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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE CONTROLE  
DE BAIXO CUSTO PARA RASTREADOR SOLAR  

 
 

Autor: Flávio Áureo Moura Monteiro. 

Orientadora: Prof. Dra. OLGA DE CASTRO VILELA. 

Co-orientador: Prof. Dr. NAUM FRAIDENRAICH. 
 
 

RESUMO 
 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento, princípio de funcionamento e a avaliação 

experimental de sistema de controle de um rastreador solar. Um gerador fotovoltaico (FV) 

tem o máximo aproveitamento quando a normal da sua superfície aponta para o Sol. A função 

de um rastreador solar é fazer com que isso aconteça com precisão adequada para o gerador 

FV. O sistema de controle desenvolvido promove o rastreio do Sol ao longo do dia, com 

retorno ao fim do dia promovido por um banco de baterias. O sistema foi testado durante 

vários dias. Verificou-se que o sistema de controle promove o rastreio do Sol com boa 

precisão (erro máximo de 3 graus para céu claro) e possibilita um ganho significativo (até 

42,9%) na energia solar coletada em comparação a sistemas FV fixos. O sistema de controle, 

construído com componentes facilmente encontrados no mercado local, mostrou-se confiável, 

além de apresentar custo de um terço do similar importado e fácil manutenção. 

 
 
 
 
 

Palavras-chave: rastreador solar, rastreamento solar, energia solar, fotovoltaico. 
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ABSTRACT 
 

This work presents the development, work’s principle and the experimental evaluation of a 

low cost control system for a solar tracker. A photovoltaic (FV) generator shows the best 

efficiency when the normal to its sufarce points to the Sun. The function of the solar tracker is 

to keep the generator’s normal pointing to the Sun. The control system tracks the Sun in its 

movement along the day, with the arrangement return to the inicial position at night. The 

system was tested during many days. The system showed a good tracking precision 

(maximum error of 3 degree for clean sky) and significant gain in collected energy (up to 

42.9%) comparing with a non-tracking FV generator. The control system, made with 

components easily available in the local market, showed reliably, one third the cost of the 

similar tracker and easy maintenance. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: solar tracker, sun tracking, solar energy, photovoltaic. 
 



 10 

LISTA DE FIGURAS 

Figura                                 Página 
1.1 Volume de água bombeado por sistema fixo, com rastreamento e com 

concentradores tipo V em função da energia solar coletada no plano fixo.............. 

  14 

1.2 Representação gráfica para RBRad=A2/A1 e RBútil=A4/A3...............................   15 

3.1 Painel fotovoltaico plano...................................................................................  18 

3.2 Painel fotovoltaico com concentrador do tipo V............................................... 19 

3.3 Sistema de rastreamento desenvolvido por Poulek; Libra (1998)..................... 20 

4.1 Diagrama de blocos simplificado para o rastreador solar proposto................ 23 

4.1.1 Diagrama de blocos detalhado para o rastreador solar proposto.................... 23 

4.1.2 Sensor dia/noite, no centro o LDR.................................................................. 24 

4.1.3 Sensor dia/noite e circuito de retorno do rastreador....................................... 24 

4.1.4 Efeito da histerese em torno da tensão de referência...................................... 25 

4.1.5 Configuração do sensor de alinhamento do rastreador proposto.................... 26 

4.1.6 Foto do sensor de alinhamento........................................................................ 27 

4.1.7 Representação da mudança da posição do Sol em relação ao sensor de 

alinhamento em razão da variação da declinação do Sol ao longo do ano.............. 

 

28 

4.1.8 O formato em semi-círculo do sombreador permite que o sistema mantenha a 

precisão de rastreio do Sol a despeito da variação da declinação solar ao longo do 

ano....................................................................................................................... 

 

 

28 

4.1.9 Representação do sensor de alinhamento utilizado nos experimentos........... 29 

4.1.10 Sensor de alinhamento com formato em semi-círculo do sombreador......... 30 

4.1.11Vista frontal do sensor de alinhamento. Ambos os LDRs são visíveis.......... 30 

4.1.12 Circuito de controle do sensor de alinhamento para o rastreio do sol nos dois 

sentidos.................................................................................................... 

RRR 

RRR 

31 



 11 

 

4.1.13 Circuito de acionamento do motor de corrente contínua que movimenta o 

painel fotovoltaico........................................................................................... 

  

 

 33 

4.1.14 Circuito de acionamento do motor com a proteção de fim-de-curso incorporada 

à ponte em H........................................................................................ 

 

35 

4.1.15 Diagrama do fluxo de energia do sistema do rastreador............................... 37 

4.1.16 Esquema elétrico de ligação do rastreador e da carga.................................. 37 

4.1.17 Protótipo do sistema de controle do rastreador solar proposto..................... 38 

   5.1 Goniômetro usado para a medição dos ângulos do painel em relação ao plano 

horizontal........................................................................................................... 39 

5.2 Sistema de coordenadas..................................................................................... 40 

5.3 Planos e vetores para a medição do ângulo ψ...................................................... 41 

5.4 Referencial para os ângulos do sol com o horário solar em relação ao plano  

       horizontal.......................................................................................................... 43 

5.5 Sensor de radiação no plano do rastreador......................................................... 44 

6.1 Medição da inclinação do painel para o dia 24/10/2006.................................... 46 

6.2 Irradiância medida pelo sensor fixo, pelo sensor fixado no tracker e a  

      irradiação difusa para o dia 24/10/2006............................................................. 46 

6.3 Medição da inclinação do painel para o dia 31/10/2006.................................... 47 

6.4 Irradiância medida pelo sensor fixo, pelo sensor fixado no tracker e a  

      irradiação difusa para o dia 31/10/2006............................................................. 

 

  47 

6.5 Medição da inclinação do painel para o dia 01/11/2006.................................... 48 

6.6 Irradiância medida pelo sensor fixo, pelo sensor fixado no tracker e a 

       irradiação difusa para o dia 01/11/2006............................................................ 48 

6.7 Medição da inclinação do painel para o dia 11/11/2006.................................... 49 



 12 

6.8 Irradiância medida pelo sensor fixo e pelo sensor fixado no tracker  para o 

      dia 11/11/2006.................................................................................................... 

49 

6.9 Medição da inclinação do painel para o dia 13/11/2006.................................... 50 

6.10 Irradiância medida pelo sensor fixo, pelo sensor fixado no tracker e a 

        irradiação difusa para o dia 13/11/2006........................................................... 50 

6.11 Medição da inclinação do painel para o dia 27/10/2006.................................. 52 

6.12 Medição da inclinação do painel para o dia 02/11/2006.................................. 52 

6.13 Medição da inclinação do painel para o dia 07/11/2006.................................. 53 

6.14 Medição da inclinação do painel para o dia 08/11/2006.................................. 53 

6.15 Irradiância medida pelo sensor fixo, pelo sensor fixado no tracker e a  

        irradiação difusa para o dia 12/11/2006........................................................... 54 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela                              Página 
6.1 Ganho em energia coletada e desvio médio do rastreador................................... 55 

7.1 Listagem dos componentes utilizados no circuito do rastreador.......................... 57 

7.2 Custo por placa de circuito do rastreador montada.............................................. 58 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 

CC Corrente contínua 

FV Fotovoltaico 

LDR Resistor dependente da luz 

MOSFET Transistor de efeito de campo metal-óxido-semicondutor 

SBFV Sistema de bombeamento fotovoltaico 

β Inclinação do painel FV em relação à horizontal local 

�
 Latitude local 

δ Declinação solar 

ω Ângulo horário solar 

� �  Ângulo horário solar aparente 

H Irradiação solar 

H0 Irradiação solar extraterrestre 

Kt Índice de claridade horária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

SUMÁRIO 

Página 
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 13 

2. REVISÃO DE LITERATURA  .................................................................................... 16 

3. TÉCNICAS E CRITÉRIOS PARA DESENVOLVER O SISTEMA DE 

CONTROLE DO RASTREADOR  ............................................................................... 

 

18 

4. MÉTODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE 

DO RASTREADOR  ....................................................................................................... 

 

22 

4.1. SISTEMA DE CONTROLE PROPOSTO  ............................................................... 23 

5. METODOLOGIA EXPERIMENTAL – AVALIAÇÃO DO DESENPENHO DO 

RASTREADOR  ............................................................................................................... 

 

39 

6. RESULTADOS EXPERIMENTAIS  ........................................................................... 45 

7. ESTIMATIVA DE CUSTOS  ...................................................................................... 57 

8. CONCLUSÕES............................................................................................................. 59 

8.1 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS  ............................................................ 59 

 9. REFERÊNCIAS BIBLIGRÁFICAS  ........................................................................ 60 

 APÊNDICE  .................................................................................................................... 63 



 13 

 

 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

 

 

 A energia solar é cada vez mais usada e aceita como uma das opções energéticas 

futuras da humanidade. O aproveitamento da energia solar pode se dar tanto por meios 

térmicos quanto pela geração fotovoltaica (FV) de eletricidade.  

 Na geração fotovoltaica têm-se duas categorias principais de utilização. Na primeira 

temos os sistemas ligados à rede convencional de eletricidade, nos quais a geração 

fotovoltaica complementa a energia fornecida pela rede convencional. Na segunda categoria 

temos os sistemas autônomos. Os sistemas autônomos são usados para atender consumidores 

distantes da rede elétrica convencional e cujo consumo não justificaria a extensão da rede 

elétrica até o mesmo. Destaque entre os sistemas autônomos é o sistema de bombeamento 

fotovoltaico (SBFV) para irrigação e abastecimento de água. 

 Um gerador fotovoltaico tem o máximo rendimento quando a luz do Sol incide com 

ângulo normal à sua superfície. O rastreador solar consiste de um suporte mecânico que 

permite o apontamento da superfície dos módulos FV na direção do Sol. Esse suporte 

mecânico pode ser movido por um motor elétrico, cujo acionamento é controlado por um 

circuito eletrônico que recebe dados da posição do Sol por meio de sensores. Ao conjunto 

circuito eletrônico mais sensores, denomina-se sistema de controle do rastreador solar. 

Idealmente um rastreador solar deve manter o ângulo de incidência da luz solar sempre 

próximo da normal à superfície do gerador. O melhor aproveitamento possibilitado pelo 

rastreio do Sol significa que um gerador FV com área menor, em comparação a um gerador 

fixo, pode ser usado para se atingir uma dada demanda de energia ou, no caso de SBFV, de 

água bombeada. A geração fotovoltaica é uma tecnologia ainda cara dependendo da 

localidade e da aplicação, portanto mesmo em sistemas relativamente pequenos há vantagem 

econômica na utilização de rastreadores. A vantagem se torna ainda maior se o rastreador for 

associado com o uso de concentradores solares (Bione et al. 2004). 
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Em aplicações de bombeamento fotovoltaico a vantagem na utilização de rastreadores 

solares, mesmo com painéis planos, é considerável (Vilela et al, 2003). O gráfico da Figura 

1.1 mostra as curvas da relação do volume de água bombeado para diferentes valores de 

incidência solar (Wh/m²dia). Os valores obtidos permitem a comparação do volume de água 

bombeado para painel fixo, para o painel plano com rastreador e para o painel com rastreador 

e concentrador do tipo V (V-Through) (Bione et al. 2004).  

        
Figura 1.1 Volume de água bombeado por sistema fixo, com rastreamento e com 

                  concentradores tipo V em função da energia solar coletada no plano fixo 

                  (Bione et al, 2004). 

 

Em um sistema de bombeamento fotovoltaico, o ganho em volume de água bombeado 

é maior do que o ganho em energia coletada (Icol). A razão disso é o fato de que a bomba 

d’água precisa de um nível mínimo de intensidade solar para funcionar. Este nível mínimo é 

denominado intensidade crítica (Ic). A integração no tempo de intensidades solares acima do 

valor de intensidade crítica resulta na energia útil, i.e. a energia efetivamente aproveitada pela 

bomba d’água. Na Figura 1.2 a área A1 representa a energia coletada pelo painel fixo e a área 

A2 a energia coletada por um painel plano com rastreador (ideal). A razão de benefício em 

radiação coletada (RBRad) é dada por A2/A1. Quando se considera a intensidade crítica, a área 

A3 representa a energia útil para o painel fixo e a área A4 a energia útil para painel com 

rastreador. A razão de benefício para a energia útil (RBútil) sendo dada por A4/A3. Como 
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A4/A3 é maior do que A2/A1; então RBútil>RBRad. Cabe salientar, entretanto, na medida que 

o nível crítico aumenta, a energia útil diminui. 

 

 
    Figura 1.2 Representação gráfica para RBRad=A2/A1 e RBútil=A4/A3. Como 

                     A4/A3>A2/A1 temos que  RBútil>RBRad. 

 
Pode-se notar ainda pela Figura 1.2 que Icol é aproximadamente constante durante o dia, 

quando o coletor está diretamente voltado para o Sol. 

 

 

 

1.1 Objetivo da Dissertação 

• O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema de controle de um rastreador solar 

em um eixo para movimentar um gerador fotovoltaico. O sistema de controle será 

instalado numa estrutura mecânica (o suporte do painel FV) comercial para a 

avaliação da precisão de rastreio do sistema e o ganho em energia coletada 

proporcionado pelo mesmo com o uso de geradores FV planos.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA  
 

 

2.1 - Princípios básicos de um rastreador: 
 
 
  Há duas grandes categorias de rastreadores solares, os do tipo passivo e do tipo ativo. 

O rastreador passivo faz uso do efeito de aquecimento, pela radiação solar, de um fluido 

(como um fluido refrigerante) em circuito fechado. O rastreador passivo é geralmente 

simples, porém é muito dependente de fatores ambientais como a temperatura, sua resposta é 

relativamente lenta e sua precisão não é adequada para o uso com concentradores (Poulek e 

Libra, 1998). 

O rastreador do tipo ativo envolve o uso de um ou mais motores elétricos em cada eixo 

de rastreamento do suporte mecânico dos módulos fotovoltaicos. O(s) motor(es) é/(são) 

controlado(s) por meio de um circuito eletrônico que recebe dados da posição do Sol por meio 

de sensores. Um tipo de rastreador ativo envolve o uso de um controle micro-processado (Al-

Naima e Yaghorian, 1991). Ao invés de usar sensores para detectar a posição do Sol, este tipo 

de rastreador é controlado por um software que calcula a posição do sol ao longo do dia para 

cada dia do ano. Por meio de sensores de posição, o computador recebe os dados da posição 

do painel (ou arranjo) fotovoltaico (FV) e o software calcula a posição do painel para 

acompanhar o Sol. Este tipo de rastreador é independente das condições meteorológicas e 

com a combinação adequada de software e de hardware é possível se obter alta precisão; 

porém possui uma complexidade que provavelmente só se justificaria para instrumentação 

científica ou grandes centrais. 

A referência a “cada eixo de rastreamento” vem do fato do rastreador poder fazer o 

acompanhamento do sol em um ou em dois eixos. De forma simples temos um eixo na 

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

outro eixo (leste-oeste), permite que o coletor ajuste sua inclinação para se adequar às 

diferentes declinações do Sol ao longo das estações do ano. 
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Na prática, para os painéis planos, os ganhos obtidos em energia solar coletada por 

rastreadores em dois eixos não são compensadores quando se considera a maior complexidade 

e custo dos mesmos em relação aos rastreadores em um eixo.  De fato estudos realizados 

mostram que na média anual, considerando apenas a geometria solar, um rastreador em um 

eixo obtém 96% da energia coletada pelo rastreador em dois eixos (Rabl, 1985). Oliveira, 

2007 desenvolveu um rastreador solar do tipo ativo com um eixo de rastreamento. O 

rastreador sem baterias apresenta retorno pela manhã, para resolver o problema da baixa 

incidência de radiação nesse período, foi desenvolvida uma estrutura mecânica com um 

sistema de contra-peso que possibilita a redução do torque de retorno do rastreador no período 

da manhã. O rastreador apresentado demonstrou ganhos de até 31% na energia coletada em 

comparação com um sistema fotovoltaico fixo.  

Quando se utilizam concentradores solares, alguma forma de rastreamento do Sol 

torna-se indispensável; pois os concentradores precisam “apontar” para o sol dentro de um 

ângulo de tolerância (chamado ângulo de aceitação) relativamente estreito, apresentando uma 

rápida queda na energia coletada quando tal ângulo é excedido. Quanto maior for a relação de 

concentração da luz solar, menor será o ângulo de aceitação.  

A necessidade ou não do rastreamento do sol ser feito em dois eixos depende do tipo 

de concentrador solar. Para os concentradores do tipo V, assim como em coletores planos, 

usados em aplicações fotovoltaicas, não há ganho considerável em energia solar coletada no 

rastreio em dois eixos em comparação com rastreio em um eixo (Nuwayhid et al, 2001).  

 Apesar de já haver vários rastreadores solares no mercado, há certas dificuldades em 

seu uso. Uma dificuldade é o fato dos rastreadores disponíveis serem importados, o que tende 

a torná-los caros. Outra dificuldade - pode-se dizer a principal - é a manutenção destes 

equipamentos, pois muitas vezes é necessário importar os componentes danificados, 

normalmente não disponíveis no mercado, o que tende a onerar a manutenção dos 

equipamentos. Deve-se ainda considerar que em alguns casos o processo de importação é 

demorado, o que reduz a disponibilidade do rastreador.  

Estas dificuldades e a necessidade de se fazer um rastreador funcional de forma mais 

simples e com o menor custo possível, nos motivaram a desenvolver esse rastreador solar 

próprio.  
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3. TÉCNICAS E CRITÉRIOS PARA DESENVOLVER O 
SISTEMA DE CONTROLE DO RASTREADOR 
 

O rastreador proposto é projetado para o uso com painéis planos (Figura 3.1) ou com 

concentradores do tipo V (Figura 3.2); portanto decidiu-se por um rastreador com um eixo de 

rastreio, i.e. o seguimento do sol é feito ao longo do dia de leste para oeste.  

 

 
       Figura 3.1 Painel FV plano (i.e. sem concentração). 
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        Figura 3.2 Painel FV com concentradores do tipo V. 
  

O objetivo básico do projeto do rastreador proposto é a utilização de componentes de 

baixo custo e que sejam facilmente obtidos no mercado local. Além de diminuir o 

investimento necessário à utilização do rastreador, essa exigência visa facilitar e baratear ao 

máximo a manutenção da condição operacional do rastreador.  

Decidiu-se pelo uso de LDRs (resistores dependentes da luz) como elemento sensor 

para o rastreador solar proposto. O LDR é adequado para uso num rastreador solar, pois tem 

resposta rápida e em ampla faixa às condições de luz; além de ser um componente de baixo 

custo. 

Com o intuito de se obter o máximo aproveitamento da luz do sol; decidiu-se que o 

rastreador deveria comandar o retorno do painel para a posição inicial, i.e. painel apontando 

para o leste, ao anoitecer. Essa característica permite que o painel possa aproveitar os 

primeiros raios do sol na manhã seguinte. Como o painel fotovoltaico não pode gerar energia 

à noite, essa característica demanda o uso de baterias para que o retorno do painel seja 

possível. 

O uso de uma bateria levou em conta certos critérios. O circuito do sistema de controle 

do rastreador tem baixa potência, o tamanho da bateria depende somente do tamanho do 

motor. O tamanho e a potência do motor estão relacionados com o tamanho do painel a ser 
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movimentado. Como o painel não precisa ter um movimento rápido (o caminho do Sol ao 

longo do dia é de 15° por hora), pode-se usar uma caixa de engrenagens para multiplicar o 

torque do motor. Um motor CC de 24V e potência próxima de 20W movimenta todo o painel 

FV usado nos experimentos. Nos casos em que o painel fotovoltaico é usado para eletrificação 

rural, um conjunto de baterias faz parte da instalação elétrica, armazenando energia para ser 

usada durante a noite. Para o caso do painel ser usado exclusivamente para bombear água, a 

idéia é usar um carregador de bateria alimentado pelo próprio painel para manter a bateria 

sempre carregada, o que garante uma vida útil elevada para a mesma.  

Há rastreadores que não fazem uso de baterias, sendo o retorno do painel feito após o 

amanhecer usando-se a radiação difusa no painel FV para alimentar o motor elétrico que 

move o painel. Para painéis FV planos esse sistema é eficiente. Porém, quando se usa 

concentrador, deve-se considerar que a radiação difusa coletada é inversamente proporcional 

à relação de concentração (C). Quanto maior for a relação de concentração, mais tarde será 

feito o retorno do painel no dia seguinte, podendo prejudicar o rendimento máximo possível 

do equipamento. O sistema com retorno ao anoitecer é indiferente à relação de concentração.  

Algumas propostas (Poulek e Libra, 2000) envolvem o uso de um pequeno painel para 

mover diretamente um motor CC. Este tipo de instalação tem uma ligação elétrica mais 

simples, porém em geral, o custo deste painel adicional pode ser maior do que o custo do 

dispositivo eletrônico e das baterias (Figura 3.3). 

Figura 3.3 Sistema de rastreamento desenvolvido por Poulek; Libra (1998), (a) posição no 

inicio do dia e (b) posição durante rastreamento. 
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 O rastreador apresentado por Poulek e Libra apresentou uma precisão de rastreio do 

Sol em torno de 10°, boa para uso com painéis fotovoltaicos planos, mas insuficiente para 

usar com concentradores. 
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4. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 
DE CONTROLE DO RASTREADOR 
 

Pode-se subdividir o sistema de controle do rastreador proposto em quatro elementos 

principais: 

• Um sensor de alinhamento; 

• Um sensor dia/noite; 

• O circuito de controle do rastreador; 

• O circuito de acionamento do motor. 

 

O sensor de alinhamento detecta o erro na posição do painel em relação ao Sol permitindo 

ao circuito de controle acionar o motor para manter a normal do painel fotovoltaico alinhado 

com o sol ao longo do dia. O mesmo é constituído por dois LDRs montados em uma estrutura 

afixada ao painel fotovoltaico. 

É uma característica de projeto para o rastreador que o painel fotovoltaico volte para a 

posição inicial, i.e. apontado para o leste, ao anoitecer. Esta característica permite que o 

arranjo fique posicionado para receber os primeiros raios de sol ao amanhecer. O sensor 

dia/noite indica ao circuito de controle quando anoitece; o circuito de controle ativa o circuito 

de acionamento do motor para que o mesmo movimente o painel para a posição inicial. 

O circuito de controle faz a ligação entre os sensores e o circuito de acionamento do 

motor. O sistema de controle do rastreador solar proposto é realizado através de hardware, i.e. 

não se usa elementos programáveis tais como micro-controladores ou microprocessadores. 

O circuito de acionamento é usado para ativar o motor de corrente contínua que 

movimenta o painel. 

O diagrama de blocos simplificado do rastreador (incluindo o motor) é mostrado na Figura 

4.1. 
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 Figura 4.1 Diagrama de blocos simplificado para o rastreador solar proposto. 
 

 
4.1. Sistema de Controle Proposto 
 

Nesta seção detalhamos o projeto do circuito eletrônico do rastreador proposto.  

Com o objetivo de melhor explicar seu funcionamento, subdividimos o circuito eletrônico em 

sub-blocos quanto à sua função tal como mostrado pelo diagrama de blocos detalhado da 

Figura 4.1.1. 

 

 
Figura 4.1.1 Diagrama de blocos detalhado para o rastreador solar proposto. 

 
 

Sensor dia/noite e circuito de retorno: 

O sensor dia/noite do rastreador consiste de um único LDR afixado na estrutura do 

painel fotovoltaico (Figura 4.1.2).  
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Figura 4.1.2 Sensor dia/noite, no centro o LDR.  

O LDR do sensor dia/noite (DN1) é ligado ao circuito de retorno do rastreador como 

mostrado na Figura 4.1.3. 

 

 
          Figura 4.1.3 Sensor dia/noite e circuito de retorno do rastreador. 

 
 O divisor de tensão, formado pelos resistores R2 e R3 ligados à entrada negativa (-) do 

comparador de tensão LM324, cria uma tensão de referência. Um segundo divisor de tensão, 

formado pelo LDR DN1 e pelo resistor R1, é ligado à entrada positiva (+) do LM324. Ao 

anoitecer a resistividade do LDR torna-se maior do que a do resistor R3, fazendo com que a 

tensão Vin na entrada (+) do LM324 seja maior do que a tensão (Vref) de referência na 

entrada (-). Os resistores R4 e R5 causam o surgimento de uma histerese na saída do LM324, 

logo, a tensão Vin na entrada (+) deve ser maior do que a  tensão de limiar superior (Vs) para 

que haja uma tensão (Vcc) na saída (T3) do LM324. A tensão de saída (Vcc) é determinada 
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pela tensão de alimentação do comparador. De forma análoga, a tensão na entrada (+) deve 

ser menor do que a tensão de limiar inferior (Vi) para que a tensão de saída se torne zero 

(Sedra e Smith, 2000). A Figura 4.1.4 ilustra este efeito. 

 

 
Figura 4.1.4 Efeito da histerese em torno da tensão de referência. 

 
Em testes preliminares, o circuito de retorno não possuía histerese, o que 

eventualmente causava ciclos liga-desliga no motor CC durante o retorno do painel 

fotovoltaico para a posição inicial. Com a incorporação de histerese ao circuito de retorno 

esse problema foi eliminado. O retorno do painel fotovoltaico é feito de forma suave, o motor 

CC desliga apenas quando o painel fotovoltaico atinge a posição inicial. 

 
Sensor de alinhamento: 
 

O sensor de alinhamento do rastreador possui dois LDRs - resistores dependentes de 

luz – de mesmo tipo fixados em uma mesma estrutura, como mostrado na Figura 4.1.5. Esta 

estrutura tem forma tal que com o movimento do sol; o LDR TRK fica sombreado pela 

estrutura (sombreador), enquanto o LDR REF permanece iluminado pelo sol. O circuito de 

controle percebe esta condição e comanda o acionamento do motor no sentido de leste para 

oeste para realinhar o painel fotovoltaico. 

O ângulo “a” corresponde ao “ângulo morto” do sensor, i.e. ambos os LDRs estão 

igualmente iluminados. O ângulo “a” depende do distanciamento entre os LDRs e do 

comprimento da chapa usada como sombreador. Referindo-se à Figura 4.1.5, temos que a = 

arctg (d/L). O ângulo “b” corresponde ao ângulo em que o LDR TRK fica totalmente 

sombreado. Em nosso experimento temos d= 3mm e L=145mm, o que corresponde a um 
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ângulo “a” de aproximadamente 1,2°. Os LDRs usados têm diâmetro de 6mm, logo o ângulo 

“b” é de aproximadamente 3,6°.  

 
Figura 4.1.5 Configuração do sensor de alinhamento do rastreador proposto.  

 
 O rastreio do Sol é realizado em ambos os sentidos (leste para oeste e oeste para leste), 

assim se por alguma razão - nuvens, por exemplo - o painel se “adiantar” em relação ao sol o 

LDR REF fica sombreado. O circuito de rastreio percebe esta condição e comanda o 

acionamento do motor no sentido de oeste para leste para re-alinhar o painel fotovoltaico. 

Como o circuito de rastreio faz o rastreio do Sol em ambos os sentidos, o mesmo tipo de 

circuito de rastreio poderia ser usado para rastrear o Sol no eixo norte-sul, acompanhando 

assim as variações na declinação solar ao longo do ano. Essa característica permite construir 

um rastreador com dois eixos usando o circuito de rastreio como bloco básico de construção. 

Um circuito faria o rastreio no eixo leste-oeste e um outro circuito idêntico faria o rastreio no 

eixo norte-sul. Na Figura 4.1.6 é mostrada uma foto do sensor de alinhamento. 
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             Figura 4.1.6 Sensor de alinhamento. Visível na foto um dos 

                              LDRs e a placa que forma o sombreador do sensor. 

 
Nova configuração do sensor de alinhamento:  
 
 O painel (ou gerador) FV, utilizado nos experimentos com o sistema de controle de 

rastreador solar, possui uma inclinação (ângulo β) de 23° norte. Para a cidade do Recife a 

inclinação de 23° norte maximiza a coleta de energia no período de inverno, fazendo com que 

os valores de energia coletada sejam mais uniformes ao longo do ano. Porém ao longo do ano 

a declinação solar muda; indo de 23,45° norte (no dia 21 de junho) a 23,45° sul (no dia 21 de 

dezembro) em relação ao equador. Quando se utiliza uma chapa retangular como sombreador 

do sensor de alinhamento, a variação da declinação solar ao longo do ano compromete a 

precisão de rastreio do Sol. A situação é mostrada de forma generalizada e simplificada pela 

Figura 4.1.7, na posição 1 o Sol está alinhado com o sensor de alinhamento,  dessa forma todo 

o comprimento (L) do sombreador é “visto” pelos LDRs mantendo o ângulo  “a” o menor 

possível (vide Figura 4.1.5).  

 Referindo-se ainda à Figura 4.1.7, na posição 2 o Sol não está alinhado com o sensor 

de alinhamento, como resultado os LDRs do sensor “enxergam” apenas uma fração do 

comprimento total do sombreador resultando em um ângulo “a” bem maior para esta 

condição, o que compromete a precisão de rastreio do Sol do sistema. 
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        Figura 4.1.7 Representação da mudança da posição do Sol em  

                     relação ao sensor de alinhamento em razão da variação  

da declinação do Sol ao longo do ano.    

 
 Para contornar esse problema mudou-se o formato do sombreador, ao invés de uma 

chapa retangular adotou-se um formato em meia-lua (ou semi-círculo). Como mostrado na 

Figura 4.1.8, tanto com o Sol na posição 1 quanto na posição 2, os LDRs do sensor sempre 

“enxergam” todo o comprimento (ou raio) do sombreador.  

 

 
     Figura 4.1.8 O formato em semi-círculo do sombreador permite que o  

sistema mantenha a precisão de rastreio do Sol a despeito  

da variação da declinação solar ao longo do ano. 
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 O efeito prático desta mudança é o tornar o ângulo “a” constante ao longo de todo o 

ano.  

Na Figura 4.1.9 é representada a situação do sensor de alinhamento do painel FV 

utilizado nos experimentos (8,05° de latitude sul e 23° de inclinação para o norte). 

 

 
         Figura 4.1.9 Representação do sensor de alinhamento utilizado 

             nos experimentos. 
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Nas Figuras 4.1.10 e 4.1.11 temos as fotos da nova configuração do sensor de 

alinhamento. 

 
Figura 4.1.10 Sensor de alinhamento com formato em semi-círculo do sombreador. 

 

             
          Figura 4.1.11 Vista frontal do sensor de alinhamento. Ambos os LDRs são visíveis. 
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 Circuito de controle: 

 
O esquema do circuito de rastreio e o comportamento da saída conforme a tensão de 

entrada (VIN) são mostrados na Figura 4.1.12.  

 

 
Figura 4.1.12 Circuito de controle do sensor de alinhamento para o rastreio do sol nos 

                     dois sentidos. À direita temos a ilustração do comportamento das saídas  

                     (T1 e T2) do circuito com a tensão de entrada (VIN). O potenciômetro 

                     ADJ permite o ajuste de Vref1 e Vref2. 

  
 

Quando o LDR TRK é sombreado pela estrutura sua resistividade aumenta, 

provocando um aumento na tensão (VIN) ligada à entrada (+) do comparador (U1A). Quando 

essa tensão (VIN) ultrapassa a tensão de limiar superior, surge uma tensão na saída T1 do 

comparador que comanda o acionamento do motor no sentido de leste para oeste para alinhar 

o arranjo fotovoltaico com o sol. Com o realinhamento do arranjo o LDR TRK volta a ficar 

iluminado pelo sol diminuindo a tensão na entrada (+) do comparador (U1A). Quando essa 

tensão cai abaixo da tensão de limiar inferior a saída T1 é desativada, parando o motor. 

 Caso o arranjo se “adiante” em relação ao sol, o LDR REF fica sombreado pela 

estrutura do sensor de alinhamento causando o aumento da resistividade do LDR REF; o que 

por sua vez causa a diminuição da tensão VIN. Pelo esquema na Figura 4.1.12 verifica-se que 

VIN está ligada à entrada (-) do segundo comparador de tensão (U1B); assim quando a tensão 
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VIN cai abaixo da tensão Vref2 surge uma tensão na saída T2 do comparador que comanda o 

acionamento do motor no sentido de oeste para leste.  

As tensões Vref1 e Vref2 são ajustadas conjuntamente pelo potenciômetro ADJ. O 

resistor R10 e R11 fazem com que Vref1 seja ligeiramente maior do que Vref2. O 

potenciômetro ADJ deve ser ajustado de modo que o sistema de controle mantenha o painel 

FV alinhado como Sol. 

A histerese no circuito de rastreio tem a função de diminuir a freqüência dos ciclos 

liga-desliga do motor. O sol percorre o dia a 15° por hora ou um grau a cada 4 minutos. 

Tipicamente um concentrador solar do tipo V tem um ângulo de aceitação de +/- 3° o que em 

termos de tempo equivalem a 24 minutos, como um rastreador que mantenha o alinhamento 

do painel com o sol dentro dessa margem consegue o total aproveitamento do concentrador, 

torna-se desnecessário que o motor que movimenta o painel seja acionado constantemente 

pelo circuito do rastreador. 

 

Circuito de acionamento do motor: 

 
 O circuito de acionamento do motor faz a ligação entre o circuito de controle do 

rastreador e o motor CC que move o arranjo fotovoltaico. O circuito de acionamento do motor 

é constituído por uma lógica de controle e proteção do motor, realizada com portas lógicas, e 

de uma ponte em H bipolar com MOSFETs acionados por optoacopladores (McBride, 2002). 

A Figura 4.1.13 ilustra o esquema do circuito de acionamento do motor. 
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Figura 4.1.13 Circuito de acionamento do motor de corrente contínua que movimenta o 

                        painel fotovoltaico.  

 
 À esquerda na Figura 4.1.13, são apresentadas as entradas de comando do circuito de 

acionamento do motor que são as saídas do circuito de rastreio (T1 e T2) e a saída do circuito 

de retorno (T3). Uma tensão em T1 causa o acionamento dos MOSFETs Q1 e Q4 através dos 

respectivos optoacopladores D1 e D4. Consideramos aqui que o acionamento dos MOSFETs 

Q1 e Q4 fazem o motor girar no sentido de leste para oeste, ou seja, o arranjo acompanha o 

movimento aparente do sol ao longo do dia. 

 Uma tensão em T2 ou em T3 causa o acionamento dos MOSFETs Q2 e Q3 através dos 

respectivos optoacopladores D2 e D3; o motor gira então no sentido de oeste para leste 

fazendo o retorno do arranjo fotovoltaico. A lógica de controle e proteção, formada pelas 

portas lógicas, dá prioridade de acionamento do motor para T3 (e também para T2 –ver mais 

adiante) sobre o acionamento dado por T1, i.e. uma tensão em T3 faz com que o motor seja 

acionado no sentido de oeste para leste mesmo que haja tensão em T1. Em versões 

preliminares do rastreador, caso houvesse comando para o giro do motor em ambos os 

sentidos simultaneamente, a lógica de proteção e controle faria com que nenhum 

optoacoplador fosse acionado deixando o motor parado. Dessa forma a ponte em H estaria 

protegida já que os MOSFETs de um mesmo lado do H da ponte não poderiam ser acionados 

– o que causaria um curto-circuito. Detectou-se, porém um problema com essa metodologia, 

devido à existência de iluminação pública próxima à área de testes, o sensor de alinhamento 

“rastreava” as luzes artificiais à noite, comandando o acionamen to do motor no sentido de 
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leste para oeste enquanto que o sensor dia/noite comandava o acionamento do motor no 

sentido de oeste para leste, resultando no não retorno do painel para a posição inicial. Com a 

prioridade no acionamento do motor dada ao sensor dia/noite (T3) resolveu-se esse problema. 

A lógica de controle e proteção garante que caso a tensão Vref2 seja ajustada para um valor 

de tensão acima da tensão de limiar inferior; a saída T2 só será acionada após o desligamento 

da saída T1. 

 Naturalmente é necessário providenciar a proteção de fim-de-curso para o rastreador, 

i.e., quando o arranjo fotovoltaico atinge o seu limite mecânico de movimentação, o motor 

deve ser desligado para evitar danos ao motor e/ou à estrutura mecânica do rastreador. O 

circuito de acionamento do motor permite duas maneiras de se realizar a proteção de fim-de-

curso. Na primeira opção ligam-se chaves de fim-curso aos terminais FC1 e FC2. Essas 

chaves devem ser ligadas de tal forma que enquanto o fim-de-curso não for atingido, haja uma 

tensão positiva nos terminais FC1 e FC2. Quando o fim-de-curso de oeste ou de leste for 

atingido, a tensão nos terminais FC1 ou FC2 respectivamente deve ser nula.    

 O ciclo de operação do rastreador seguiria a seguinte seqüência: 

 

1. O arranjo fotovoltaico segue o movimento aparente do sol ao longo do dia. 

2. Ao atingir a chave de fim-de-curso no oeste, a tensão no terminal FC1 se anula, 

impedindo que o motor seja ligado no sentido de leste para oeste mesmo que haja 

um sinal em T1. 

3. Ao anoitecer um sinal em T3 faz com que o motor seja acionado no sentido de 

oeste para leste. Com a chave de fim-de-curso oeste desativada, a tensão no 

terminal FC1 volta a ser positiva. 

4. Quando o arranjo atinge sua posição inicial, a chave de fim-de-curso leste é 

acionada anulando a tensão no terminal FC2 desligando o motor. Como a tensão 

no terminal FC1 é positiva, o rastreador irá iniciar um novo ciclo de rastreio do sol 

no amanhecer do dia seguinte. 

 

Na segunda opção a proteção de fim-de-curso é incorporada na ponte em H que 

 aciona o motor. A Figura 4.1.14 ilustra o esquema do circuito.  
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Figura 4.1.14 Circuito de acionamento do motor com a proteção de fim-de-curso 

                    incorporada à ponte em H. 

 
 As chaves de fim-de-curso oeste e leste são representadas respectivamente por S1 e 

S2. As chaves são do tipo normal fechada, i.e. quando o fim-de-curso é atingido, a chave abre 

interrompendo a passagem de corrente para o motor. Os diodos DD1 e DD2 são colocados em 

anti-paralelo com as chaves S1 e S2. Se, por exemplo, o fim-de-curso leste é atingido, a chave 

S2 se abre. O motor então não pode ser acionado no sentido de oeste para o leste; porém a 

chave S1 e o diodo D2 permitem que o motor seja acionado no sentido de leste para oeste. 

Com esta opção a proteção de fim-de-curso é feita de forma independente do circuito do 

rastreador e os terminais TA1 e FC1 e os terminais TA2 e FC2 devem ser curto-circuitados 

entre si (“jumpers” JP1 e JP2 na Figura 4.1.14).  

 A escolha de uma das duas opções para a realização da proteção de fim-de-curso para 

o rastreador fica a critério do projeto da estrutura mecânica do rastreador. Para os 

experimentos deste trabalho adotou-se a segunda opção.  

Desejando-se uma redundância na proteção de fim-de-curso, as duas opções podem ser 

usadas conjuntamente.  
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Incorporação de um carregador para as baterias. 

 

Em uma instalação fotovoltaica residencial, um banco de baterias e um controlador de 

carga fazem parte da instalação convencional. Já em sistemas de bombeamento fotovoltaicos 

convencionais, normalmente não se utilizam baterias. Nesse caso, o armazenamento de 

energia é feito através da energia potencial da água. Um sistema de bombeamento 

fotovoltaico com rastreador solar, instalado em uma localidade que dispõe de sistema 

residencial de iluminação (solar home system) pode utilizar a energia fornecida pelo banco de 

baterias para a operação de retorno do rastreador ao anoitecer. O ganho em energia coletada 

proporcionado pelo rastreador compensa por larga margem a energia utilizada para seu 

funcionamento, que é de aproximadamente 0,9Wh/dia. 

Caso não se disponha de um banco de baterias próximo ao rastreador as mesmas 

devem ser incorporadas ao sistema de rastreamento para que seja possível efetuar o retorno ao 

anoitecer.  

Para que o arranjo fotovoltaico (FV) mantenha sempre carregadas as baterias do 

rastreador e assim, garantir uma vida útil satisfatória ao banco de baterias, um carregador de 

baterias deve ser utilizado. Com esta configuração, as baterias do rastreador não precisam ter 

uma grande capacidade – no protótipo desenvolvido utilizam-se duas baterias de 12V/4,5Ah 

em série para atender à tensão do motor CC (24V CC).  

Na Figura 4.1.15 temos um diagrama do fluxo de energia do sistema. Durante o dia o 

arranjo FV gera energia para o carregador de baterias, que por sua vez tem a função de manter 

as baterias carregadas. O carregador de baterias também incorpora proteção contra sobrecarga 

das baterias. Por fim as baterias fornecem energia para o circuito de rastreador e para o motor 

elétrico que movimenta o painel. 
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  Figura 4.1.15 Diagrama do fluxo de energia do sistema do rastreador. 

 
Simulações computacionais foram feitas para o desenvolvimento de um protótipo de 

carregador de bateria. O esquema elétrico da ligação do rastreador em paralelo com a carga é 

mostrado na Figura 4.1.16. 

 

 
     Figura 4.1.16 Esquema elétrico de ligação do rastreador e da carga. 
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   Na Figura 4.1.17 é mostrado o protótipo do sistema de controle do rastreador 

proposto. O protótipo incorpora o circuito de controle do rastreador, o circuito de 

acionamento do motor e o carregador de baterias. 

 

 
Figura 4.1.17 Protótipo do sistema de controle do rastreador solar proposto. 

 O protótipo montado também tem uma opção de controle manual para a 

movimentação do painel. Tal opção destina-se a facilitar trabalhos de manutenção tais como 

instalação e desinstalação de módulos FV ou limpeza dos mesmos.   
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5. METODOLOGIA EXPERIMENTAL - 
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO RASTREADOR 
 
Para a avaliação do rastreador proposto, são realizados dois tipos de análise: 

 

• Avaliação da precisão do rastreador no seguimento do sol. 

• Avaliação do ganho em energia coletada pelo uso do rastreador. 

 

Para a avaliação da precisão são feitas medidas periódicas da posição (ângulo) do 

painel fotovoltaico com o uso de um goniômetro, como mostrado na Figura 5.1. 

 
  Figura 5.1 Goniômetro usado para a medição dos ângulos do painel. 

Para a medição do ângulo do painel fotovoltaico primeiro define-se um sistema de 

coordenadas x, y, z local. O eixo z corresponde à linha N-S, apontando para o norte. O eixo x 

coincide com a vertical local e y com a direção L-O, positivo para o leste. 
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O eixo do rastreador possui uma inclinação beta com relação à horizontal, mais alto na 

parte sul e sua projeção sobre o plano horizontal (y, z) coincide com o eixo N-S. Gira-se o 

sistema (x, y, z) de um ângulo beta (β - inclinação do painel) em torno do eixo y até que o 

eixo z coincida com o eixo do rastreador, tem-se assim um novo sistema de coordenadas (x’, 

y’, z’), onde y = y’. O eixo y’ coincide com a linha L -O. Durante o rastreamento, o plano do 

painel fotovoltaico gira em torno do eixo z’ (eixo do rastreador) (Figura 5.2).   

 

 
        Figura 5.2 Sistemas de coordenadas do movimento do painel fotovoltaico. 
 

A normal ao plano de rastreio (n’c) tem componentes em (x’) e (y’). Ao meio -dia (n’c) 

coincide com o eixo (x’). Ao longo do dia, esta normal gira em torno do eixo (z’),  sempre 

contida no plano (x’,y’). O ângulo de rastreio ( ψ) é o ângulo entre a normal a qualquer hora 

(n’c) e o eixo (x’).  

No plano (x’,y’) podem -se traçar retas perpendiculares aos lados do ângulo ψ, ou seja, 

ao eixo (x’) e a (n’c). Essas perpendiculares também faz em um ângulo ψ entre elas. A 

perpendicular a (x’) é (y’) (linha horizontal L -O) e a normal a (n’c) é um vetor (v), também 

contido no plano (x’,y’). Como (v) é perpendicular a (n’c), normal ao plano do rastreador, (v) 

está contido no plano do rastreador. O vetor (v) é a interseção de dois planos, o plano (x’,y’) e 

o plano de rastreio, materializado pela superfície dos módulos do painel fotovoltaico (Figura 

5.3). 
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 Figura 5.3 Planos e vetores para a medição do ângulo ψ. 

O plano de rastreio está definido de tal forma que as componentes do vetor radiação 

solar (n’s), nos eixos (x’) e (y’), são proporcionais às componentes (x’) e (y’) do vetor 

perpendicular ao plano de rastreio (n’c). Isto significa que  

 

x,c

y,c

x,s

y,s

'n

'n

'n

'n
=                                                               (1) 

 

Ou seja, a projeção dos raios solares no plano (x’,y’) é paralela ao vetor n’c, normal ao 

plano de rastreio (plano do painel fotovoltaico). 

O goniômetro permite medir o ângulo ψ medindo-se o ângulo entre os vetores (y’) e 

(v). O vetor (y’) coincide com a linha horizontal L -O e pode ser materializado com o nível de 

água. O eixo (v) pode ser materializado com a base do instrumento, apoiada no plano de 
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rastreio e perpendicular ao eixo (z’). Com estas medidas po de-se medir o ângulo ψ com boa 

precisão. 

O ângulo de rastreio teórico (ψ calculado - ψc) é dado por (Rabl, 1985): 

 

tan ψc = sen ω /(cos ω cós β0 - tan δ sen β0)         (2) 

 

onde β0 = β - λ ��� ���
	������������������	��
��� δ é a declinação solar e ω é o ângulo horário solar. 

A declinação solar pode ser calculada (Cooper, 1969) por: 

 

δ = 23,45 sen(360((284+n)/265))        (3) 
 
 

n é o dia juliano, logo 1 ≤ n ≤ 365.   

Para o ângulo horário solar (ω) adota-se o seguinte referencial: 

 

• O meio-dia solar é o zero grau ângulo horário (ω) solar. 

• Cada uma hora corresponde a quinze graus. 

• Antes do meio-dia são atribuídos valores negativos (ω). 

• Após o meio-dia solar são atribuídos valores positivos (ω). 

 

A Figura 5.4 ilustra o referencial para (ω). 
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      Figura 5.4 Referencial para os ângulos do sol com o horário solar em  

                        relação ao plano horizontal. 

                  
 Para o cálculo da diferença em minutos entre a hora solar e a hora padrão usa-se a 

equação 

 

   Hora solar = hora padrão + 4*(Lst – Lloc) + E           (4) 

 

onde Lst é o meridiano da hora padrão e Lloc é o meridiano local, ambos em graus oeste. No 

Brasil o horário padrão é o de Brasília, logo Lst=47,92°. E é a equação de tempo (Duffie e 

Beckman, 1980) e é dada por 

 

E = 9,87*sen2B – 7,53*cosB – 1,5*senB       (5) 

 

onde  

 

                      B = 360°((n-81)/364)                         (6) 

 

e n é o dia juliano.   
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Para a avaliação da precisão do rastreador solar compara-se o ângulo ψc calculado com 

o ângulo ψ medido a intervalos regulares. Constrói-se um gráfico para cada dia em que foram 

realizados ensaios. 

  Para a avaliação do ganho em energia coletada proporcionado pelo rastreador; 

compara-se a radiação coletada durante o dia por um sensor de radiação fixo com inclinação 

igual à do gerador FV, com um sensor do mesmo tipo afixado ao arranjo do rastreador (Figura 

5.5). Ambos os sensores previamente calibrados estão ligados a data-loggers programados 

para fazer medição a cada minuto.  

 

 
             Figura 5.5 Sensor de radiação no plano do rastreador. 
 

 

Para a quantificação do ganho em energia diária coletada, faz-se o somatório da 

radiação solar coletada por ambos os sensores ao longo do dia; calcula-se então a razão entre 

o somatório da irradiação coletada pelo sensor no plano do rastreador com o somatório da 

irradiação no plano fixo. Também são feitas medidas da radiação difusa. 
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6. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
 
 

Para a avaliação do sistema de controle do rastreador, foram feitos experimentos de 

avaliação da precisão de rastreio e de radiação coletada.  

Foram feitas medidas periódicas (de dez em dez minutos) do ângulo de rastreamento 

do painel (Ψm). As medições dos ângulos de rastreamento do painel ao longo do dia são 

comparadas com o ângulo (Ψc) calculado de acordo com a posição do sol. Os concentradores 

do tipo V (V-through) de baixa relação de concentração têm ângulo de aceitação típico de + 

ou - três graus. Portanto para que o sistema de controle proposto seja adequado para um 

rastreador solar que faça uso de concentradores do tipo V, é necessário que a inclinação do 

painel fique dentro desses três graus de tolerância em torno do ângulo Ψ. Nos gráficos essa 

tolerância é mostrada pelas linhas +3° e –3°. 

A seguir são mostrados os resultados para as medições da inclinação do painel ao 

longo do dia para os dias 24 e 31 de outubro e para os dias 1, 11 e 13 de novembro. Para esses 

mesmos dias são mostrados os resultados da irradiação solar coletada pelo sensor fixo 

(Irradiação no sensor fixo), pelo sensor fixado ao arranjo FV do rastreador (Irradiância no 

tracker) e a irradiância difusa (Irradiação difusa) com medições feitas minuto-a-minuto.  
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Figura 6.1 Medição da inclinação do painel para o dia 24/10/2006. 

Figura 6.2 Irradiância medida pelo sensor fixo, pelo sensor fixado no tracker e a irradiação 

difusa para o dia 24/10/2006.  
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Figura 6.3 Medição da inclinação do painel para o dia 31/10/2006.  

Figura 6.4 Irradiância medida pelo sensor fixo, pelo sensor fixado no tracker e a irradiação 

difusa para o dia 31/10/2006.  
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Figura 6.5 Medição da inclinação do painel para o dia 01/11/2006. 

Figura 6.6 Irradiância medida pelo sensor fixo, pelo sensor fixado no tracker e a irradiação 

difusa para o dia 01/11/2006.  
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Figura 6.7 Medição da inclinação do painel para o dia 11/11/2006. 

Figura 6.8 Irradiância medida pelo sensor fixo e pelo sensor fixado no tracker  para o dia 

11/11/2006.  
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Figura 6.9 Medição da inclinação do painel para o dia 13/11/2006. 
 

Figura 6.10 Irradiância medida pelo sensor fixo, pelo sensor fixado no tracker e a 

irradiação difusa para o dia 13/11/2006.  

 
No dia 24/10/2006, por volta das 13:00h (hora solar), pode-se notar uma discrepância 

acentuada no rastreio do Sol (Figura 6.1), isso se deve às nuvens nesse horário. Quando o Sol 

reaparece a precisão de rastreio do Sol se mostra adequada (i.e. dentro dos três graus de 

tolerância). Para o mesmo dia (Figura 6.2) pode-se notar uma baixa na irradiação no sensor 
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fixo e no sensor do tracker além de picos na radiação difusa (indicio de nuvens) por volta das 

13:00h (hora solar). Mesmo horário da discrepância no rastreio do Sol mostrada na Figura 6.1. 

O ganho em irradiação coletada pelo rastreador em relação ao sistema fixo nesse dia foi de 

aproximadamente 35,3 %. 

No dia 31 de outubro (Figura 6.3) observa-se poucas discrepâncias no rastreio do Sol, 

poucas vezes o desvio entre � m e � c sendo maior do que os três graus de tolerância. A razão 

desse bom resultado deve ao fato da irradiação difusa manter nesse dia valores bem abaixo 

dos valores da irradiação total verificados no sensor fixo e no sensor do arranjo FV (Figura 

6.4). Os ganhos em energia nos dias 31 de outubro e 1 de novembro foram de 28% e 42% 

respectivamente. O ganho elevado no dia 1 de novembro pode ser creditado ao aumento da 

radiação difusa por volta do meio-dia solar, quando a irradiação no coletor fixo e no 

rastreador apresentam valores convergentes. No dia 11 de novembro (Figura 6.7) temos um 

comportamento semelhante, neste dia não dispomos de medidas da irradiação difusa (Figura 

6.8). O ganho obtido foi de 42,3%. 

No dia 13 de novembro nota-se uma degradação da precisão de rastreio, com o desvio 

entre � m e � c ultrapassando ligeiramente os três graus de tolerância (Figura 6.9). Levando-se 

em conta os valores elevados de irradiação difusa, que degradam a precisão de rastreio, para a 

maior parte do dia (Figura 6.10), o rastreador apresentou um bom desempenho. Para este dia o 

ganho obtido pelo rastreador em comparação com o sistema fixo foi de 29%.  

A seguir são mostrados os resultados para as medições da inclinação do painel ao 

longo do dia para os dias 27 de outubro e 2, 7, 8 e 24 de novembro. 
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Figura 6.11 Medição da inclinação do painel para o dia 27/10/2006. 
 

Figura 6.12 Medição da inclinação do painel para o dia 02/11/2006. 
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Figura 6.13 Medição da inclinação do painel para o dia 07/11/2006. 
 

Figura 6.14 Medição da inclinação do painel para o dia 08/11/2006. 
 
 

No dia 27 de outubro (Figura 6.11), por volta das 11:46h (hora solar) vê-se que o 

painel se “adiantou” em relação ao Sol, porém logo dep ois o sistema de controle corrigiu a 

posição do painel. Isso ilustra a vantagem do sistema de controle fazer o rastreio do Sol nos 

dois sentidos, se por alguma razão o painel se “adiantar” em relação ao Sol, o próprio sistema 

é capaz de fazer a correção evitando perdas maiores na radiação coletada em comparação com 
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um sistema que apenas segue o Sol ao longo do dia. O dia dois de novembro apresenta 

discrepância no rastreio do Sol entre 11:16 e 11:56, porém observa-se que na maior parte do 

dia o rastreio do Sol se manteve dentro da tolerância de três graus.(Figura 6.12).  

 Nos dias 2 e 7 de novembro (Figuras 6.12 e 6.13) o rastreio do Sol se manteve na 

maior parte do dia dentro dos três graus de tolerância com poucas discrepâncias em algumas 

medições ao longo do dia. No dia 8 de novembro (Figura 6.14) há discrepâncias no rastreio na 

parte da tarde, provavelmente provocadas por nuvens. Para estes dias não dispomos de dados 

da irradiação solar. 

Na Figura 6.15 temos as medidas de irradiações para o dia 12/11/2006, para este dia o 

ganho em energia coletada pelo rastreador atingiu 38%. Para este dia não dispomos das 

medidas dos ângulos do painel. 

 

Figura 6.15 Irradiância medida pelo sensor fixo, pelo sensor fixado no tracker e a 

irradiação difusa para o dia 12/11/2006.  

 
 
 Na Tabela 6.1 temos os dados de irradiação no sensor fixo (HFixo) e no sensor afixado 

no rastreador (Htracker). Na Tabela 6.1 apresentamos também o ganho percentual em radiação 

coletada pelo rastreador em comparação ao sistema fixo. 

 Calculou-se o desvio médio (Dm) entre o valor do ângulo de rastreamento medido 

(  m) e o ângulo calculado (  c). Deve-se destacar que para o cálculo do desvio médio do 
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rastreador considera-se todas as medidas feitas, inclusive as realizadas com o tempo nublado, 

quando há degradação na precisão de rastreio do sistema. Calculou-se também o índice de 

claridade horária Kt, dado por: 

                        Kt = Hh/H0                          (4) 

onde Hh é a irradiação solar numa superfície horizontal e H0 é a irradiação solar extraterrestre 

numa superfície horizontal (Rabl, 1985). 

 

Tabela 6.1 Ganho em energia coletada e desvio médio do rastreador. 
Dia HFixo (Wh/m²) Htracker (Wh/m²) Ganho (%) Dm (graus) Kt 

24/10/2006 5.139  6.952 35,3  2,6 0,51 
27/10/2006 n.d. n.d. n.d. 1,7 n.d. 
31/10/2006 4.975 6.381 28  1,7 0,50 
01/11/2006 5.894 8.426 42,9  2,9 0,59 
02/11/2006 n.d. n.d. n.d. 1,9 n.d. 
07/11/2006 n.d. n.d. n.d. 1,6 n.d. 
08/11/2006 n.d. n.d. n.d. 1,6 n.d. 
11/11/2006 5.595 7.967 42,3  2,0 0,55 
12/11/2006 5.500 7.623 38,6  n.d. 0,60 
13/11/2006 4.567 5.903 29,3  2,7 0,47 

(n.d. = não disponível) 
 

 A Tabela 6.1 evidencia o ganho em energia coletada proporcionado pelo uso do 

rastreador solar em comparação com um sistema fixo. Para os dias avaliados o ganho obtido 

variou entre 28% e 42,9%. Notar que o dia com menor desvio médio não necessariamente 

apresenta o maior ganho em energia coletada. Entre os fatores que contribuem para o desvio 

médio estão a limitação da precisão do sensor (o ângulo “a”), a inércia da estrutura mecânica 

e as condições ambientais do dia em questão. A precisão do sensor pode ser melhorada 

diminuindo-se a distância entre os LDRs e o sombreador (d) e/ou aumentando-se o raio do 

sombreador (L), resultando numa diminuição do ângulo “a”.  

A configuração do sensor usado nos experimentos, como visto na seção 4.1, provoca 

um desvio de até 1,2°. No dia 11/11/2006 (Figura 6.8) observa-se que pela manhã (09:00-

10:30h) houve uma diminuição na irradiância captada pelos sensores, claro indício de nuvens, 

enquanto na parte da tarde do mesmo dia temos irradiância regular e com valores 

relativamente altos, o que indica céu claro e com poucas nuvens. Na medição do desvio médio 

do período entre 09:30 e 10:30h obteve-se um valor de 3,0°, enquanto o desvio máximo, nesse 

mesmo período, chegou a 4,2°. No período entre 11:30 e 12:30h (céu claro) o desvio médio 

foi de aproximadamente 0,5°; com o desvio máximo em torno de 0,8°. Conclui-se que em 



 56 

condições de baixa irradiância a precisão de rastreio é afetada, porém esta ainda pode ser 

considerada bastante boa. Além disso, o sistema faz o rastreio do Sol em ambos os sentidos 

(leste-oeste e oeste-leste), possibilitando a correção de qualquer desvio de rastreio em relação 

ao Sol quando as condições ambientais tornarem-se mais favoráveis. 

  O conjunto mecânico do rastreador possui uma inércia muito baixa, portanto os erros 

associados a este fator podem ser desprezados.     
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7. ESTIMATIVA DE CUSTOS  
 
 

O custo do comando eletrônico do rastreador solar foi estimado com base nos 

componentes utilizados em sua construção. O custo dos componentes do rastreador, incluindo 

o custo das baterias, totalizou R$ 113,40. Considerando-se um dólar a 2,00 reais, temos um 

custo inferior a 60 dólares em termos de componentes. 

 Na Tabela 7.1 temos a listagem dos componentes do circuito do rastreador com as 

respectivas quantidades e custos. 

Tabela 7.1 Listagem dos componentes utilizados no circuito do rastreador. 

 
 
 
 A confecção e montagem das placas para o circuito do rastreador foram encomendadas 

a uma empresa especializada. O custo por placa de circuito montada (fora o custo dos 

componentes) depende da quantidade de placas encomendadas, pela diluição do custo de 

desenvolvimento da placa pela quantidade de placas montadas. A Tabela 7.2 ilustra esta 

relação conforme o número de placas. 
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Tabela 7.2 Custo por placa de circuito do rastreador montada. 
Quantidade (X) Custo por placa p/ X placas (R$) Custo (US$ 1.00 = 2,00) 

5 88,18 44.09 
50 56,32 28.16 

100 54,55 27.28 
1000 52,96 26.48 

 
 
 
 O rastreador solar utilizado nos experimentos do Grupo FAE é fabricado pela empresa 

norte-americana Wattsun. O preço de venda do rastreador Wattsun de um eixo de rastreio, 

com estrutura para oito módulos FV, é de US$ 1,325.00. A Wattsun oferece a opção para 

rastreio nos dois eixos por mais US$ 395.00 e o controle manual do rastreador de fábrica por 

US$ 125.00 e por US$ 150.00 em forma de kit. Os valores foram obtidos pelo endereço 

eletrônico do fabricante em setembro de 2006. Observar que os preços de venda não incluem 

os custos de importação. 

 Estimamos que o circuito eletrônico de controle do rastreador Wattsun tenha um custo 

de aproximadamente US$ 130.00 ; o restante sendo o custo da estrutura mecânica e do(s) 

motor(es) elétricos que movimentam o rastreador. Para incorporar o controle manual temos 

mais US$ 125.00 totalizando US$ 255.00. Como mostrado o rastreador proposto tem custo 

estimado bem inferior ao modelo importado além de também incorporar o comando manual 

dentro do custo estimado. 
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8. CONCLUSÕES 
 
 
 
 Este trabalho possibilitou a avaliação do benefício em termos do aumento de energia 

coletada advindo da utilização do rastreador solar proposto. Observou-se que o rastreador 

solar com um eixo de rastreio produz um aumento significativo na energia coletada para 

painéis fotovoltaicos planos. 

 A avaliação experimental mostrou ganho entre 28% e 42,9%, com média de ganho de 

aproximadamente 36,1% para os dias avaliados.  

 O sistema de controle mostrou ser capaz de manter o rastreio do Sol dentro dos três 

graus de tolerância na maior parte das medições, mostrando potencial para sua utilização com 

concentradores do tipo V. 

 O custo do sistema de controle proposto é bem menor do que o similar importado. 

Para 50 placas de controle o custo unitário, incluindo o custo dos componentes e das baterias, 

é de aproximadamente US$ 83,00. Um custo de menos de um terço do circuito de controle do 

similar importado.  

 
 
8.1 Sugestões para trabalhos futuros 

Os objetivos do projeto foram alcançados, algumas melhorias podem ser realizadas, 

bem como uma análise mais prolongada do funcionamento do sistema. Ficam como sugestões 

para trabalhos futuros: 

a) Fazer a análise do ganho em energia coletada do sistema de rastreamento quando 

associado com concentrador solar.  

b) Aperfeiçoar o carregador de baterias e investigar o uso de supercapacitores como 

fonte de energia para o retorno do painel FV ao anoitecer. 
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c) Implementar o sistema de controle do rastreador com micro-controlador e fazer 

uma análise comparativa de custo-beneficio com o sistema de controle 

implementado por hardware. 

d) Desenvolver um rastreador solar de alta precisão para instrumentação e aplicações 

de alta concentração.   
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