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RESUMO 
 

 

                Este estudo consiste no desenvolvimento de um modelo empírico baseado 

num rastreador solar movimentado ao longo do dia pela ação da radiação incidente, 

imitando assim o comportamento diário de algumas flores como os girassóis. A 

abordagem utilizada neste trabalho é a transferência de massa de um fluido  

pressurizado, contido em dois vasos iguais, ambos interligados e distribuídos 

equitativamente no rack do rastreador, criando a capacidade de movimentação 

sobre um eixo central do sistema. 

 

                O rastreador solar abordado neste trabalho é passivo, com movimentação 

autônoma, ou seja, utiliza a energia cedida pelo próprio Sol. O sistema desloca o 

eixo do painel de acordo com o desequilíbrio gerado pela transferência de massa 

entre os vasos cilíndricos ao longo do dia sem nenhuma fonte externa de energia. 

Apenas é utilizado o calor  da radiação solar existente para realizar a movimentação 

mecânica do painel. Os rastreadores solares passivos são utilizados em aplicações 

fotovoltaicas. 

 

                Os dados e resultados para a elaboração deste trabalho foram obtidos 

testando as hipóteses assumidas; inicialmente observando o desempenho do 

sistema em laboratório e posteriormente realizando ensaios, com o rastreador solar 

permanecendo no tempo durante vários dias. A posição inicial do rastreador é 

apontado com o eixo voltado para o oeste, movimentando-se lentamente com a 

mudança da posição do Sol ao longo  do dia. 



 

 

ABSTRACT 
 

 
                            This study is based in the development of an empirical model 

consisting on a solar tracker  being moved over the day by the action of  the incident 

radiation, mimicking the daily behavior of some flowers like sunflowers. The approach 

used in this study is to employ the mass transfer of a pressurized fluid contained in 

two identical vessels, both interconnected and distributed evenly in the tracker rack 

crawler, creating the ability to move around a central axis of the system. 

                       

                            The approached solar tracker in this study is passive and 

autonomous because it utilizes solar energy for its. The system moves the axis of the 

panel accordingly with the imbalance created by the mass transfer between the 

cylindrical vessels during the day without the utilization of a external power source. 

We just used the heat of the solar radiation to perform the mechanical movement of 

the panel. The passive solar trackers are used for photovoltaic applications. 

 

                             The data and results of this study were obtained by testing the 

assumed hypothesis, initially observing the system performance in the laboratory and 

then performing trials with the solar tracker in the field for several days. The initial 

position pointed the solar tracker axis with toward the west, which then moved slowly 

with the position of the sun throughout the day. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1  MOTIVAÇÃO                 

 

              Existem duas escalas temporais bem distintas para o consumo de energia: 

(antes da Revolução Industrial, no Século XIX  há 200 anos e desde a ocorrência 

desta até os nossos dias e futuro próximo). Antes da Revolução Industrial as 

energias eram quase exclusivamente renováveis. A eólica era utilizada para a 

navegação, moagem de cereais, bombeamento de água, etc. A hídrica era muito 

utilizada principalmente para moer cereais, a energia biomassa era importante na 

cocção de alimentos e para o aquecimento doméstico. Na Revolução Industrial do 

século XIX, utilizou-se o carvão como fonte de energia [1]. 

 

               O petróleo começou a ser utilizado intensivamente no século XX, figurando 

como a energia do futuro. Posteriormente, na década de 70 com a crise do petróleo, 

começou a corrida por fontes de energias alternativas pelo mundo inteiro 

incentivados, em grande  parte, pelos organismos internacionais reguladores. Hoje 

em dia o mundo inteiro busca as fontes das energias renováveis consciente das 

conseqüências do aquecimento global gerado pelo uso intensivo do petróleo. 

 

                 A sobrevivência entre as diversas espécies, bem como nos elementos que 

compõe uma mesma espécie, é o resultado da frágil integração que existe entre os 

elementos da biosfera, o seu desequilíbrio provoca uma busca desenfreada por 

novas fontes de energia para poder garantir a subsistência  entre todas espécies. 

Para que a humanidade possa sobreviver e permitir a sobrevivência das demais 

espécies é necessário uma revolução na matriz energética, que permita gerar 

energia verde, proteger a biodiversidade e reduzir de forma consciente o consumo 

de energia. Atualmente a  preocupação com a sustentabilidade movimenta o mundo 

na busca de energias, que precisam vir de novas fontes ambientalmente mais 

equilibradas. A energia solar passiva é uma das mais importantes aplicações de 

energia verde. 

 

                  A cada dia os raios solares banham a Terra com milhares de 

quilocalorias por metro quadrado. Parte desta energia é captada pelos seres vivos e 
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transformada de modo a garantir a sustentação da vida, enquanto o restante acaba 

sendo convertido em calor irradiado e parte volta para o espaço [2]. 

 

                 A Terra reflete 30% da energia que recebe do Sol. Dos 70 % restantes, 

23% são armazenados na atmosfera, restando 47% da energia solar que atinge a 

superfície da Terra na forma de luz e calor. O Sol é o responsável pela origem de 

praticamente todas as outras fontes de energia que existem no Planeta [3]. 

 

                    O interesse pela radiação solar revela o desafio de conhecer formas de 

poder captá-la, transformá-la, e armazená-la. Uma das aplicações da radiação solar 

é sua transformação em energia elétrica, através da conversão fotovoltaica, 

utilizando os painéis solares fotovoltaicos - PV, formados por células solares. Na 

energia fotovoltaica a radiação solar representa a matéria prima para a conversão 

direta ou indireta em energia elétrica. A potência diária de saída de um painel solar 

depende de fatores como: temperatura de operação, radiação e o ângulo de 

incidência da radiação solar. Diariamente, a potência média de saída das células 

fotovoltaicas, pode ser aumentada com o uso de um rastreador solar, o qual 

acompanha a movimentação  do Sol ao longo do dia, permitindo o alinhamento dos 

raios solares, perpendicularmente sobre a superfície do painel [4]. 

 

                     A presença de um rastreador solar é  fundamental para o rendimento de 

um painel fotovoltaico, testes comprovam que sua potência média anual, aumenta 

em até 40% [5]. 

  

                  A geração fotovoltaica desempenha um papel importante como fonte de 

energia renovável, porém dois fatores importantes limitam seu uso atualmente: alto 

custo e o baixo rendimento , quando comparado com as outras fontes de energias 

convencionais. Nos sistemas fotovoltaicos, o painel representa 57% do custo total do 

sistema e a baterias de armazenamento correspondem a 30% do valor do sistema. 

Os outros componentes, tais como os inversores e os rastreadores solares, 

representam em torno de 7% [6]. Devido ao custo elevado das células solares, é 

necessário operar o painel fotovoltaico no ponto máximo de potência. 

 

                 Um rastreador solar ideal é aquele que permite apontar o painel 
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fotovoltaico na direção do Sol, de modo a  manter sua superfície perpendicular ao 

feixe dos raios solares ao longo do dia e durante todas as estações do ano [7]. 
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2  OBJETIVOS DO TRABALHO  

 

2.1  OBJETIVO GERAL 

 

              O objetivo proposto no presente trabalho é desenvolver um modelo empírico 

de um rastreador solar  passivo para o acompanhar e aproveitar a radiação solar ao 

longo do dia.  

 

             O estudo compreende um rastreador autônomo capaz de seguir o Sol com 

boa aproximação, precisão e confiabilidade, garantindo que a radiação solar direta 

incida perpendicularmente o plano dos módulos fotovoltaicos no decorrer do dia.       

                 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 - Estudar o funcionamento dos mecanismos de diversos tipos de rastreadores 

solares que movimentam os painéis fotovoltaicos; 

- Analisar o comportamento físico-químico de substâncias líquidas submetidas a 

gradientes de temperatura aos níveis do calor gerado pela  radiação solar, no ponto 

onde o sistema se encontra; 

- Estudar mecanismos físicos e projetar  um sistema de coleta da energia solar  para 

a implantação e movimentação de um rastreador solar passivo apoiado em um eixo 

central pivotante; 

- Dimensionar um sistema de amortecimento para o do rastreador solar de maneira a 

compensar o desequilíbrio brusco causado pela movimentação do eixo central 

pivotante; 

- Analisar o desempenho e a eficiência da  transferência de massa entre dois meios 

pela ação do calor entre  certas substâncias químicas; 

- Acompanhar o desempenho e viabilidade da movimentação do rastreador solar 

passivo através de uma fonte de calor externa aplicada; 

- Analisar mecanismos para a movimentação do rastreador solar de acordo com o 

acompanhamento do sol ao longo do dia; 

-  Realizar testes e ensaios do rastreador solar passivo analisando seu 

comportamento pela ação da radiação do sol.       
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3  FUNDAMENTOS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1  RADIAÇÃO SOLAR 

 

                   O Sol é a estrela central do sistema solar de forma esférica aquecida por 

reações nucleares incessantes, com uma temperatura bastante elevada, diminuindo 

do centro para a sua superfície, atingindo os 6000°C, na sua parte externa visível. O 

calor gerado pelo Sol é irradiado para o universo na forma de radiações 

eletromagnéticas. A radiação solar é o fator energético mais importante do planeta, 

responsável pela manutenção da dinâmica terrestre, características climáticas e das 

cadeias tróficas [1]. 

 

                  As observações, estudos e considerações sobre a natureza da luz solar e 

calor do Sol, vêm desde a antiguidade. Até meados do século XVII, acreditava-se 

que a luz se propagava pela emissão de corpúsculos das fontes luminosas. 

HUYGEUS – 1670, demonstrou que as leis da reflexão seriam facilmente explicadas 

se, fosse admitida a propagação da luz através de ondas de qualquer natureza. 

HERSCHEEL – 1800, colocando diversos termômetros no espectro solar, concluiu 

que a maior temperatura encontra-se no infravermelho na região invisível. Em 1827 

YOUNG mediu pela primeira vez, o comprimento de uma onda de luz e no mesmo 

ano FRESNEL demonstrou que a propagação retilínea da luz seria facilmente 

explicada se  fosse admitida como uma propagação de onda. A propagação, 

reflexão, polarização das radiações térmicas, foi comprovada por AMPÈRE em 1835 

as quais representam as radiações luminosas, geradas por ondas eletromagnéticas. 

Posteriormente em 1873 MAXWELL, através de um circuito elétrico oscilante, 

mostrou que este irradiava ondas eletromagnéticas com uma aproximadamente de 

velocidade de sm /103 8  no vácuo, idênticas à propagação da luz. Em 1888, 

HERTZ, com um circuito elétrico oscilante, conseguiu produzir ondas 

eletromagnéticas extremamente curtas contendo as mesmas propriedades das 

ondas luminosas, atribuindo à luz as características de onda eletromagnética [3]. 

 

                 Entre as técnicas desenvolvidas para medir a radiação solar, CAMPBELL 

criou o heliógrafo, aperfeiçoado posteriormente por STOKES, o qual vem sendo 
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utilizado até os presentes dias para obter dados sobre a insolação. 

 

                 Para avaliar o poder energético da radiação solar, surgiram os radiômetros. 

O bolômetro de ARAGO, os pireliômetros  de ABBOUT, POUILLET, ANGSTROM, 

MOLL, VOLOCHINE, MICHELSON-BUTNER, LINKE-FEUSSNER, BORREL, 

SCHENCK, EPPLEY, os actinômetros de VIOLLA, GROVA, ROBITZCH,  foram os 

instrumentos mais destacados. Atualmente os radiômetros mais utilizados são 

respectivamente o heliógrafo, de CAMPBELL-STOCKES, o actinógrafo de ROBITCH 

e o pireliômetro de EPPLEY, este último sendo considerado o padrão secundário de 

medida da intensidade da radiação solar [3]. 

 

                 A energia solar passou a ser estudada pelos pesquisadores em geral, 

envolvendo as relações entre a radiação solar (energia) e insolação (brilho solar), 

sendo desenvolvidas diferentes equações, ligando estas duas variáveis. Todas estas 

relações tiveram o objetivo comum de determinar coeficientes envolvendo a 

radiação solar na ausência de atmosfera, na superfície do solo e  a insolação para 

um determinado local [8]. 

 

                Os estudos sobre a energia solar posteriormente foram orientados no 

sentido de determinar a energia líquida, ou seja, a fração da energia radiante 

incidente que é estimada para uma superfície exposta. Surgiram assim os 

instrumentos destinados  a medir a radiação líquida, tais como os radiômetros 

líquidos de ANSTROM, SCHULTZE, GIER&DUNKLE; COURVAISIER, aparelhos 

sensíveis, de difícil manuseio e conservação, os piranômetros, destinados a medir a 

radiação global, os heliógrafos destinados a medir o número de horas de insolação e 

os piroheliometros medindo a radiação direta normal, baseados em sensores do tipo 

termopilhas, pares bimetálicos ou fotocélulas [9]. 

 

 

3.1.1  Captação e conversão da radiação solar 

 

               A posição do Sol sobre a superfície do planeta depende de pelo menos dois 

movimentos simultâneos que a Terra realiza a cada 365,25 dias. A Terra em seu 

movimento anual em torno do Sol descreve uma trajetória elíptica num plano que é 
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inclinado de aproximadamente 23,5° em relação ao plano equatorial, conforme é 

ilustrado na Figura 1. Esta inclinação é responsável pela variação da elevação do 

Sol no horizonte em relação à mesma hora, ao longo dos dias; dando origem as 

estações do ano e dificultando os cálculos da posição do Sol para uma determinada 

data do ano. O ângulo formado entre a linha que une o centro do Sol e o da Terra, 

projetado no plano equatorial é denominado de declinação solar (δ), conforme pode 

ser observado na Figura 3. Este ângulo varia, de acordo com o dia do ano dentro 

dos limites -23,5° a +23,5°. Este ângulo é zero nas posições de verão (periélio) e 

inverno (afélio). A taxa de rotação da Terra é de uma volta por dia ao redor do seu 

eixo polar. A duração do dia é função do ano e da localização do lugar escolhido no 

globo terrestre [2].  

 

                Somando a declinação solar com a latitude local determina-se a trajetória 

do movimento aparente do Sol para um determinado dia  e para uma certa 

localidade do planeta [10]. 

 

                  As relações geométricas entre os raios solares que variam de acordo com 

o movimento aparente do sol e a superfície da Terra são descritas através de vários 

ângulos, definidos a seguir e visualizados nas Figuras 3 e 4: 

 

- Ângulo de incidência (γ): formado entre os raios do Sol e a normal à superfície de 

captação. 

 

- Ângulo azimutal da superfície ( wa ) : formado entre a projeção da normal à 

superfície no plano horizontal e a direção Norte-Sul. O deslocamento angular é 

tomado a partir do Norte  -180°  wa  +180°. Sendo positivo quando a projeção se 

encontrar à esquerda ao Norte, negativo quando se encontrar à direita. 

 

- Ângulo azimutal do sol ( sa ): ângulo formado entre a projeção de um raio solar num 

plano horizontal e a direção Norte-Sul. Sendo tomado a partir do Norte, obedecendo 

a mesma convenção do ângulo azimutal ( wa ). A  representação deste ângulo pode 

ser observado na Figura 2. 
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- Altura solar ( α ) : o ângulo especifica  o ângulo compreendido entre a posição do 

Sol  e a projeção deste sobre um plano horizontal da superfície da Terra, conforme 

pode ser ilustrado na Figura 2. 

 
- Inclinação ( β ) : ângulo entre o plano da superfície  e a horizontal. 

 

- Ângulo horário do sol ou ângulo solar ( ω ) : diariamente a Terra descreve um 

movimento de rotação  que representa o deslocamento angular Leste-Oeste do Sol, 

a partir do meridiano local. A descrição do ângulo solar é dado pela localização do 

meridiano e a posição do Sol, este ângulo é zero ao meio dia e cresce na direção do 

leste. Devido ao movimento de rotação da Terra, cada hora corresponde a um 

deslocamento da Terra de 15°.Adota-se como convenção valores positivos para o 

período da manhã, com zero às 12:00 h. 

 

- Ângulo zenital ( z ):ângulos formado entre os raios solares e a vertical (zênite)[2]. 
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                         FIGURA 1 – Órbita da Terra em torno do Sol com seu eixo polar inclinado de 23,5° 

 

 

                     

                        

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – Representação esquemática dos ângulos α e sa  
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FIGURA 3 – Ilustração dos ângulos de inclinação β, α e γ 

 

               A localização do Sol em relação a um determinado local na superfície da 

Terra pode ser especificada por dois ângulos. O ângulo de altitude solar e o ângulo  

azimutal solar [11]. 

 

             

FIGURA 4 – Representação esquemática dos ângulos solares 
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                A distância média da Terra-Sol é denominada de Unidade Astronômica que 

equivale a km810498,1  . No Periélio esta distância é da ordem de km81047,1  . No 

Afélio a distância é da ordem de km81052,1    [11]. 

 

                 A radiação solar que atinge o topo da atmosfera terrestre provém da região 

da fotosfera solar que é uma camada tênue contendo aproximadamente 300 km de 

espessura e temperatura superficial de cerca de 5800K, porém esta radiação não se 

apresenta como um modelo de regularidade, pois existe a influência das camadas 

externas do Sol (cromosfera e coroa), com pontos quentes e frios, erupções 

cromosféricas, etc.[3].  

 

               A radiação solar é considerada uma radiação eletromagnética que se 

propaga a uma velocidade de 300.000 km/s, apresentando aspectos ondulatórios e 

corpusculares, classificada de acordo com sua freqüência e comprimento de onda. 

Grande parte de todo o espectro eletromagnético consegue ser interpretada através 

da visão de diversos animais, por meio das ondas eletromagnéticas de luz visível. A 

radiação eletromagnética é composta por um campo elétrico e um campo magnético 

perpendiculares entre si que oscilam na direção da propagação de energia. A forma 

mais conhecida de radiação eletromagnética é a luz visível, com seu espectro de 

cores que vai do vermelho ao violeta. A diferença entre estes tipos de radiação 

eletromagnética é a freqüência e o seu comprimento de onda. Em termos de 

comprimentos de onda, a radiação solar ocupa a faixa espectral de 0,1 μm a 5 µm, 

tendo uma máxima densidade espectral em 0,5 μm, que é a luz verde, sendo que 

99% da energia radiante está compreendida entre 0,28 μm e 4,96 μm, assim tem-se 

que a radiação visível encontra-se entre 0,380 e 0,780μm, portanto a maior parte da 

energia solar radiante está compreendida entre a  radiação ultravioleta e o 

infravermelho[10]. 

 

                Através da teoria ondulatória, define-se para vários meios materiais, as 

propriedades da faixa da radiação solar de absorção e reflexão que situa-se na faixa 

de 0,75 a 100 µm, correspondente ao infravermelho. 
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                  A Figura 5 ilustra vários processos de conversão direta da radiação solar 

que se fundamentam na absorção da energia radiante. 

 

                   A conversão direta da energia solar em eletricidade é explicada através 

da teoria fotônica da mecânica quântica, na qual a potencia de um feixe luminoso é 

descrita como o fluxo de fótons com uma energia proporcional à freqüência f da 

onda eletromagnética considerada e a constante de proporcionalidade  h  de Planck 

igual a  sJ341062,6  [12]. 

 

                A energia solar que incide sobre um meio material pode ser absorvida, 

refletida e transmitida. A parcela de energia absorvida, conforme o meio material 

origina os processos diretos ou indiretos de fotoconversão e termoconversão de 

acordo com a ilustração da Figura 5. 

     

               

 

 

FIGURA 5 – Processos de conversão da energia solar 
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ângulo que a linha Terra-Sol forma com o plano equatorial da Terra. Esta variação é 

a causa principal das variações anuais da distribuição da radiação solar sobre a 

superfície da Terra. A latitude de uma dada localidade determina a disponibilidade 

diária de radiação. Outra consideração importante na determinação diária de 

radiação solar disponível ao longo do dia é o ângulo compreendido entre a direção 

dos raios solares e a perpendicular à superfície irradiada. Embora a atmosfera seja 

muito transparente a radiação solar atinge todas as camadas da atmosfera e apenas 

uma parcela desta radiação incide na superfície da Terra, devido à reflexão e 

absorção das moléculas de ar. A radiação que não é refletida, absorvida pela 

atmosfera ou dispersa, e atravessa a superfície diretamente é chamada de radiação 

ou insolação direta. A radiação dispersa que não é refletida  e que atinge o 

superfície terrestre é denominada de radiação difusa. Se a superfície que recebe a 

radiação solar estiver inclinada em relação à horizontal, tem-se uma terceira 

componente refletida pelo ambiente do entorno (solo, vegetação, terrenos rochosos, 

obstáculos, etc.) retornando uma parte desta radiação para a atmosfera e a outra 

parte absorvida; esta componente denomina-se de albedo. O que determina se a 

radiação será absorvida, espalhada ou refletida é o comprimento de onda da energia 

que está sendo transportado, bem como a natureza do material e também seu 

tamanho [ 2]. 

                 

                As características da radiação solar como intensidade, distribuição 

espectral e angular, antes de atingir o solo são afetadas por interações com a 

atmosfera devido aos efeitos de absorção e espalhamento. Estas modificações 

dependem da espessura da camada atmosférica, identificada pelo coeficiente 

denominado de ``Massa de Ar``(AM), do ângulo zenital do Sol, da distância Terra-

Sol e das condições atmosféricas e meteorológicas [10]. 

 

                   A Figura 5 apresenta o espectro da radiação solar que atinge a superfície 

da Terra para o caso do Sol no zênite de 90°, curva inferior, junto com o espectro da 

radiação solar incidente no topo da atmosfera, apresentado pela curva superior. A 

área formada entre as duas curvas representa a redução da radiação devido ao 

retroespalhamento e absorção por nuvens, e aerossóis e absorção por moléculas do 

ar.   

                       .        



30 

 

          

FIGURA 6 – Distribuição espectral da radiação solar. O eixo x apresenta o comprimento de onda 
eletromagnética em µm e o eixo y a intensidade da energia eletromagnética, em W/m²/µm [10] 

                                

                   Segundo a World Meteorological Organization – WMO, o valor médio para 

o nível de radiação solar incidente para uma superfície exposta a uma distância 

média Terra-Sol ( km810496,1  ) e na ausência de atmosfera normalmente é de 1367 

W/m² ou 1,97 cal/cm².min. Este valor é denominado de Constante Solar, 

apresentado pelo Instituto Smithsonian, determinado através da média de vários 

anos, levando em conta os extremos do infravermelho e ultravioleta, além dos erros 

de escala dos pireliômetros. Devido à variação contínua da distância Terra-Sol ao 

longo do ano, a irradiância solar apresenta grande variabilidade também, pois 

depende de outros fatores importantes também como a distribuição espectral, que 

está associado às condições atmosféricas e à massa atmosférica atravessada pela 

radiação solar [13].         

 

 

3.1.2 - DETERMINAÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR 

 

                 Para determinar a intensidade da radiação solar  ou fluxo de energia que 

incide numa determinada superfície, a denominada constante solar, é necessário 

conhecer a energia que recebe o corpo a cada segundo. O valor que é considerado 

para a constante solar, conforme citado anteriormente é de cerca de  1200 kcal/h.m², 
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1,96 cal/min.cm² ou 1367,5 W/m² . A quantidade de energia solar que atinge a 

superfície da Terra, no entanto varia com a distância, bem como parte é absorvida e 

refletida ao atravessar a atmosfera terrestre com 145 km de ar, a qual contém: vapor 

d´água, moléculas de ar  ou aerossóis, dióxido de carbono,  poeira entre outros 

fatores. Por outro lado, tem-se também que  quantidade de energia solar recebida 

pela superfície da Terra, depende da localização, hora do dia, época do ano, 

condição do tempo e inclinação da superfície [14]. 

 

                 A diminuição da radiação solar pela atmosfera terrestre depende do 

comprimento da trajetória, que por sua vez, depende da posição do Sol. A energia 

radiante incidente sobre uma superfície na Terra, perpendicular aos raios solares nG

, pode ser estimada pela expressão [15]: 

 

 

                                                   m

an tGG 0                                                              (2.1)   

 

Onde: 

 

0G constante solar, 

m massa de ar relativa, definida como a razão entre o comprimento de trajeto real 

e o   do menor  trajeto possível, 

at coeficiente de transmissão para a massa unitária de ar. 

 

O valor de at  é ligeiramente inferior durante o verão se comparado ao  inverno, pois 

a atmosfera contém mais vapor de água durante a estação de verão. Este também 

varia com as condições atmosféricas, variando de 0,82 num dia claro a 0,62 num dia 

nublado. Para a maioria dos fins, adota-se o valor médio de 0,7. O valor de m

depende da posição do Sol, dada pela distância zenital z  e o ângulo entre o zênite e 

a direção do Sol. Admitindo-se  que a espessura da atmosfera possa ser 

desconsiderada, em relação com o raio da Terra, a massa de ar relativa é igual à 

secante de z . Essa relação mantém para z  um ângulo compreendido entre 0 e 80°, 

para ângulos fora dessa faixa, a radiação solar é quase desprezível [15]. 
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                Quando a superfície receptora não for normal à direção do Sol, a radiação 

incidente por unidade de área iG  será reduzida pelo cosseno de i , o ângulo entre a 

direção normal da superfície e a direção do Sol, sendo: 

 

                                                    iGG ni cos                                                      (2.2) 

 

                 A determinação do ângulo entre a direção do Sol e a normal à superfície 

requer conhecer a posição do Sol no céu relativa a um observador na superfície. 

 

3.2  CONDUÇÃO DE CALOR ATRAVÉS DE UMA SUPERFÍCIE PLANA 

 

                 A energia térmica é transmitida para uma superfície receptora através de 

um gradiente de temperatura que  ocorre por condução. Experimentalmente verifica-

se que a quantidade de calor que flui através de uma superfície plana depende de 

variáveis como: o  tipo de material que o constitui, a espessura da superfície e do 

gradiente de temperatura à qual a superfície é submetida, conforme pode ser 

ilustrado na Figura 7.  A este fenômeno denomina-se de condução térmica ou 

difusão de calor provocado por meio de um gradiente de temperatura entre duas 

regiões dentro de um mesmo meio. O calor também pode ser transferido por 

radiação e convecção [8]. 
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FIGURA 7 – Ilustração da transferência de calor por condução numa superfície plana 

 

 

                  A Lei de Fourier, conhecida como a lei da condução  térmica,  estabelece 

que o fluxo de calor transportado por condução através de um dado material é 

proporcional  ao gradiente negativo da temperatura num eixo unidimendional dada 

pela expressão: 

 

 

                                           
dx

dT
Akq 



                                                           (2.3) 

 

Conhecendo-se a temperatura entre duas superfícies específicas, para determinar o 

fluxo de calor por condução entre elas, integra-se a expressão (2.3) resultando: 

   

                                          
L

TT
Akq

)( 12 


                                                    (2.4) 

 

Onde: 




q fluxo de calor por condução ( kcal/h) 

k condutividade térmica do material (W/m.°C), 

L espessura da parede  da superfície (m). 

L 

K 

T₂ 

T₁ 

q 
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 A = área da seção através o calor flui por condução, medida perpendicularmente à 

direção do fluxo (m²) 

dT/dx = gradiente de temperatura na seção, isto é, a razão da variação da 

temperatura T, com a distância, na direção x do fluxo de calor (°C/h). 

 

 

                 Outra forma de expressar a Lei de Fourier é através da resistência 

térmica, que representa uma analogia à resistência elétrica da lei de Ohm, 

considerando-se que o fluxo de calor superficial é constante.       

               

 

FIGURA 8 – Analogia entre a resistência elétrica e a resistência térmica 

 

 

                                                    AKLRT ./                                                      (2.5) 

 

TR  é a resistência térmica que a parede oferece à passagem do calor, a qual é 

inversamente proporcional à condutividade térmica do material e a seção onde flui o 

calor por condução. 

Portanto o fluxo de calor através de uma parede pode ser expresso como: 

 

 

                                             
TR

T
q






                                                                 (2.6) 
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3.3  CONDUÇÃO DE CALOR ATRAVÉS DE UM VASO CILÍNDRICO 

 

                     Num tubo ou vaso cilíndrico conforme representado na Figura 9 quando 

este é submetido a um gradiente de temperatura, onde 1T  representa a temperatura 

interna constante e 2T  a temperatura externa; também pode ser aplicada a Lei de 

Fourier de transferência de  fluxo de calor. Conhecendo-se os raios interno e externo 

e o comprimento do vaso cilíndrico, a transferência de fluxo de calor por condução 

ocorre em regime permanente, ou seja, o gradiente de temperatura  não depende do 

tempo[9]. 

  

 

 

 

FIGURA 9 – Transferência de calor através de uma superfície cilíndrica 

 

 

Em sistemas cilíndricos quando há um gradiente de temperatura, esta atua na 

direção radial, o que permite analisá-los como sendo um  sistema unidimensional.  

Aplicando a Lei de Fourier, a taxa de fluxo de calor transferido através da superfície 

cilíndrica é dada por: 

 

                                         
dr

dT
Akq 



                                                                  (2.7)  

 

Onde: '
dr

dT é o gradiente de temperatura na direção radial. 
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Para configurações cilíndricas tem-se a expressão: 

 

                                       
dr

dT
Lrkq 2                                                                   (2.8)  

 

Através da equação (2.8) observa-se que a taxa de transferência de calor é uma 

constante na direção radial. Integrando a expressão (2.8) entre 1T  em 1r  e 2T  em 2r , 

finalmente obtém-se: 
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                                                            (2.9) 

 

Pela expressão (2.9) tem-se que a distribuição do calor através de uma parede 

cilíndrica é logarítmica e não linear como na parede plana, nas mesmas condições.  

A definição de resistência térmica também pode ser aplicado para uma parede 

cilíndrica onde  da expressão 2.8 resulta[9]: 
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                                                                      (2.10) 

 

 

3.4  EFEITO FOTOVOLTAICO 

 

                        A transferência do fluxo de calor através da radiação ocorre sem um 

meio material transmissor e sem movimento de massa, apenas o calor é transmitido 

pelas ondas eletromagnéticas. Uma pequena parte da radiação eletromagnética 

transferida, denominada de espectro visível, desloca pequenas partículas, 

chamadas dentro de fótons. Os fótons são responsáveis pela conversão direta da 

radiação solar em eletricidade originando-se o efeito fotovoltaico [16].  

 

               O efeito fotovoltaico num eletrólito foi demonstrado em 1839, pelo físico 
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francês Edmond Becquerel [16]. 

 

                 Heinrich Hertz em 1887 realizou experiências que confirmaram a existência 

de ondas eletromagnéticas e ainda observou que uma descarga elétrica entre dois 

eletrodos dentro de uma ampola de vidro é facilitada quando a radiação luminosa 

incide em um deles, fazendo com que elétrons sejam emitidos de sua superfície [17]. 

 

                    Em 1905, o físico Albert Einstein, que trabalhava como examinador de 

patentes em Berna,  Suiça,  publicou três trabalhos revolucionários. O primeiro 

trabalho procurou explicar o movimento das moléculas num líquido, conhecido como 

movimento browniano; o segundo foi o famoso trabalho sobre a relatividade, e o 

terceiro, que Einstein considerou o mais revolucionário, explicou o fenômeno 

conhecido como efeito fotoelétrico. O fenômeno fotovoltaico tornou-se difundido a 

partir da introdução  do primeiro semicondutor de silício na década de 50, passando 

a ter suas primeiras aplicações como fonte de energia elétrica nos equipamentos de 

comunicação em locais remotos e nos satélites [18].      

     

                   Os módulos fotovoltaicos são compostos de células solares de silício. O 

silício é o material semicondutor que apresenta características intermediárias entre 

um condutor e um isolante [17]. 

 

                     O silício é o material mais utilizado como semicondutor. Normalmente é 

encontrado na natureza de diversas formas cristalinas na forma de areia. Através de 

certos processos obtém-se o silício de forma pura. O cristal de silício puro não 

apresenta elétrons livres, não sendo portanto um bom condutor de eletricidade. Para 

poder alterar isto acrescentam-se porcentagens de outros elementos químicos. A 

este processo denomina-se de dopagem. Mediante a dopagem do silício com o 

fósforo, que é um material pentavalente, obtém-se um material que apresenta 

elétrons livres, ou seja, material com portadores de cargas negativas: silício do tipo 

n. Realizando o mesmo processo, porém acrescentando boro, material trivalente, 

obtém-se um material com características inversas, ou seja, falta de elétrons ou 

material com cargas positivas livres: silício do tipo p [19]. 
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3.4.1  CÉLULA SOLAR 

 

                  A célula solar é formada por duas camadas de material semicondutor, uma 

camada fina do tipo N e outra de maior espessura do tipo P. Emprega-se 

normalmente o silício para a conversão fotovoltaica, cujas características físicas 

permitem a freqüência da luz com um comprimento de onda de 1,15μm, inferior ao 

comprimento de onda solicitada pelo germânio que é de 1,8μm [20]. 

 

                  De acordo com o método de fabricação, existem três tipos de células 

solares:  

 

Silício monocristalino: obtidas a partir de barras cilíndricas de silício monocristalino. 

Estas células são obtidas por corte das barras em forma de pastilhas finas ou wafers 

como também são conhecidas (0,4 – 0,5 mm de espessura). A espessura da 

camada tipo n é de aproximadamente 300 nm, enquanto a camada tipo p apresenta 

uma espessura de 250.000 nm. Sua eficiência na conversão da radiação solar em 

eletricidade é superior a 12%. A Figura 10 ilustra a parte frontal de uma célula solar 

monocristalina, utilizada em painéis solares, com dimensões quadradas e com uma 

massa aproximada de 10g .  

 

Silício policristalino: são produzidas a partir de blocos de silício obtidos por fusão de 

silício puro em moldes especiais. Neste processo, os átomos não se organizam num 

único cristal. Forma-se uma estrutura policristalina com superfícies de separação 

entre os cristais. Sua eficiência na conversão fotovoltaica é ligeiramente inferior do 

que as células monocristalino. 

 

 Silício amorfo: são células solares obtidas por meio da deposição de camadas muito 

finas de silício sobre superfícies de vidro ou metal. Sua eficiência na conversão da 

radiação solar em eletricidade não ultrapassa os 8%. [3]. 
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FIGURA 10 – Célula de silício monocristalino – Fonte: Zhejiang Tecnology  Co. 

 

 

               A primeira geração das células solares utilizadas em painéis fotovoltaicos é 

composta por um semicondutor de silício formado por uma junção ``pn´´, a qual 

estabelece um campo elétrico interno na junção devido aos elétrons do silício do tipo 

n que ocupam os vazios da estrutura do silício tipo p, dando origem à célula 

fotovoltaica. A célula solar apresenta as características de um diodo no escuro [12]. 

 

                 A segunda geração de células solares é composta de filmes finos de 

materiais semicondutores, fabricadas de telureto de cádmio, arsenieto de gálio e 

Cu(In, Ga) 2Se , adotando o nome comercial de células CIGS. Este tipo de células  

apresentam baixa eficiência, porém produzidos a um custo bem inferior se 

comparados às células solares tradicionais, favorecendo o custo de instalação por 

watt gerado. Além desta vantagem, as células solares a base de filmes 

semicondutores, reduzem o peso dos painéis fotovoltaicos facilitando sua 

movimentação, transporte e instalação [13]. 

 

                  A terceira geração das células solares é formada por semicondutores de 

células de nanocristais e dispositivos que incluem células fotoeletroquímicas. Os 

nanocristais semicondutores funcionam pelo princípio da multiplicação de 

portadores,  produzindo múltiplos elétrons sob a incidência dos fótons. As células 

solares fotoeletroquímicas ainda em fase de desenvolvimento laboratorial na 

Universidade de Minnesota envolvem pontos quânticos com uma alta eficiência  e 

com um rendimento situado ente 31 a 66% [13].     

                 Ao incidir a luz sobre a célula fotovoltaica os fótons  colidem como os 
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elétrons da estrutura do silício tipo n dando-lhes energia suficiente e transformando-

os em portadores de cargas elétricas. A movimentação destas cargas flui de forma 

ordenada, devido à ação da força eletrostática do campo elétrico presente na célula 

solar semicondutora, conforme ilustra a Figura 11. Este fenômeno ocorre, pois a 

energia do fóton retira um elétron da banda de valência, com energia suficiente para 

ultrapassar a banda proibida e colocar este elétron na banda de condução [20]. 

                                                                

 

FIGURA 11 – Formação do campo elétrico na junção PN da célula solar 

 

 

                 Na junção ``pn´´, devido ao campo elétrico criado os elétrons são 

orientados, devido à ação da força eletrostática, presente no campo elétrico e fluem 

da camada p para a n. Através de um condutor externo, conecta-se a camada 

negativa à positiva e estabelece-se assim um fluxo de elétrons na conexão. 

Enquanto a radiação solar continua a incidir na célula, o fluxo de cargas se mantém. 

Ao unir uma camada negativa de uma célula com a positiva da seguinte, os elétrons 

fluem através de condutores de uma célula para outra. Este fluxo repete-se até 

chegar à última célula do módulo, do qual fluem para o acumulador ou bateria do 

sistema [21]. 

 

                   A intensidade de corrente gerada varia proporcionalmente de acordo com 

a intensidade da radiação solar incidente sobre a superfície da célula. Uma célula 

solar é o menor elemento de um sistema fotovoltaico gerando uma potência da 

ordem de 1,5 W (estabelecendo uma tensão de 0,5 V e uma corrente de 3 A). Cada 

módulo fotovoltaico é formado por uma determinada quantidade de células solares 
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conectadas nas configurações série e paralelo. Um gerador fotovoltaico representa 

um conjunto de  painéis associados [18]. 

 

                  Toda célula solar quando entra em operação apresenta seus valores de 

tensão e corrente. Dependendo das condições da carga, novos valores de tensão e 

corrente surgem na célula. Tais valores, quando representados num mesmo gráfico, 

geram o que é denominado de curva característica da corrente em função da tensão 

(IxV). Normalmente a potência dos módulos é dada pela potência de pico. A 

condição ideal para se obter as curvas características dos módulos é através da 

radiação recebida pela superfície terrestre  em dia claro com os feixes solares 

perpendiculares à superfície do painel solar a uma temperatura de 25°C. 

 

                As principais características dos módulos fotovoltaicos são: 

-Tensão de circuito aberto ( ocV ) 

- Corrente de curto circuito ( scI ) 

- Potência máxima ( máxP ) 

- Tensão de potência máxima ( mpV ) 

- Corrente de potência máxima ( mpI ) 

 

                      A Figura 10 representa o gráfico da tensão x corrente (I –V), 

característico da célula solar, onde se ilustra a potência de saída proporcional à 

tensão, conforme indica a área retangular inscrita na curva. A condição padrão para 

poder analisar esta curva é para uma constante solar de 1000 W/m², num dia claro, 

a uma temperatura ambiente de 25°C, com o feixe de raios solares incidindo 

perpendicularmente sobre a superfície da célula. 
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FIGURA 12 – Curva dos parâmetros de tensão, corrente e potência máxima da célula solar – Fonte: 

CRESESB 

 

 

3.5  RENDIMENTO DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

 

               O rendimento das células fotovoltaicas representa a razão entre a potência 

elétrica máxima que pode ser obtida no ponto de potência máxima da curva de 

tensão x corrente e a radiação solar incidente sobre sua superfície [3]. Para a luz 

monocromática por exemplo, um feixe de luz amarela ou verde, representa o 

rendimento teórico em uma célula fotovoltaica de silício  de aproximadamente de 45 

a 50%. Porém os rendimentos possíveis para a radiação solar são inferiores. Isto 

deve-se ao espectro da luz, o qual estende-se do violeta pela faixa visível até a faixa 

do infravermelho [16]. 
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                   O rendimento teórico máximo da conversão fotovoltaica para as células 

de silício da atmosfera terrestre é de aproximadamente 19%, à temperatura 

ambiente de 25°C, num dia claro ao meio dia. A intensidade da radiação solar 

máxima no solo ao nível do mar depende de vários fatores como a posição do Sol, 

hora do dia, estação do ano, inclinação da superfície, condição do tempo e 

espessura da camada atmosférica; esta identificada por um coeficiente denominado 

de  Massa de Ar (AM) e o valor da intensidade da radiação é de 1000 W/m², 

denominada de ``Massa de Ar 1``(AM1). Fora da atmosfera terrestre a intensidade é 

da ordem de 1380 W/m² e o coeficiente de ``Massa de Ar 0`` (AM0), conforme é 

mostrado na Figura 13. Apesar da intensidade luminosa na superfície da Terra ser 

inferior à do espaço, o rendimento da célula solar na superfície terrestre é maior em 

razão da diferente composição espectral ao nível do mar. Experimentalmente 

descobriu-se que o rendimento de uma célula solar ao nível do mar, apresenta um 

rendimento superior de 20% sobre as células solares fora da atmosfera [16]. 

 

 

 

 

FIGURA 13 – Trajetória dos feixes dos raios solares na atmosfera 

 

 

                   Os principais fatores que influenciam diretamente as características 

elétricas de um painel fotovoltaico são a intensidade luminosa e a temperatura das 

células solares. A corrente aumenta linearmente com o aumento da radiação solar, 

conforme ilustrado através do gráfico da Figura 14. Por outro lado com o aumento da 

Ѳ 

1000 W/m² 

Atmosfera 

Superfície da Terra 

Zênite 

1380 

W/m² AMO 



44 

 

temperatura na célula solar, minimiza-se a eficiência do painel fotovoltaico, 

reduzindo os pontos de operação para a potência máxima gerada, conforme pode 

ser observado através do gráfico representado na Figura 15. Este comportamento se 

justifica pelo fato de que os fótons da radiação solar transferem sua energia 

diretamente aos elétrons sem nenhuma etapa térmica intermediária, pois no efeito 

fotovoltaico, nem todos os fótons atingem a superfície do painel solar [9]. 

 

 

     

 

 

 

FIGURA 14 – Aumento proporcional da intensidade de  corrente em relação à radiação solar  
incidente sobre a célula solar para uma dada temperatura ambiente constante 

 
 
 
 
 



45 

 

 
 

 

FIGURA 15 – Efeito produzido pela temperatura na célula solar – Fonte CRESESB 

 

 

                      A rede de contatos metálicos são caminhos coletores de cargas 

elétricas liberadas pelas células solares através do efeito fotovoltaico. Estes 

caminhos são imprescindíveis para coletar e conduzir as cargas a um ponto de 

conexão da placa com o restante do sistema fotovoltaico [22]. Em contrapartida a 

rede impõe uma resistência ôhmica ao fluxo de cargas elétricas. Estes caminhos de 

condução devem ser de alta condutividade elétrica de modo a otimizar o rendimento 

da célula solar. 

 

 

 



46 

 

 

 

 

FIGURA 16 – Rede de contatos metálicos (Busbar e Fingers) de uma célula solar. Fonte:Honorato, 
Fernanda Pelegrini Proença – Escola de Engenharia, UFMG (2007) 

 

 

 

                   A procura por uma grade de contatos metálicos com baixa resistência e 

caminhos mais largos para o maior transporte de cargas elétricas apresenta suas 

limitações, pois a grade de condução ocupa um determinado espaço na superfície 

das células, produzindo o efeito de sombreamento [23]. 

 

                    A geração de energia fotovoltaica representa uma das mais importantes 

transformações da energia solar  em eletricidade e  assume um papel muito 

importante entre as  fontes de energia renováveis devido a várias vantagens que 

apresenta tais como: não utiliza combustível,  gera pouca manutenção e não 

apresenta ruído, devido a não existência de partes móveis no sistema[28]. No 

entanto dois fatores importantes limitam a implantação massiva destes sistemas, seu 

alto custo e sua baixa eficiência de conversão.  
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3.6  DISTRIBUIÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR NA SUPERFÍCIE DO PAINEL 

FOTOVOLTAICO 

 

                   A intensidade da radiação é determinada pelo número de fótons 

presentes num feixe de luz [30]. A radiação solar  também varia de acordo com o 

ângulo de incidência dos raios solares sobre a superfície terrestre. Da mesma 

maneira tem-se que a distribuição da radiação solar varia ao longo  do dia  na 

superfície fixa de um painel fotovoltaico. O ângulo formado entre o zênite local e os 

raios solares, denomina-se ângulo zenital (Z). Quanto maior o ângulo `Z`, menor 

passa ser o nível de radiação solar ou  valor da constante solar sobre a superfície do 

painel. A Lei do Cosseno de Lambert, mostra a relação entre a radiação solar e o 

ângulo zenital, conforme  ilustrado na Figura 15 [11]. 

 

 

                                                hnz ZII cos.                                                       (2.11) 

Onde: 

:ZI radiação sobre a superfície ou constante solar (W/m²) 

:nI  radiação sobre a superfície (W/m²) 

:hZ ângulo zenital em dado instante. 

PV : superfície fotovoltaica. 

 

Sendo: 

                      hZcos sen .sen  + cos . cos . cos h                                  (2.12) 

Onde: 

:  latitude (-90° < 0 < 90° ) 

:  declinação solar (-23,45° < 0 < 23,45°) 

:h   ângulo horário [ (hora local -12) . 15 ] 
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FIGURA 17 – Ilustração  da Lei do Cosseno de Lambert 

 

 

3.7  RASTREADORES SOLARES 

 

                O rendimento diário dos painéis  fotovoltaicos pode ser aumentado com a 

utilização de um rastreador solar, o qual tende a manter as células solares   

perpendiculares aos feixes de luz da radiação solar a todo momento durante o dia. 

Um rastreador solar altamente eficiente permite o acionamento da célula fotovoltaica 

na direção do Sol, compensando as mudanças no ângulo de latitude diariamente e o 

deslocamento latitudinal do Sol durante as estações do ano, bem como as 

modificações do ângulo de azimitude [2]. 

 

                  Existem rastreadores  através de vários mecanismos de acionamentos 

tanto elétricos (ativos)  como mecânicos  ou autônomos (passivos).  

                                

                 Os rastreadores solares podem ser adotados num sistema fotovoltaico 

utilizando um eixo de movimentação e para um rendimento maior do sistema com 

dois eixos. Para os sistemas de rastreamento a dois eixos existem dois tipos que 

são conhecidos como: rastreador polar (equatorial) e o rastreador de 

azimitude/elevação (altitude-azimitude). Os dispositivos de um rastreador que 

mantêm o painel fotovoltaico  numa posição perpendicular apontando para a 

radiação solar durante as horas de claridade do dia, aumentam o ganho de energia. 

Em 1962, Finster apresentou o primeiro rastreador completamente mecânico. Um 
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ano mais tarde Saavedra apresentou um mecanismo movimentado através de um 

controle eletrônico automático, utilizado para movimentar um painel fotovoltaico [24]. 

 

                Em relação à capacidade de movimento existem três tipos de rastreadores 

existentes [25]: 

-  superfície fixa, 

-  rastreador de um eixo 

-  rastreador de dois eixos 

  

                  O rastreador de 2 eixos aumenta em aproximadamente 50% a energia 

disponível anualmente em relação ao de superfície fixa, e entre 5 a 10% do 

rastreador de um eixo. Anualmente o rastreador de um eixo aumenta entre 35 a 40% 

o ganho da energia disponível em relação ao de superfície fixa. Em regiões 

nubladas o ganho anual de saída dos rastreadores pode estar abaixo dos 20%. Em 

regiões com radiação considerável, os ganhos anuais encontram-se entre 30 a 40% 

dos ganhos típicos dos painéis fotovoltaicos. Num determinado dia o ganho pode 

variar sempre desde zero até próximo dos 100%. [26]. 

 

                    Em relação à unidade de controle, os principais modelos de rastreadores 

solares são: 

- passivo:  

Não utiliza nenhum controle eletrônico para sua movimentação. O sistema consiste 

na movimentação do painel solar ao longo do dia, sem nenhuma fonte externa de 

energia, utilizando apenas a radiação solar para realizar esta movimentação 

mecânica do painel. Um modelo deste sistema é aquele formado por dois vasos 

cilíndricos idênticos contendo uma solução fluida internamente, mantida a uma certa 

pressão e colocados nos lados extremos do painel solar mantendo distâncias iguais 

do centro do eixo pivotante. O painel começa o dia inclinado para o Oeste; como o 

Sol nasce no Leste, os raios solares transferem o calor para a superfície cilíndrica de 

um dos vasos cilíndricos, provocando a evapotransferência da solução lentamente 

para o outro vaso do outro extremo situado no Leste. Desta forma o rastreador 

começa a movimentar-se em direção ao lado Leste, pelo desequilíbrio de massa no 

sistema. A velocidade deste movimento é limitada com a utilização de um 

mecanismo amortecedor. O ciclo diário do painel solar é completado quando retorna 
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á posição inicial, inclinado para o Oeste [7]. 

 

- ativo ou motor acionado com microprocessador:   

A articulação do pivô central do painel fotovoltaico é através de um motor acionado 

por um sensor eletrônico. O funcionamento do motor é alimentado pela própria 

energia gerada através do painel solar. Este sistema utiliza um algoritmo matemático 

para prever a movimentação do sol, mas não utiliza nenhum tipo de sensor da luz 

solar implantado ao seu  mecanismo [7]. 

 

- eletro-óptico controlador: utiliza a informação de algum tipo de sensor e um 

controlador  algorítmico para estimar a posição real do Sol, cujo objetivo é diminuir o 

ângulo entre os raios solares e a normal do painel fotovoltaico. Quando este ângulo 

é reduzido a zero, a luz do Sol forma com a superfície do painel um ângulo de 90°. 

Neste sistema a movimentação do painel não é horizontal, movimentando-se apenas 

a uma altitude correta nas regiões não equatoriais. Neste modelo o painel produz a 

energia necessária para a movimentação do motor [27].   

 

Todos os sistemas de rastreamento solar apresentam algumas das seguintes 

características [29]: 

-Estrutura de coluna simples ou de tipo de console paralelo, 

- um ou dois motores para exercer seu movimento, 

- um sensor de luz, 

- sistemas autônomos ou auxiliados por energia externa, 

- seguidores da luz ou movidos de acordo com o calendário, 

- contínuos ou movimentados por etapas, 

- rastreadores com funcionamento o ano todo ou com funcionamento todo o ano 

menos no inverno.              
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3.8  ESTADO DA ARTE EM RASTREADORES SOLARES 

 

                    Encontrar fontes de energias limpas para a crescente demanda mundial 

é um dos principais desafios para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável. 

Entre as fontes de energias renováveis  a energia solar pode se converter no 

substituto da energia que a humanidade precisa para suprir grande parte de suas 

necessidades. Atingindo uma cobertura  de cerca de 0,20% da superfície do 

Planeta, com 10% de uma conversão eficiente do sistema solar, poderia se alcançar 

a energia próximo do dobro do consumo de energia  mundial da taxa de consumo de  

energia fóssil [2]. Porém a energia solar não figura nos gráficos que mostram a 

contribuição de cada fonte de energia nos totais de geração da matriz energética 

global ou regional, mas a conversão da radiação solar em eletricidade vem a cada 

dia reduzindo a relação de custo/energia produzida aproximando-se de outras fontes 

de geração limpa de energia. Neste papel os rastreadores solares desempenham 

um papel muito importante, pois os rastreadores solares são dispositivos que 

melhoram a eficiência dos painéis fotovoltaicos [5]. 

 

(Abdallah S. e Nijmeh S. – 2003) - Projetaram e experimentaram o desempenho de 

um rastreador solar ativo com dois eixos movimentado através de um sistema 

eletromecânico. No sistema foram utilizados controladores lógicos programáveis 

para controlar a movimentação da superfície do painel fotovoltaico. Os resultados 

comprovaram que a energia total coletada foi de 41,34% superior que a energia 

coletada nas mesmas condições de um sistema com a superfície do painel solar 

fixo.       

 

(Chong K.K. e Wong C.W. – 2008) - Desenvolveram um modelo matemático, através 

da transformação de coordenadas, apresentando ajustes na elevação da azimitude 

e mecanismos de inclinação do rastreador solar comprovando a eficiência dos 

mesmos, bem como apresentando os erros e soluções  de ajustes para melhorar a 

precisão dos métodos. 

 

(Polek V. e Libra M. – 1998) – Analisaram o desempenho de um novo modelo de 

rastreador solar ativo de baixo custo formado por duas placas solares fixadas a um 

único eixo central horizontal. A placa solar auxiliar é a responsável pelo fornecimento 
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de energia a um motor de corrente contínua que movimenta o eixo principal do 

painel fotovoltaico. Este sistema foi previsto para poder operar em regiões com 

baixas temperaturas. 

 

(Rubio F.R.  ET AL – 2007) – Mostraram um trabalho de aplicação e controle dos 

rastreadores solares ativos contendo dois eixos, capaz de seguir o sol com alta 

precisão, observando os erros de desalinhamento da estrutura geográfica em 

relação ao Norte, que comumente aparecem nos rastreadores solares de baixo 

custo. O sistema proposto  contém uma malha aberta, baseada em modelos do 

movimento solar e uma malha fechada, utilizando um controlador dinâmico de 

resposta rápida, que representa uma economia de energia dos motores do 

rastreador do painel fotovoltaico. 

 

(Clifford M.J. e Eastwood D. – 2004) – Apresentaram um rastreador solar passivo de 

baixo custo para sua utilização em regiões equatoriais. A movimentação do 

rastreador passivo é através de duas tiras bimetálicas de alumínio/aço, deformadas 

pela radiação solar. O sistema possui o controle de amortecedores. Através de uma 

modelagem computacional comprovaram que o aumento da eficiência deste sistema  

foi em até 23% sobre os painéis solares fixos.  

 

(Poulek V e Libra M. – 1998) – Desenvolveram um novo rastreador ativo baseado 

num painel solar bifacial acoplado a uma célula solar bifacial auxiliar conectada a um 

motor de corrente contínua (C.C.) responsável pela movimentação do painel. O 

painel solar bifacial é fixado a um eixo rotativo vertical que recebe a energia para 

sua movimentação da celular solar bifacial auxiliar instalada numa posição 

aproximadamente perpendicular ao painel solar bifacial. 

 

(Santos J.L. ET AL – 2005) – Verificaram experimentalmente um rastreador 

fotovoltaico ativo operado continuamente com um motor de corrente contínua de alta 

eficiência. No sistema foi instalado um microprocessador capaz de determinar a 

potência máxima de operação do painel solar para um determinado nível de 

radiação solar e temperatura ambiente, o qual permite o ajuste de trabalho do painel 

solar     através de um conversor. 
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(Helwa ET AL – 2000) – Analisaram a energia solar captada através de vários 

sistemas de rastreamentos. Calcularam a energia solar coletada, utilizando médias 

globais dos feixes de radiação direta e difusa. Quatro sistemas foram utilizados em 

suas experiências: sistemas fixos com uma inclinação de 40° em relação ao sul, , 

rastreador de um eixo com uma inclinação de 33°, rastreador de um eixo com uma 

inclinação norte-sul, inclinado de 6° e rastreador de dois eixos, um vertical e o outro 

horizontal. Foram desenvolvidas expressões analíticas para a radiação que atinge 

as superfícies dos rastreadores e desenvolveram um programa em BASIC para 

calcular e armazenar a radiação diária de cada sistema. Posteriormente comparam 

entre os valores medidos e calculados de cada  sistema, avaliando o rendimento 

médio anual de cada sistema. 

 

                  Atualmente os rastreadores solares ativos, acionados por algum 

mecanismo elétrico detêm um maior percentual de pesquisa, desenvolvimento e 

aplicações; porém os custos da instalação, operação e manutenção dos 

rastreadores passivos são inferiores, tendo uma vantagem de poderem ser 

instalados em zonas rurais e locais remotos de difícil acesso.   
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4  METODOLOGIA 

 

4.1  MODELO FÍSICO 

 

                 De acordo com a análise na revisão bibliográfica deste trabalho, observa-

se a publicação de uma maior concentração de artigos nos sistemas de rastreadores 

ativos utilizando modelos matemáticos para a simulação de  diversos parâmetros 

responsáveis pelo  sistema de rastreamento solar dos painéis fotovoltaicos. Tendo 

em vista o rendimento que apresentam os rastreadores passivos serem da mesma 

ordem dos rastreadores ativos [31], optou-se pela construção de um modelo 

empírico de um rastreador passivo formado por dois vasos cilíndricos idênticos 

interligados entre si por uma tubulação de cobre, apoiados e distribuídos 

equitativamente sobre a estrutura de uma plataforma horizontal retangular metálica 

móvel apoiada sobre um eixo central pivotante. Os vasos cilíndricos contém uma 

solução fluída altamente volátil e a transferência de massa desta substância é a 

responsável pelo desequilíbrio da plataforma do sistema, a qual ocorre pelo 

fenômeno da  evapotransferência da solução.   

 

                 Para o desenvolvimento experimental do aparato funcional foram 

combinados conceitos teóricos da mecânica, termodinâmica clássica, com conceitos 

e expressões empíricas de mecânica de fluídos e transferência de calor. Também 

foram revistos fundamentos da radiação eletromagnética utilizando sua componente 

da radiação solar, resultando num conjunto de equações que foram utilizadas para 

poder analisar e avaliar o comportamento do modelo empírico proposto nesta 

dissertação. Os dados e resultados apurados foram obtidos inicialmente em 

laboratório e posteriormente o sistema foi submetido experimentalmente à ação do 

Sol monitorando seu desempenho funcional.     

                  

                 Através do princípio termodinâmico tomado como base para este 

trabalho, foram considerados os fenômenos de fluxo de calor  através de uma 

superfície e a transferência de massa dentro de um circuito fechado. O modelo 

permite relacionar  a temperatura em função do tempo, bem como a associação 

entre a transferência de massa do sistema em função do tempo. 
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4.2  TRANSFERÊNCIA DE MASSA NO SISTEMA 

 

                 A transferência de uma solução fluída de uma região de maior para uma de 

menor concentração denomina-se de transferência de massa. Este fenômeno ocorre 

analogamente à transmissão de calor, ou seja a massa é transferida na direção do 

menor gradiente de concentração existente, este fenômeno é denominado de 

difusão molecular de massa [8]. 

 

                  A transferência de massa dentro de um sistema pode ocorrer na fase 

líquida ou na fase gasosa. Na fase sólida a transferência de massa é suprimida 

devido à imobilidade relativa das moléculas [30]. Para obtenção dos resultados 

deste trabalho a transferência de massa desempenha um papel vital neste sistema, 

a qual ocorre pelo processo de evapotransferência; apresentando duas etapas de 

transferência desta substância, do líquido para o vapor e vice-versa. Os efeitos do 

calor gerado pela radiação solar incidente sobre as superfícies dos vasos cilíndricos 

é essencial para  a ocorrência do  processo de evapotransferência,  pois  a 

substância líquida armazenada internamente é vaporizada continuamente e 

transferida no interior do sistema. O vapor transferido é condensado da mesma 

maneira no vaso cilíndrico oposto. A taxa de transferência de massa é melhor 

quando se utiliza uma substância volátil submetida a certa pressão interna do 

sistema. A solução líquida empregada neste trabalho é o etoxietano, também 

conhecido como éter etílico, por ser uma substância de propriedade altamente 

volátil, com ponto de ebulição próximo dos 35 °C, densidade  de 0,71g/cm³ e massa 

molar 74,12 g/mol. A volatilidade de uma substância é uma conseqüência direta de 

sua massa molar. Ou seja, quanto maior a massa molar de uma substância, maior 

passa ser sua volatilidade. 

 

                 O fenômeno de transferência de massa pode ocorrer pelo mecanismo da 

difusão molecular ou de convecção. A transferência de massa por difusão molecular 

ocorre pela diferença de concentrações, a concentração é definida como sendo a 

relação entre a quantidade de substância, em moles ou massa por unidade de 

volume, mol/m³. No processo por convecção porções do fluído são transportados de 

uma região a outra do escoamento em escalas macroscópicas [30]. 
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                 A transferência de massa por difusão molecular no regime permanente ou 

estacionário, para um determinado ponto qualquer não varia com o tempo, assim 

tem-se: 

 

                                         
dy

dC
D

A

N A
v

a                                                             (4.1)     

Onde: 

A

N a : é o fluxo de difusão de massa em estado estacionário ( kg.mol/h.m²) 

VD : difusividade de massa em ( m²/h) 

AC : concentração do componente A (kg.mol/m³) 

dy : direção do fluxo. 

  

               O sinal negativo da expressão 4.1 indica o decréscimo da concentração da 

espécie A com o sentido do fluxo, isto é, no sentido das concentrações altas para as 

concentrações baixas . A expressão acima conhecida como Lei de Fick, é baseada 

nos princípios da Segunda Lei da Termodinâmica que  estabelece que a massa é 

transferida entre dois pontos em um fluído se houver diferença de concentração 

entre dois pontos [30]. A expressão de transferência de massa mantém uma relação 

de semelhança com a Lei de transferência de calor  de Fourier, Eq. 2.1[8].    

 

 

4.3  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO APARATO FUNCIONAL   

 

                Para a elaboração deste trabalho foi construído um rack móvel, formado 

por uma plataforma metálica retangular de 0,80 x 1,20 m, apoiado sobre um único 

eixo central móvel, fixo a uma base triangular formado por dois triângulos isósceles 

iguais e paralelos de 0,80 m de base e 0,90 m de lado. Os triângulos mantém-se 

separados  de uma distância de  0,80 m formando um cavalete de apoio ao eixo 

pivotante que serve para movimentar a plataforma metálica; semelhante ao balanço 

realizado por uma gangorra. As dimensões desta plataforma foram projetadas para 

permitir a fixação e a movimentação de um painel fotovoltaico. 
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                 Nas extremidades da plataforma metálica foram fixados dois vasos 

cilíndricos idênticos, construídos em  chapa de aço de 0,50 m de comprimento por 

0,10 m de diâmetro pintados de negro fosco. A interligação entre os  dois vasos 

cilíndricos  é dada por meio de uma tubulação de cobre de 3/8´´ e conectores NPT. 

Esta tubulação é a responsável pela transferência de massa da solução líquida 

dentro do sistema, conforme pode ser observado na Figura 18. Ainda nas 

extremidades da plataforma retangular foram fixados dois anteparos em chapa 

metálica, com suas faces interna e externa  espelhadas, desempenhando uma dupla 

função. A face interna do primeiro anteparo tem a finalidade de contribuir com a 

reflexão da radiação incidente sobre o vaso cilíndrico exposto ao Sol num 

determinado período do dia. A face externa do segundo anteparo  tem o papel de 

estabelecer uma região  com sombra sobre o segundo vaso cilíndrico, bem como 

refletir  a incidência dos feixes de radiação sobre o mesmo, evitando assim provocar 

o aquecimento  do segundo vaso cilíndrico.   

 

 

 

FIGURA – 18  Vista de perfil do rastreador solar passivo formado por dois vasos cilíndricos 
interligados por meio de  uma tubulação de cobre  e com o sistema de amortecimento instalado. 

 
 
 

                 Uma solução fluída começa a ser transferida na fase gasosa dentro do 

sistema quando um dos vasos cilíndricos passa a receber  o calor da radiação e   

alcança a temperatura interna de 34,6 °C, que representa o ponto de ebulição do 

éter etílico, solução líquida adotada neste sistema. O segundo vaso começa a 

receber gradativamente por meio da tubulação de cobre, interligada entre os vasos, 

Vaso cilíndrico 

Anteparo 

metálico 

Tubulação de cobre de 3/8´´ 

Molas metálicas de 

amortecimento 

Base metálica triangular 
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a fase gasosa desta solução, provocando sua condensação nas paredes internas do 

segundo vaso. Um sensível desequilíbrio da plataforma retangular do rastreador 

começa a ser observado. Permanecendo a incidir a  fonte de calor sobre o vaso 

cilíndrico inicialmente aquecido, este movimento se acentua com o decorrer do 

tempo acompanhando o deslocamento do Sol. Este fenômeno de transferência de 

massa no sistema, ocorre por  evapotransferência, devido a difusão molecular da 

substância líquida volátil utilizada. 

 

                Com a finalidade de atenuar a movimentação brusca do painel provocado 

pelo desequilíbrio das massas entre os dois vasos cilíndricos do sistema, foram 

dimensionadas e instaladas quatro molas metálicas fixas a duas barras horizontais 

paralelas colocadas na base triangular da plataforma metálica do rastreador, 

conforme está ilustrado na Figura 18. Este sistema de amortecimento é o 

responsável pela limitação do movimento brusco da plataforma retangular através do 

seu pivô central. A limitação do arco descrito pela plataforma retangular do painel 

solar não deve ser superior a um ângulo de  15° entre cada intervalo de uma hora, o 

qual corresponde à rotação da Terra para o período de uma hora. Estes cuidados 

foram tomados de maneira a poder alcançar uma alta eficiência com o sistema de 

rastreamento solar proposto neste trabalho aproximando  a descrição do arco de 

circunferência do rastreador com o deslocamento angular que a  Terra realiza ao 

completar uma hora. O ângulo descrito pela movimentação do rastreador passou a 

ser observado com a instalação de uma tampa circular de um ventilador,  fixada num 

pedestal, colocado na lateral do sistema e com  um apontador fixo numa lateral do 

rack, o qual permite controlar a descrição dos ângulos realizados pelo rastreador, 

conforme pode ser notado na foto ilustrada na Figura 19. Na tampa circular utilizada 

existe um total de 94 raios distribuídos ao longo de sua circunferência, formando 

ângulos de 3,84°.  
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FIGURA 19 – Montagem do modelo empírico do rastreador passivo com um grau de liberdade 
movimentado por evapotransferência de uma solução volátil  

 

 

4.4  DETERMINAÇÃO DA ENERGIA INCIDENTE SOBRE A SUPERFÍCIE  DO 

VASO CILÍNDRICO 

 

                A fim de encontrar a  quantidade de energia solar incidente, na superfície 

lateral do vaso cilíndrico, os dados abaixo foram adotados para o desenvolvimento 

experimental deste trabalho, considerando a incidência perpendicular da radiação 

solar sobre a superfície exposta. 

 

DADOS DO SISTEMA: 

Diâmetro do vaso cilíndrico, Φ = 0,10 m  

Comprimento do cilindro, L = 0,50 m                     

Superfície do cilindro exposta à radiação solar incidente, A = 0,050 m² 

Volume do cilindro: V = 3,92 x 310  m³ 
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Assim tem-se que a superfície incidente de radiação absorvida radA  pelo vaso 

cilíndrico, representa a taxa da superfície  projetada do vaso sobre o solo, 

determinada pelo valor  do seu comprimento com o raio, sobre a qual  estima-se a 

incidência da taxa de irradiação solar ou valor universal da constante solar, assim: 

 

                                       radA
 
0,050 m² 

 

Para determinar a potência incidente incidP , na superfície cilíndrica do vaso sujeita à 

ação da radiação, considerou-se o valor universal da constante solar de 1000 W/m²  

pela superfície irradiada do vaso cilíndrico, logo tem-se que: 

 

                           
1000incidP W/m² x 0,050 m² = 50 W 

 

Por outro lado para obter a  energia incidente incidE  no vaso cilíndrico durante uma 

hora de exposição à radiação solar, operando no SI, tem-se que: 

 

                                       
 )(. stPE incidincid 180 k J 

 

Para um determinado período do dia, a transferência de massa no sistema pode ser 

determinada utilizando a expressão da transferência de calor por condução, onde 

tem-se energia térmica em trânsito entre os vasos cilíndricos. Inicialmente 

observando  no sistema a elevação da temperatura,  no vaso preenchido, tem-se a 

presença  do calor sensível sem modificar seu estado de agregação da substância e 

posteriormente o calor latente, com a modificação do seu estado de agregação. 

Considera-se para esta experiência  que um dos vasos cilíndricos encontra-se 

totalmente preenchido com éter etílico, solução líquida adotada neste sistema, bem 

como o gradiente de temperatura alcançado  é da ordem de 40°C. Levando-se em 

conta que a solução líquida encontra-se à temperatura ambiente de 20°C e a 

temperatura  na superfície preta do vaso cilíndrico exposta à radiação alcance os 

36°C  que representa o ponto de ebulição da substância solúvel. Adotando-se o 

calor específico do éter etílico de 1,92kJ/kg.°C, determina-se a quantidade de calor 

necessário para aquecer uma determinada massa de substância, assim sendo: 
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                                               TcmQ  ..  

                                      180 kJ = m. 1,92 kJ/kg.°C. 16 °C 

Logo resulta:  

                                               kgm 86,5  

 

Posteriormente para a determinação da quantidade de calor sobre a  substância 

para estabelecer sua mudança de estado e transferência desta massa no sistema, 

considera-se o valor do calor latente do éter etílico como sendo 354,88 kJ/kg, assim 

tem-se que: 

 

                                             LmQ .     

                                             kgkJkgQ /88,354.86,5  

                                             kJQ 6,2079  

 

No desenvolvimento experimental deste trabalho, a hipótese acima é relaxada, 

devido ao volume utilizado de solução líquida ter sido de quatro litros. Este fato 

deve-se à limitação da capacidade de cada vaso cilíndrico ser da ordem de quatro 

litros. Por outro lado tem-se que o éter etílico utilizado apresenta uma densidade de 

0,71 g/cm³. Considerando o volume de quatro litros, a massa máxima transferida no 

sistema é de 2,84 kg; esta massa transferida resulta em aproximadamente 49% da 

massa de substância encontrada acima.  

 

 

4.5  SISTEMA DE AMORTECIMENTO DO RASTREADOR 

                   

                 Para compensar a movimentação brusca do sistema, provocada pelo 

desequilíbrio entre as massas dos vasos cilíndricos como resultado da 

evapotransferência da solução líquida, foram dimensionadas  quatro  molas a fim de 

manter uma movimentação sensível do  rastreador solar ao longo do dia. Para 

encontrar o coeficiente de  deformação elástica da mola, foi aplicada a Lei Hooke. O 

coeficiente de elasticidade da mola, foi determinado experimentalmente pela ação 

de uma força exercida sobre um corpo preso a uma das extremidades da mola. A 
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intensidade desta força foi considerada como sendo igual à transferência de  certa 

massa  no sistema a partir do seu estado relaxado.  

 

                   No desenvolvimento experimental do modelo empírico do rastreador solar 

a fim de ajustar a deformação da mola para o sistema, procurou-se atentar a escolha 

de determinadas massas, cuja ação da força estabelece uma deformação de 

dimensões  igual ao que descreve um arco de 15°, que  o rastreador  realiza em 

torno do seu eixo central ao completar o período de uma hora de transferência de 

massa dentro do sistema. Inicialmente foi considerada a condição em equilíbrio, com 

a mola relaxada, conforme ilustra a Figura 20. Posteriormente foi acrescentando-se 

gradativamente três massas de 100g cada uma com o objetivo de encontrar o 

deslocamento ideal do rastreador e a constante elástica da mola para as condições 

estabelecidas.    

 

I.- Condição Inicial de Equilíbrio 

 

 

 

FIGURA 20 – Posição inicial do rastreador solar passivo na condição relaxada das molas 
amortecedoras 

 

 

 

                   Conforme as dimensões da estrutura metálica do rastreador solar 

proposto neste trabalho, observa-se que o ângulo máximo que descreve o 

movimento de um dos braços metálicos junto ao lado do triangulo da base é de 

63,61°, descrevendo  um comprimento de arco máximo de 0,443 m. Estes valores 

orientam para um melhor desempenho deste equipamento no período do dia 

compreendido entre 8h da manhã até as 16h, levando-se em conta a movimentação 

Anteparos metálicos 

refletivos 

Molas metálicas de 

amortecimento 

Barra metálica para fixação das 

molas de amortecimento 

0,40 m 
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rotacional de 15° para cada hora registrado pela velocidade angular da Terra.   

 

II.- Deslocamento registrado pelo sistema com : gP 1001   

 

 

FIGURA 21 – Deslocamento do rastreador solar devido à ação da primeira força aplicada em uma de 
suas extremidades usada para o dimensionamento do sistema de amortecimento 

 

                Colocando-se uma massa de 100 g em uma das extremidades do 

rastreador solar, conforme ilustra a Figura 21 simula-se a transferência de massa 

dentro do sistema como resultado do processo de evapotransferência. Este 

desequilíbrio provocado pela massa descreve um arco de um ângulo de 12,7° 

representando a transferência lenta de massa internamente, acompanhando 

sensivelmente o Sol para o período aproximado de uma hora.  

 

III.- Deslocamento com: ggPP 20010012            

                     

 

 

FIGURA 22 – Deslocamento do rastreador solar pela aplicação de uma segunda força em uma de 
suas extremidades para o dimensionamento do amortecimento formado por duas molas 
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                Após a segunda massa de 100 g colocada na extremidade do rastreador 

solar, descreve-se  um arco que forma um angulo de 25,4° com a base, conforme 

verifica-se através da Figura 22. Este deslocamento representa o acompanhamento 

do Sol num período de duas horas.   

 

IV.- Condição Final de Deslocamento: ggPPP 300100213 
 

                Utilizando uma terceira massa de 100 g, colocada na extremidade do 

rastreador, o arco descrito gera um ângulo  aproximado de  38°,conforme mostra a 

Figura 23. Para esta condição tem-se um movimento sensível do rastreador 

procurando manter o feixe de raios solares perpendiculares à superfície do vaso 

cilíndrico durante três horas.  

 

 

FIGURA 23 – Posição final do rastreador solar devido à aplicação da terceira força 

     

                 O valor da constante elástica da mola k dimensionada para este sistema é 

7,35 N/m, observando-se sua resposta no seu comportamento elástico no regime 

linear.  

 

                 A posição do rastreador solar aqui no hemisfério Sul, deverá ser instalado 

orientado para o norte geográfico de modo a se obter a maior eficiência. 

 

 

  

P₃ 

Ѳ₃ = 38° 
0,80 m 
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FIGURA 24 – Ilustração da massa total transferida para um dos vasos cilíndricos por 
evapotransfêrencia  no modelo empírico do rastreador solar passivo construído utilizando um 

soprador térmico como fonte de calor 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÕES DO DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

 

              Na procura de uma superfície plana diatérmica e de baixo custo, procurando  

reunir uma maior concentração dos feixes da radiação solar, inicialmente adotou-se 

um sistema formado por duas bandejas planas retangulares em alumínio com as 

tampas soldadas e capacidade de 1,2 litros, conforme ilustra a Figura 25. A escolha 

foi devido à alta condutividade térmica que este material apresenta. A substância 

líquida utilizada internamente no sistema para o processo da evapotransferência foi 

o álcool isopropílico ou isopropanol. Esta substância química reúne características 

de alta volatilidade, com ponto de ebulição da ordem  de 78°C e densidade  de 0,786 

g/cm³. 

 

                          

 

 

FIGURA 25 – Bandeja em alumínio utilizada inicialmente na construção do primeiro modelo empírico 
de rastreador solar passivo. 

 
 
 

                 As duas bandejas de alumínio, com suas superfícies frontais pintadas de 

preto, foram fixadas nas extremidades do rack móvel do rastreador, apoiadas 

formando um ângulo de 45° com a estrutura que se movimenta. Para a comunicação 

entre as bandejas utilizou-se uma mangueira de material polimérico, instalada na 

tubulação de saída de cada uma das bandejas, conforme a ilustração da Figura  25.  

Foi utilizado um litro de álcool isopropílico para preencher 83% do volume de uma 
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das bandejas. Os primeiros ensaios foram realizados no Laboratório de Tomografia 

Industrial do LACTEC, posteriormente o sistema foi colocado no tempo, para a ação 

dos raios solares diretamente sobre a superfície negra da bandeja de alumínio, 

como mostra a Figura 26. Na primeira situação, com o auxílio de um soprador 

térmico  portátil, o volume de álcool contido em uma das bandejas foi transferido 

totalmente, confirmando-se o fenômeno da evapotransferência de massa no sistema 

entre os dois recipientes, ocorrendo a transferência da substância da fase liquida 

para o vapor e posteriormente do vapor para o líquido, condensando-se toda a 

substância nas paredes internas da segunda bandeja. Na segunda situação, porém 

de maneira mais lenta que o caso anterior, ocorreu o mesmo fenômeno observado 

no primeiro ensaio realizado em laboratório. Porém um fenômeno inesperado 

passou a ser notado no sistema nas duas experiências realizadas, o refluxo da 

substância líquida após a transferência total desta solução, retornando todo o 

volume transferido à primeira bandeja de maneira veloz. Após vários testes e 

ensaios com estes materiais e substâncias, como o álcool etílico e posteriormente 

utilizando o álcool absoluto e isopropílico, o mesmo fenômeno foi observado. Na 

tentativa de procurar uma solução para o problema do refluxo, várias tentativas 

foram realizadas: controlar o volume de álcool a ser inserido na primeira bandeja, 

construção e instalação de válvulas de retenção tipo esfera na mangueira de 

interligação entre as bandejas, bem como a instalação de duas mangueiras de 

material polimérico interligando as duas bandejas. As bandejas passaram a ter duas 

tubulações de saída em cada extremidade;  uma tubulação chamada de pescador, 

foi instalada com uma extremidade interna bem próxima da sua superfície e a outra 

ponta saindo da bandeja, a outra tubulação ficou com saída simples. Observou-se 

sempre o mesmo problema, o refluxo. Este modelo descrito anteriormente passou a 

ser abandonado, sem conseguir obter uma solução para poder entender o fenômeno 

do refluxo do álcool presente num sistema fechado submetido a um gradiente de 

temperatura.                                        
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FIGURA 26 – Ensaio realizado em campo com o modelo inicial do rastreador solar passivo construído 
utilizando duas bandejas de alumínio 

                            

 

               Com a finalidade de superar os imprevistos  surgidos com o refluxo 

apresentado com o álcool isopropílico, absoluto e etílico utilizados nas bandejas de 

alumínio, adotou-se um novo modelo empírico para realizar o fenômeno da 

evapotransferência de massa descrito anteriormente neste trabalho. Inicialmente 

adotou-se dois vasos cilíndricos com capacidade de 1.000 cm³ cada um. Para 

atender este fim, foram empregados dois extintores de incêndio de uso veicular, 

vazios, do tipo ABC, com capacidade para abrigar 1 kg de pó utilizados para o 

combate ao fogo. Os bicos de saída dos extintores foram torneados, adaptados com 

luvas de bronze e conexões NPT (National Pipe Thread) para poderem ser  

interligados com uma tubulação de cobre de 3/8 ´´. As conexões NPT  empregadas 

para interligar os vasos são os tipos mais comuns encontrados em sistemas de 

transmissão de fluídos com alta pressão. A solução líquida empregada para o 

sistema interno foi o éter etílico, substância com alta volatilidade, densidade 0,71 

g/cm³ e ponto de ebulição da ordem de 34°C.  

 

                 Para a realização dos primeiros ensaios, um dos vasos cilíndricos foi 
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preenchido com 0,5 litro de éter etílico e o outro permaneceu vazio. Após a ligação 

da tubulação de cobre entre os vasos, o recipiente cilíndrico contendo éter etílico foi 

mergulhado permanecendo horizontalmente em uma bacia contendo um volume de 

água inicialmente à temperatura ambiente e aquecida gradativamente através de um 

ebulidor elétrico mergulhado na água até alcançar a temperatura de 61°C. O limite 

imposto para a temperatura  de 61°C foi  por uma questão de segurança, pois o 

sistema aquecido apresentou um aumento da pressão interna. Para medir a massa 

transferida no sistema, o vaso cilíndrico vazio foi apoiado na superfície de uma 

balança digital de bancada, do tipo comercial, munida das teclas de zero e de tara. 

O processo da evapotransferência no sistema foi acompanhado efetuando os 

devidos registros em intervalos de 60 segundos, durante 24 minutos, conforme os 

dados que constam na Tabela 1. Para o monitorando da temperatura foi utilizado um 

termômetro digital portátil. Os resultados deste procedimento experimental 

apresentado na Tabela 1 estão representados através do gráfico ilustrado na Figura 

27.  

   

                    O fenômeno da evapotransferência observado através deste ensaio 

manteve uma certa proporcionalidade entre a massa transferida e o aumento da 

temperatura, conforme observado no gráfico da Figura 27.  Porém, deve-se ressaltar 

que uma maior aproximação entre as curvas que representam a massa transferida e 

o aumento da temperatura. Esta linearidade das curvas, indicam que o sistema 

encontra-se adequado para a aplicação. Porém graficamente observa-se um leve 

distanciamento entre as curvas resultado de um pequeno vazamento observado no 

sistema. Observa-se também que a massa total no sistema contida inicialmente no 

vaso 1 era de aproximadamente 350 g(0,5 litro). Após 24 minutos a transferência 

total de massa foi de 110 g, conforme indica a tabela 1. O vazamento no sistema foi  

um resultado entre a incompatibilidade de diâmetro de roscas  do vaso cilíndrico e a 

bitola das conexões NPT utilizadas. 
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TABELA 1 – RESULTADOS DA TRANSPARÊNCIA DE MASSA ENTRE DOIS VASOS CILÍNDRICOS 
DE CAPACIDADE DE 1.000 cm³, UM MERGULHADO NUMA BACIA AQUECIDA  
USANDO UM EBULIDOR DE ÁGUA E O SEGUNDO VASO APOIADO NUMA 
BALANÇA DIGITAL 

    

  

Tempo(min) T (°C) M (g) 

1 43 1,42 

2 44 15 

3 45 15,4 

4 46 16,61 

5 47 18,83 

6 48 21,72 

7 48 27,34 

8 50 33,3 

9 50 37,52 

10 51 42,1 

11 52 46,4 

12 52 49,32 

13 53 53 

14 53 56,2 

15 54 61,72 

16 55 67,31 

17 56 73,24 

18 56 77,71 

19 57 82,43 

20 58 89,13 

21 59 93,72 

22 59 99,01 

23 60 104,6 

24 61 110 
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FIGURA 27 – Proporcionalidade entre a massa e a temperatura observado no fenômeno da 

evapotransferência  num sistema fechado formado por dois vasos cilíndricos de capacidade de 1000 

ml cada um 

 

 
 

                 Após a temperatura d´água atingir os 61° C, o ebulidor foi retirado da 

bacia, deixando o sistema resfriar naturalmente. Para estas condições verificou-se a 

continuidade da transferência de massa no sistema, porém  de maneira mais lenta 

que o caso anterior registrado. Este fato passou foi observado por 5 minutos, 

tomando os dados neste ensaio em intervalos a cada 30 segundos, e registrados 

conforme consta na Tabela 2,  representados graficamente conforme ilustrado na 

Figura 28. Este gráfico ilustra o aumento da massa transferida apesar do  

decréscimo gradual da temperatura  do sistema, pois os valores de temperatura 

observados neste ensaio, mantém o ponto de ebulição da substância líquida 

empregada. Pode-se concluir que existe uma defasagem temporal entre a fonte de 

calor (Sol) e o resultado (movimento). 
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TABELA  2 – RESULTADO DA TRANSFERENCIA DE MASSA ENTRE DOIS VASOS CILÍNDRICOS 

APÓS A RETIRADA DO EMBULIDOR DA BACIA DE ÁGUA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FIGURA 28 – Ilustração da continuidade da transferência de massa entre os vasos cilíndricos de 

1.000 ml do sistema após a retirada do ebulidor da bacia aquecida 
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           O resfriamento natural deste ensaio passou a ser observado por um 

período mas longo, foram registrados 23 intervalos de um minuto cada um, iniciando 

com a temperatura de 60°C. Foi registrado um decréscimo total da temperatura de 

15°C, resultando em uma transferência de massa no sistema entre os vasos 

cilíndricos de 59 g; conforme os dados apresentados na Tabela 3. Através da 

elaboração do gráfico que consta na Figura 29 nota-se uma acentuação maior da 

transferência da massa que para um gradiente de temperatura negativo nesse 

período. Tem-se aproximadamente 4g de massa transferida para cada decréscimo 

de 1°C. Neste fenômeno, verifica-se também que apesar da temperatura diminuir a 

cada intervalo de tempo registrado, as temperaturas situam-se acima do ponto de 

ebulição do éter etílico, principal motivo de manter a transferência de massa entre os 

vasos. Por outro lado, justifica-se o baixo valor de massa transferida, pelo volume de 

500 ml de substância líquida inserida inicialmente num dos vasos aquecidos, bem 

como sua densidade ser da ordem de 0,71 g/cm³, a qual estabelece uma massa 

total de 350 g. Também desta-se o fato do sistema ter  apresentado uma certa perda 

de fluído para o meio nas etapas do aquecimento e de resfriamento, devido a 

problemas com  vazamento constatado nas conexões, conforme mencionado no 

ensaio de anterior.  
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TABELA 3 – TRANSFERENCIA DE MASSA NO SISTEMA NO PERÍODO DE RESFRIAMENTO 
NATURAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Tempo(min) T(⁰C) M(g) 

1 60 110 

2 58 116,3 

3 57 121,4 

4 56 126,75 

5 56 131,09 

6 55 134,8 

7 55 140,05 

8 54 142,42 

9 54 145,42 

10 53 147,62 

11 53 150,36 

12 53 154,23 

13 52 156,33 

14 52 158,79 

15 50 160,9 

16 50 161,65 

17 49 162,8 

18 48 163,71 

19 48 165,24 

20 47 165,9 

21 46 166,25 

22 46 167,11 

23 45 168,2 
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FIGURA 29 – Observação da continuidade de transferência de massa entre os dois vasos cilíndricos  

de 1.000 ml após o resfriamento natural. 

 
 

 

              Outro ensaio realizado com os dois vasos cilíndricos, pintados de negro, 

de capacidade de 1000 ml, foi utilizando um soprador térmico elétrico ou pistola de 

ar quente de 350 W de potência como fonte de calor. Um dos vasos foi preenchido 

com 500 ml de éter etílico, massa de 350 g. O segundo vaso foi mantido vazio, 

apoiado sobre uma balança digital, tarada para o registro da massa transferida. O 

calor foi espalhado manualmente com o soprador térmico ao longo da superfície 

cilíndrica diatérmica do vaso que contém a substância líquida. A transferência de 

massa no sistema, começou a ser notada quando o vaso cilíndrico começou atingir a 

temperatura externa ao longo de sua superfície próximo do ponto de ebulição da 

substância líquida, 35°C. Os dados levantados neste ensaio são apresentados 

através da Tabela 4. O controle da temperatura foi através de um termômetro digital 

portátil a cada três minutos em contato com o vaso aquecido. Procuro-se 

estabelecer o limite máximo de 63°C para a temperatura de trabalho, devido à 

pressão interna exercida pelo sistema.  A Figura 30, representa graficamente os 

dados levantados na Tabela 4. Durante este processo nota-se novamente o 

fenômeno da transferência de massa entre os vasos cilíndricos mantidos num 

sistema fechado, mantendo uma analogia com os ensaios anteriores. Neste 

processo também foi observado um  pequeno vazamento nas conexões de um dos 
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vasos cilíndricos com a tubulação de cobre, resultando uma certa perda de massa 

para o meio, porém não interferindo nos resultados esperados.  

 

TABELA 4 – DADOS DA TRANSFERÊNCIA DE MASSA NO SISTEMA FORMADO POR DOIS 
VASOS CILÍNDRICOS DE 1.000 ml, A FONTE UTILIZADA FOI UM 
SOPRADOSTÉRMICO TIPO PISTOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Transferência de massa por evapotransferência entre dois vasos de 1.000 ml, com 

volume inicial de 0,5 litro de substância volátil, aquecidos com soprador térmico 
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                Após os ensaios com um vaso mergulhado numa bacia contendo água 

aquecida, através de um ebulidor e posteriormente usando um soprador térmico 

como fonte de calor. O sistema fechado formado pelos dois vasos cilíndricos 

interligados por uma tubulação de cobre, foi instalado na estrutura metálica móvel do 

rastreador e colocado para a ação direta dos feixes dos raios solares sobre a 

superfície externa do vaso preenchido com a substância líquida volátil, conforme 

apresenta-se nas Figuras 31 e 32. O sistema foi posicionado na orientação Leste-

Oeste. De maneira a poder garantir um maior momento no braço móvel  do 

rastreador como resultado da transferência de massa no sistema, um vaso cilíndrico 

foi preenchido com 1 litro de éter etílico (710 g) e o segundo vaso foi mantido vazio. 

Nos primeiros ensaios realizados foram utilizados apenas 500 ml da substância 

líquida, de maneira a estabelecer um volume interno vazio no vaso cilíndrico 

inicialmente preenchido, capaz de concentrar a parte gasosa da substância 

aquecida a ser transferida para o segundo vaso. A tubulação de cobre foi revestida 

com um isolante térmico escuro, para reduzir as perdas por entropia. O sistema foi 

exposto no dia 08 de março de 2011, nas proximidades do Laboratório de 

Tomografia Industrial do LACTEC, num dia claro, com bastante Sol durante 4 horas. 

O fluxo interno de matéria no sistema ocorreu naturalmente, porém de forma 

moderada. A Figura 31 ilustra uma das etapas do processo de transferência de 

massa. Apesar de preencher totalmente um dos vasos cilíndricos com a substância 

líquida volátil, o processo de transferência, ocorreu de maneira semelhante à 

situação quando o vaso  foi preenchido com apenas a metade de esse total de 

substância. Devido às dificuldades em poder mensurar a massa transferida para o 

vaso cilíndrico vazio, foi utilizada uma trena para poder medir o deslocamento do 

braço do rastreador, em relação a sua posição inicial. Na posição inicial o braço do 

rastreador permaneceu totalmente inclinado, por causa da ação da força peso de 

uns dos vasos, o qual estava totalmente preenchido de éter etílico. A Figura 32 

mostra o rastreador retornando à posição do ponto de equilíbrio, registrado após 4 

horas de exposição ao Sol. O deslocamento gerado nesse período foi 0,43 cm. Uma 

forma analítica de poder determinar a massa transferida entre os vasos cilíndricos é 

determinar inicialmente a energia potencial elástica da mola, de acordo com a 

variação do deslocamento e posteriormente com a expressão da energia potencial 

gravitacional é possível conhecer a massa transferida no sistema.  Conforme citado 

anteriormente, devido ao vazamento ocorrido neste ensaio registrou-se uma perda 
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da substância para o meio, estabelecendo uma ampla margem de erro para 

encontrar a massa.  

 

 

 

 

 

FIGURA 31 – Registro da posição inclinada do rastreador solar passivo, provocado pela transferência 

de massa após 2 h de exposição aos raios solares 
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FIGURA 32 – Transferência de massa entre dois vasos cilíndricos provocado pela ação direta do 

feixe dos raios solares, após 4h de exposição  

 

 

                De acordo com os ensaios realizados anteriormente, os resultados 

mostraram certa semelhança em cada caso registrado de transferência de massa no 

sistema. O processo termodinâmico sofrido pela substância líquida volátil contida 

internamente no interior de sistema fechado comprova os dois tipos de trocas 

energéticas como o meio; o calor absorvido e o trabalho realizado.   

 

                 Aprimorando o modelo empírico anterior, foram construídos dois vasos 

cilíndricos em aço carbono com capacidade de aproximadamente 4 litros cada um, 

com as seguintes dimensões: diâmetro de 0,10 m e comprimento de 0,50 m. A 

massa de cada vaso cilíndrico é da ordem de 10,12 kg. Nos vasos foram previstos 

pontos de entrada e saída rosqueáveis, para que estes possam  ser interligados, 

bem como abastecidos e esvaziados com alguma substância líquida, assim como 

para poder mensurar a pressão interna de trabalho. As paredes destes vasos foram 

projetados com uma  espessura para suportar uma pressão interna de trabalho da 

ordem de 36 atm, que representa a pressão crítica do éter etílico. A tubulação de 

cobre utilizada para interligar os vasos foi de 3/8´´, posteriormente revestida com 

isolante térmico, para evitar perdas entrópicas do sistema. Os vasos foram pintados 
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com tinta fosca preta. 

 

                  O primeiro ensaio realizado com este novo sistema foi no Laboratório de 

Materiais do LACTEC, no Centro Politécnico, da UFPR. Inicialmente  um  dos vasos 

cilíndricos foi preenchido com 4 litros de éter etílico, interligado ao segundo vaso 

vazio com a tubulação de cobre, constituindo-se o sistema fechado. O primeiro vaso 

foi colocado na região interna entre as placas de uma prensa utilizada como fonte de 

calor a qual foi aquecida gradativamente até alcançar uma temperatura de 63° C 

prevista . O segundo foi mantido vazio e apoiado sobre uma balança digital para 

poder controlar a transferência de massa durante o processo. Os resultados 

referentes a este ensaio encontram-se na Tabela 5 e plotados no gráfico da Figura 

33. A pressão de trabalho no sistema, manteve-se constante durante a 

evapotransferencia não ultrapassando 0,5 atm, conforme controlado através de um 

manômetro instalado no vaso cilíndrico preenchido mantido na parte interna das 

placas da prensa aquecida. O processo termodinâmico sofrido pela substância 

volátil presente no sistema, evidenciou mais  uma vez através deste ensaio a 

aplicação da Lei de Charles aplicada para um gás ideal. Observou-se o a elevação 

da temperatura provocada sobre o vaso cilíndrico aquecido. A massa transferida no 

estado gasoso, cresceu linearmente com o aumento da temperatura para uma certa 

pressão constante registrada no sistema, conforme pode ser mostrado através das 

isóbaras representadas na Figura 33. Devido a certas limitações de espaço na 

região interna da prensa para poder acomodar o tamanho dos vasos cilíndricos,  

foram realizados certos ajustes e movimentações que acabaram gerando um 

pequeno vazamento em uma das conexões do sistema, resultando em perda de um 

certo percentual da substância para o meio externo. O vazamento ficou mais 

acentuado com o aumento linear da temperatura. Apesar do fenômeno do 

vazamento, houve transferência de massa entre os vasos cilíndricos, permanecendo 

o sistema aquecido além do período estimado. Na Tabela 5 foram pontuados as 

etapas da transferência total da substância para o segundo vaso.   
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TABELA 5 – EVAPOTRANSFERÊNCIA ENTRE DOIS VASOS CILÍNDRICOS DE 4 LITROS, FORAM 
UTILIZADAS AS PLACAS DA REGIÃO INTERNA DE UMA PRENSA PARA 
AQUECIMENTO DE UM DOS VASOS 

 

Tempo(min) T (⁰C) M(g) 

5 17 0 

10 19 0 

15 23 0 

20 26 0 

25 30 0 

30 33 0 

35 36 0 

40 39 20 

45 42 60 

50 45 90 

55 47 120 

60 49 150 

65 52 185 

70 55 230 

75 58 255 

80 60 285 

85 63 365 

 

 

 

 

Figura 33 -  Ilustração da massa transferida entre dois vasos cilíndricos de 4,0 litros, aquecido por  

meio do calor gerado foi pelas superfícies planas internas de uma prensa 
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                       Outro ensaio realizado com os dois vasos cilíndricos no mesmo 

laboratório, foi utilizando a estrutura do módulo metálico do rastreador solar 

construído. Inicialmente o sistema foi bem lubrificado para posteriormente os vasos 

cilíndricos serem instalados conforme encontra-se ilustrado na Figura 34. Foi 

dimensionado o sistema de amortecimento do sistema utilizando quatro molas 

metálicas, instaladas nas extremidades do módulo, duas de cada lado. Para 

determinar o coeficiente de elasticidade das molas foram utilizadas quinze massas 

de 100 g apoiadas gradativamente em uma das extremidades do rastreador, o valor 

do coeficiente de elasticidade encontrado foi de  59 N/m, mantendo-se uma resposta 

linear. Posteriormente um dos vasos cilíndricos foi abastecido com 4 litros de éter 

etílico, preenchendo praticamente todo seu volume, deixando o rastreador na 

posição inclinada, conforme mostra a Figura 34. A fonte de calor utilizada foi um 

soprador térmico tipo pistola fixo a uma banqueta de apoio, colocado a uma 

distância aproximada de 0,25 m do vaso cilindro preenchido com a solução líquida. 

O soprador térmico utilizado foi mantido no seu menor estágio de operação, 350° C. 

O monitoramento da temperatura na superfície do vaso foi realizado através de um 

termógrafo instalado num tripé próximo ao sistema, conforme pode ser observado 

pela Figura 24.  

 

                 Neste ensaio se observou a transferência de massa entre os dois vasos 

cilíndricos ao igual que nas experiências realizadas anteriormente utilizando outros 

modelos. Comprovou-se mais uma vez a aplicação do principio termodinâmico 

responsável pela movimentação do sistema. Para este ensaio não foi possível 

utilizar uma balança para poder mensurar a massa transferida entre os vasos 

cilíndricos do sistema fechado, porém registrou-se um deslocamento da estrutura 

móvel do rastreador em relação ao gradiente de temperatura, conforme os dados 

levantados da Tabela 6 e representados na Figura 35. Também foi possível observar 

o deslocamento angular do rastreador de 16⁰. A duração deste ensaio foi de 4h e 30 

minutos. Após o desequilíbrio provocado no rastreador, como resultado da 

transferência de massa entre os vasos cilíndricos, o mesmo ensaio passou a ser 

realizado de maneira inversa. O soprador térmico foi posicionado de forma contrária 

aquecendo-se o  segundo vaso cilíndrico inicialmente vazio e agora contendo a 

massa transferida no sistema. O processo movimentou o rastreador novamente, 

devido à transferência de massa de maneira inversa no sistema fechado. Os dados 
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deste ensaio encontram-se na Tabela 7 e a representação gráfica está ilustrada na 

Figura 36. O deslocamento do rastreador foi de 0,58 m em relação a sua posição 

anterior, o tempo de duração deste ensaio foi de 4h. Por uma questão de segurança 

as paredes dos vasos cilíndricos, foram projetas com uma espessura para poder 

suportar o limite da pressão crítica estabelecida pelo éter etílico, este cuidado se 

tomou, por desconhecer  anteriormente a pressão interna de trabalho do sistema. 

Sem conhecer a pressão de trabalho foram construídos estes dois novos vasos 

cilíndricos com uma densa espessura, resultando em 10 kg de massa cada um. 

Quando instalados no sistema estabeleceram um atrito de rolamento, limitando a 

velocidade de movimentação do rastreador. Outra conseqüência das paredes dos 

vasos espessas foi o tempo para a distribuição do calor ao longo de sua superfície 

externa exposta à fonte de calor do soprador térmico, conforme observado através 

do visor do termógrafo instalado neste ensaio, bem como também o tempo 

necessário para a transformação de fase da solução líquida durante o processo e a 

flexibilização do rastreador. 

 

                        Com a finalidade de acompanhar a movimentação do sistema, foi 

fixado próximo ao rastreador um tripé contendo uma tampa protetora frontal de um 

ventilador em desuso, desempenhando o papel de transferidor de ângulos, contendo 

na sua escala circular de seções, ângulos de 3,83°, conforme ilustrado na Figura 34. 

No braço metálico do rastreador foi fixada a ponta de uma abraçadeira de náilon, 

com sua extremidade  apontada junto ao transferidor de ângulos. Este transferidor 

de ângulos foi instalado para poder associar a movimentação do rastreador com a 

posição do Sol ao longo do dia. Devido à movimentação vagarosa do sistema, por 

causa do atrito de rolamento, não foi possível estabelecer uma analogia com a 

movimentação do Sol. A pressão interna do sistema foi mantida constante durante 

todo o ensaio, conforme foi registrado também em ensaios anteriores realizados.    
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FIGURA  34 – Ilustração da transferência de massa entre os dois vasos cilíndricos do sistema com  
capacidade 4 litros, como fonte de calor  foi utilizado um soprador térmico tipo pistola. 

 

 

 

TABELA 6 – DADOS DA MOVIMENTAÇÃO DO RASTREADOR SOLAR PASSIVO FORMADO POR 
DOIS VASOS CILÍNDRICOS DE 4 LITROS, FOI  UTILIZADO COMO FONTE DE 
CALOR UM SOPRADOR TÉRMICO TIPO PISTOLA 

 

 

tempo(h) deslocamento(m)

0 0

0,5 0

1 0,1

1,5 0,13

2 0,21

2,5 0,28

3 0,37

3,5 0,48

4 0,52

4,5 0,68  
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FIGURA 35 – Ilustração do deslocamento do rastreador solar passivo após 4,5h de aquecimento 
utilizando  um soprador térmico portátil.  

 

 

 

 

TABELA 7 – COLETA DE DADOS DO ENSAIO REALIZADO PARA O RETORNO DA MASSA 
TRANSFERIDA NO RASTREADOR SOLAR COM AQUECIMENTO ATRAVÉS DE UM 
SOPRRADOR TÉRMICO 

 

 

tempo(h) deslocamento(m)

0 0

0,5 0

1 0,1

1,5 0,14

2 0,23

2,5 0,29

3 0,36

3,5 0,49

4 0,58  
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FIGURA 36 – Ilustração do deslocamento do rastreador solar passivo no ensaio de retorno da massa 
transferência no sentido inverso 

 

 

 

                     Este sistema formado pelos vasos cilíndricos utilizado nos ensaios 

anteriores também foi submetido à ação direta da radiação solar , na área externa 

das dependências do setor de manutenção do LACTEC, no Centro Politécnico, em 

27 de julho de 2011 no período das 11h as 14h30m, num dia de Sol claro e com a 

presença de ventos moderados. O sistema foi instalado na posição Leste-Oeste. A 

temperatura ambiente registrada no dia foi de 23° C. As temperaturas máximas e 

mínimas registradas nesse período foram: vaso 1 com maior volume de solução 

líquida exposto diretamente à radiação de 34° C e vaso 2 com 26° C na sua 

superfície externa. As temperaturas foram registradas através de um termômetro 

digital portátil, em intervalos de cada 15 minutos. Nesta experiência, se observou 

levemente a movimentação do sistema, de uma seção circular de 3,83°, conforme foi 

observado através do transferidor de ângulos posicionado ao lado do rastreador. 

Esta movimentação do rastreador representa um deslocamento aproximado de 4 

cm. Esta sensível movimentação do sistema deve-se a certos fatores: a temperatura 

no vaso cilíndrico 1 não atingiu um ponto de calor mais elevado na sua superfície 

externa, impedindo o  volume total interno da substância líquida mudar de fase, 

evitando-se a transferência interna de massa mais acentuada entre os vasos. O dia 

escolhido para o ensaio foi um dia de inverno apesar do dia de Sol, nesta época do 

ano a radiação solar presente é das menores  na região de Curitiba. Outro fator, que 
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cabe salientar é o  atrito de rolamento presente  na parte móvel do rastreador, 

apesar da lubrificação realizada antes de submeter o sistema ao ensaio. Este fator 

deve-se às   massas dos vasos cilíndricos formados por paredes espessas fixados 

no sistema, conforme ilustrado na Figura 34.  
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6  CONCLUSÕES 

 

                Foi demonstrado que é possível construir um modelo de rastreador solar 

autônomo de um  único grau de liberdade para a movimentação de um módulo 

fotovoltaico. Este aparato funcional foi fundamentado em um sistema fechado, com 

seu funcionamento baseado no processo termodinâmico das transformações de 

energia, onde a mudança de estado de uma substância líquida volátil representa o 

fluxo de energia dentro do sistema, realizando trabalho. 

                          

                   Foram selecionadas algumas substâncias e sempre analisando suas 

propriedades extensivas: como massa e volume, bem com suas propriedades 

intensivas como: temperatura, massa específica e pressão.  A substância adotada 

com melhor resultado para operar no sistema foi o éter etílico por ser uma 

substância que reúne características de alta volatilidade. No processo endotérmico 

sofrido pela superfície externa do vaso cilíndrico do sistema exposto à fonte de calor 

nos ensaios, inicialmente a ação da radiação e posteriormente a atuação dos feixes 

dos raios solares, foram os elementos responsáveis pela entrada de energia no 

sistema dando origem à mudança de estado da substância a partir do seu ponto de 

ebulição, produzindo trabalho no sistema. Observando-se o efeito provocado pela 

temperatura sobre o volume de éter etílico confinado no vaso cilíndrico aquecido e 

mantido sob pressão constante, nota-se  também o cumprimento de uma importante 

propriedade dos gases, a Lei de Charles. Conforme os ensaios realizados, observa-

se também que a massa transferida cresce linearmente com a temperatura,  sendo 

mantida a pressão constante de 0,5 atm, podendo-se afirmar que existe uma 

linearidade temporal entre calor e movimento, conforme observado nas 

representações gráficas. 

 

                 Na construção deste modelo empírico procurou-se utilizar uma maior 

superfície de fronteiras diatérmicas procurando utilizar materiais de alta 

condutividade térmica para facilitar o processo endotérmico das fontes de calor e da 

radiação solar. O calor absorvido é a transferência de energia  dentro do sistema 

fechado como conseqüência do movimento térmico das moléculas da substância no 

seu estado gasoso. A velocidade média quadrática destas moléculas é proporcional 

à raiz quadrada da temperatura e inversamente proporcional à massa molar da 
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substância líquida volátil utilizada. Quanto mais alta é a temperatura, mais rápido em 

média as moléculas se movimentam dentro do sistema. A tubulação de cobre que 

interliga os dois vasos cilíndricos foi isolada termicamente para evitar as perdas por 

entropia durante o processo termodinâmico.    

 

                  Pelos resultados obtidos, por meio de vários ensaios realizados, 

demonstra-se que no desenvolvimento termodinâmico a solução fluída no sistema, 

ocorre da região do maior gradiente de concentração para o de menor concentração, 

estabelecendo-se o processo de destilação ou de evapotransferência, conforme 

observado através dos gráficos elaborados, onde pode-se notar que a energia 

interna do gás é função de sua temperatura. Para este modelo de rastreador 

autônomo é reforçada a aplicação da Segunda Lei da Termodinâmica, bem como o 

emprego da Primeira Lei da Termodinâmica, com a absorção do calor do meio e o 

trabalho realizado pela movimentação do sistema.  

 

                   As condições abordadas neste modelo empírico nos encaminham a 

concluir que o sistema pode se tornar mais flexível, podendo aumentar a eficiência 

dos sistemas fotovoltaicos. Deste modo é possível acompanhar a movimentação do 

rastreador ao longo do dia, através de um transferidor de ângulos instalado junto ao 

mecanismo, alcançando o aumento da eficiência do módulo fotovoltaico. Para poder 

atingir esta otimização acredita-se que deve-se procurar desenvolver um sistema de 

vasos cilíndricos formado por paredes endotérmicas  mais delgadas e com pressão 

interna negativa de trabalho, a fim de poder utilizar outras substâncias líquidas 

menos agressivas  ao meio ambiente e de custos mais reduzidos  no sistema, pois o 

processo de evapotransferência  pode ocorrer a níveis de temperatura inferiores aos 

dos praticados nos ensaios realizados quando a pressão interna é negativa. Outro 

ponto que merece ser destacado no desenvolvimento deste modelo é o de maior 

área externa para a exposição à energia incidente dos feixes de radiação solar, 

conforme desenvolvimento apresentado no item 4.4., otimizando-se a taxa de 

transferência no sistema. 

 

                 Pelo fenômeno físico observado através dos resultados apresentados 

neste trabalho, é possível construir modelos de rastreadores solares  autônomos 

mais eficientes difundindo a utilização dos sistemas fotovoltaicos em larga escala, 
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inclusive em regiões com menores índices de radiação sem onerar os custos de 

implantação. 
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