
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Figura 97 - Sensor de luz solar. 

 
Para cada tubo projetado existe um circuito comparador, mostrado na Figura 96, e para 

que cada comparador funcione de acordo com a descrição acima, é necessário que antes da 

medição seja efetuado um ajuste em cada potenciômetro de cada foto transistor para 

diferenciar do sinal de saída os níveis de iluminação que correspondem à irradiância difusa 

que eventualmente pode atingir o sensor. 

O ajuste é feito apontando o dispositivo para uma região fora do alinhamento com o 

sol, assim, a tensão fornecida pelo foto transistor indica o nível de iluminação para o qual o 

sensor é considerado desalinhado, nesse caso, a irradiância que atinge o mesmo é basicamente 

difusa. O procedimento utilizado registra o sinal ao longo de um deslocamento gradual 

permitindo, desta forma, descartar também a região menos iluminada da imagem do Sol na 

base do tubo (penumbra). 

A Figura 98 mostra o processo de medida do sensor, inicialmente (Figura 98-A), o 

sensor está alinhado e a imagem incide centralizada no foto transistor. Conforme o 

desalinhamento ocorre, a imagem se desloca do foto transistor Figura 98-B C e D, nestas 

condições, o sensor não indica desalinhamento enquanto a imagem deixa de incidir totalmente 
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sobre o foto transistor, Figura 98-E. A intensidade de corrente produzida pelo foto transistor 

diminui abruptamente, e o circuito eletrônico informa que para aquele ângulo, o sensor 

encontra-se desalinhado. 

 

 
Figura 98 - Deslocamento da imagem dentro do tubo. 

 
Uma vez ajustados os potenciômetros, os leds do equipamento acenderão indicado em 

que patamar de alinhamento o rastreador encontra-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

103 

9 RESULTADOS EXPERIMENTIAIS 

 

 

9.1 Sensor de alinhamento 

 

 

Para avaliação do funcionamento do sensor de alinhamento, inicialmente, foi 

desenvolvido um sistema de monitoramento do sensor que permite visualizar as indicações do 

mesmo em um computador, tal sistema visa facilitar a leitura do sensor e manter um 

monitoramento constante do erro de alinhamento. 

Para o desenvolvimento deste sistema, utilizou-se uma maleta de aquisição de dados 

composta por módulos ADAM-4080 (monitoramento de grandezas digitais) e ADAM-4017 

(monitoramento de grandezas analógicas) e interligado a esta maleta um computador com o 

software Elipse, que é um software que permite por meio de programação, a aquisição e 

monitoramento de dados. 

A Figura 99 mostra a configuração do sistema de monitoramento do sensor. 

 

Figura 99 - Sistema de supervisão do sensor de alinhamento. 
 

A Figura 100 mostra a tela do sistema de supervisão do sensor de alinhamento. 
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Figura 100 - Tela do sistema de supervisão do sensor de alinhamento. 
 

O funcionamento do sensor de alinhamento foi verificado por meio da comparação 

entre o ângulo que cada tubo deveria medir com o ângulo que efetivamente ele mediu. 

Para obtenção do valor do ângulo medido, utilizou-se o seguinte procedimento: 

• Com o sistema de monitoramento funcionando e o rastreador no modo manual, 

alinha-se o rastreador com o sol, utilizando o anteparo instalado no mesmo 

Figura 101-A. 

• Marca-se o dia e horário que foi efetuado o alinhamento. 

Este dia e horário permite calcular o zênite e o azimute do painel do rastreador, que 

como o mesmo está alinhado com o sol, é o mesmo do sol. 

• Observa-se no software de monitoramento em que horário o indicador de um 

dos tubos mostrou que o sensor desalinhou, Figura 101-B. 

Com este horário, que chamaremos de horário final, calcula-se, utilizando a equação 

20 mostrada no item 5.1 para o cálculo de θ, o ângulo que o sol fez com a normal do painel, 

que por definição, será o ângulo de desalinhamento do sol com o tubo do sensor. 
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Figura 101 - Avaliação do sensor. 
 

As medições foram feitas no dia 20 de abril de 2010, um dia de céu aberto, sem 

nuvens. Para cada tubo, foram efetuadas seis medições entre os horários de 7:00 e 10:00. 

Os valores apresentados na Tabela 3 mostram o resultado do ângulo θ calculado 

segundo o procedimento descrito, para os tubos A, B, e C. 

 
Tabela 3 - Resultados das medições do ângulo ψ em graus. 

Tubo A (0,35 graus) B (0,61 graus) C (1,0 grau) 
Horário 
Inicial 

Horário Final 
ψ 

calculado 
Horário Final 

ψ 
calculado 

Horário Final 
ψ 

calculado 
07:10:00 07:11:40 0.379 07:12:40 0.624 07:14:20 1.034 
07:25:15 07:26:45 0.342 07:27:50 0.609 07:29:40 1.059 
07:30:30 07:31:50 0.303 07:32:58 0.581 07:34:30 0.958 
07:40:15 07:41:50 0.367 07:42:55 0.633 07:45:00 1.145 
07:55:30 07:56:55 0.329 07:57:57 0.583 07:59:30 0.964 
09:15:30 09:16:40 0.278 09:17:50 0.565 09:19:20 0.933 
09:30:20 09:31:20 0.238 09:32:20 0.484 09:34:50 1.098 
09:40:30 09:41:35 0.259 09:42:40 0.526 09:44:30 0.976 

Média 0.312 Média 0.576 Média 1.021 
Desvio padrão 0.051 Desvio padrão 0.051 Desvio padrão 0.076 

  
Coef de 
variação 16.3% 

Coef de 
variação 8.8% 

Coef de 
variação 7.4% 

 
 

Na Tabela 4, os valores médios para as diversas alturas (Tabela 3) são comparados 

com os resultados esperados da Tabela 2. 
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Tabela 4 - Comparação dos valores calculados e medidos. 

Denominação 
Altura 
(mm) 

ψ projeto 
(graus) 

ψ medido 
(graus) 

Variação 
Percentual 

A 2000,00 0,35 0,312 10,9 % 
B 500,00 0,61 0,576 5,6 % 
C 235,00 1,00 1,021 2,1 % 

 
Na Figura 102, observa-se o resultado dos testes com os tubos, e de acordo com a 

Tabela 4, os sensores denominados B, C foram os que apresentaram resultados mais próximos 

dos valores teóricos. Os tubos que fornecem menor precisão (maior valor de ψ), mais curtos, 

apresentam menores diferenças em relação aos valores esperados. 
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Figura 102 - Resultados dos testes com os tubos. 

 
Atribuem-se às diferenças encontradas às incertezas inerentes à montagem do sensor, 

das quais se pode listar a deformação dos tubos (grau de empeno), a precisão do alinhamento 

dos mesmos no painel do rastreador, a localização do furo e do fototransistor, o formato do 

furo e à precisão do circuito comparador. 

 

 

9.2 Avaliação do erro de rastreamento 

 

 

A avaliação do erro de rastreamento foi realizada considerando-se o rastreador 

funcionando no modo rastreamento. Para tal, utilizaram-se os valores do azimute e ângulo 

zenital que o painel do rastreador está posicionado e que são fornecidos pelo software que 
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acompanha o rastreador, tais valores foram comparados com os calculados pela equação de 

Grena (2007) por ser considerada neste trabalho a mais precisa. 

Os valores dos ângulos foram obtidos um dia depois de efetuado o procedimento de 

alinhamento manual do equipamento. 

Nesta condição, o rastreador é alinhado manualmente segundo procedimento 

recomendado pelo fabricante e que consiste em: 

• Selecionar o modo Set Sun Offset. 

• Com o controle tipo joystick, posicionar a imagem refletida do sol no anteparo 

do equipamento, vide Figura 104. 

• O fabricante recomenda que para um correto alinhamento, a imagem refletida 

deve ficar centralizada no orifício do anteparo, segundo a Figura 103. 

 

Figura 103 – Desenho esquemático do anteparo para alinhamento. 
 

Na Figura 104, observa-se que a imagem está sendo refletida sobre o orifício está 

centralizada com o orifício, nesta condição de funcionamento o rastreador é considerado 

alinhado.  
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Figura 104 - Anteparo com rastreador alinhado. 
 

Foram obtidas 23 medidas em três dias diferentes, em intervalos de tempo de 15 

minutos entre cada medida, sendo efetuadas sempre após o alinhamento do rastreador. 

Na Figura 105, observa-se a distribuição de freqüência dos erros obtidos neste 

experimento, quando comparamos o azimute posicionado pelo rastreador com o valor do 

azimute obtido pela equação de Grena (2007). 

 

Figura 105 - Erro azimute, painel rastreador X equac de Grena, distrib de frequencia. 
 

Na Figura 106, a frequencia acumulada relativa destes erros do azimute, quando 

comparamos o posicionamento do rastreador com os valores da equação de Grena (2007). 
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Figura 106 - Erro azimute, painel rastreador X equac Grena, frequencia acumulada. 
 

Na Figura 106, observa-se que aproximadamente 43% dos erros do azimute 

encontrados eram valores até 0,1 graus e 68% dos erros obtidos estavam no intervalo de até 

0,2 graus, a média para os erros de azimute foi de 0,34º ± 0,12º (± 37%) (nível de confiança 

de 95%). 

Considerando-se os valores médios, para um erro de 0,34º para o azimute, a 

concentração média obtida quando utiliza-se o sistema heliostato - coletor, chegará a valores 

entorno de 12 sois para o caso 2D e para o caso 3D, não haverá incidência de raios sobre o 

absorvedor (C = 0). 

Em relação ao ângulo zenital, a Figura 107, mostra a distribuição de frequencia destes 

erros quando compramos o rastreador com a equação de Grena (2007). 
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Figura 107 - Erro ângulo zênital, painel rastreador X equac Grena, dist de frequencia. 
 

Na Figura 108, a frequencia acumulada relativa destes erros do zênite, quando 

comparamos o posicionamento do rastreador com os valores da equação de Grena (2007). 

 

 

Figura 108 - Erro ângulo zênital, painel rastreador X equac Grena, frequencia acumulada. 
 



 

 

111 

Na Figura 108, verifica-se que aproximadamente 82% dos valores dos erros do zênite 

estão concentrados na faixa de até 0,1 graus e aproximadamente 96% dos erros estão na faixa 

de até 0,2 graus. A média para os erros do ângulo zenital foi de 0,11º ± 0,09º (± 90%) (nível 

de confiança de 95%) o que mostra que o rastreador tem uma precisão melhor do 

posicionamento do azimute em relação ao do ângulo zenital. 

Pode ser observada que a influência deste erro sobre o valor da concentração obtida no 

sistema heliostato – coletor proporcionará o sistema atingir valores entorno de 84 sois para o 

caso 2D e 8000 sois para o caso 3D. 
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10 CONCLUSÕES 

 

 

Efetuou-se uma análise do sistema proposto para o laboratório de óptica do Grupo 

FAE, onde inicialmente foi avaliada a configuração heliostato – concentrador com o objetivo 

de conhecer a posição do espelho que proporcionará maior quantidade de energia coletada. 

Verificou-se que a posição mais favorável para a localidade em questão (cidade de Recife) é a 

do coletor ao norte do espelho. Para essa análise, utilizou-se um conjunto de equações 

simplificadas que foram desenvolvidas para calcular a posição do espelho de forma que os 

raios solares atinjam o coletor perpendicularmente na configuração particular do laboratório 

de óptica. 

Um procedimento proposto por Fraidenraich (2009) para obtenção da distribuição da 

imagem na região focal foi implementado para analisar o desempenho de um coletor 

parabólico de foco linear (2D). O mesmo forneceu uma nova abordagem para o cálculo da 

distribuição de energia sobre o absorvedor, com a vantagem de permitir a elaboração de 

outras análises. 

O sistema heliostato – concentrador na configuração utilizando uma calha parabólica e 

um disco parabólico, proposto para o laboratório também foi simulado com o auxilio do 

software de traçamento de raios (SOLTRACE). Foi possível confirmar o valor de 105,3 sois 

para o sistema da calha parabólica e 9680 sois para o disco parabólico, como os maiores 

valores de concentração média que ambos podem chegar, esses valores são alcançados sem a 

presença de desvios ópticos. 

A influencia dos desvios ópticos e do erro de rastreamento sobre a concentração média 

e a máxima foi avaliada. Observou-se que o erro de contorno é o que mais influencia no valor 

da concentração final.  

Em relação à calha parabólica, considerando-se o desalinhamento do espelho na 

direção transversal, ocorre um deslocamento da imagem de forma que, para ângulos maiores 

que 0,45º, não há imagem formada no absorvedor do concentrador. O desalinhamento na 

direção longitudinal não provoca a diminuição da concentração, no entanto, a energia coletada 

será menor devido ao efeito co-seno. Em relação ao disco parabólico, para ângulos maiores 

que 0,35º, também não há incidência de raios sobre o absorvedor, quando são considerados os 

desvios nulos.  

Inserindo-se todos os desvios óticos ao sistema heliostato - concentrador, obteve-se 

um valor de concentração de 59,8 sóis, ou seja, uma perda de 43,4% do maior valor médio 
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que o sistema é capaz de atingir (sem erros) para o caso da calha parabólica. Para o sistema 

com disco parabólico, a concentração obtida foi de 2891 sois com redução de 70,1% do maior 

valor médio da concentração. Além da redução da concentração, outro efeito observado foi 

um comportamento aproximadamente uniforme obtido na distribuição de radiação sobre o 

absorvedor tanto utilizando a calha parabólica como o disco parabólico.  

Teoricamente, a redução do tamanho do absorvedor permite obter maiores 

concentrações, em detrimento da perda de energia coletada. A avaliação desta proposta foi 

efetuada, para o sistema utilizando a calha parabólica (2D) e o disco parabólico (3D), por 

meio da simulação de diversos tamanhos de absorvedor e obtenção do fator de interceptação.  

Para o caso 2D, concluiu-se que o ganho com a diminuição de 50% do tamanho é de 

56,9% para um sistema sem desvios óticos ou de rastreamento. Na presença desses desvios o 

ganho é de apenas 10,5% no valor da concentração média, fato explicado pelo comportamento 

aproximadamente uniforme dessa distribuição. A perda de energia coletada em relação ao 

absorvedor original é de 31,6%. 

O tamanho do absorvedor que otimiza a relação concentração X fator de interceptação 

foi verificado, o tamanho de 0,02 m para o caso 2D e 0,025m para o caso 3D foram os valores 

encontrados, quando considera-se um desvio total de 6,21 mrad. 

Para o caso 3D, houve um aumento de 17,5% da concentração média e 10% da 

máxima, com a diminuição de 50% do tamanho do absorvedor, o que demonstra que esta 

solução é mais efetiva na utilização com disco parabólico do que com a calha parabólica. No 

entanto, a perda de energia coletada em relação ao absorvedor original é de 57,5%. 

Na metodologia experimental, um rastreador de alta precisão foi instalado na Área de 

Testes do Grupo FAE, foram observados todos os requisitos para a sua instalação, 

alinhamento e configuração.  

Um sensor de alinhamento foi desenvolvido para permitir a medição do ângulo de 

desalinhamento do rastreador, para tanto foram projetados três tubo com dimensões que 

permitem a avaliação discreta de três ângulos de desalinhamento, 0,35º, 0,61º e 1º. Os testes 

com o sensor foram efetuados utilizando-se o rastreador que tem uma precisão, fornecida pelo 

fabricante, de 0,1º, ou seja melhor que o sensor. 

O funcionamento do sensor foi avaliado, mostrando desvios médios de 10,9% para as 

medidas realizadas com o sensor de 0,35º, 5,6% para o de 0,61º e 2,1% para o sensor de 1º. 

Uma avaliação preliminar do erro do rastreador foi efetuada, por meio da comparação 

da posição do painel do rastreador (zênite e azimute), fornecido pelo software de controle do 

mesmo, com a posição teórica calculada utilizando-se as equações de Grena (2007), por serem 
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consideradas as mais precisas. O equipamento em estudo apresentou um erro médio de 0,11º 

± 0,09º para o ângulo zenital e 0,34º ± 0,12º para o azimute, ambos com nível de confiança de 

95%.  
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