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1. RESUMO 
Desenvolvimento e aprimoramento de um sistema equatorial 

germânico dedicado a astrofotografia, visando desenvolver um 
equipamento preciso e robusto com custos acessíveis. Este tipo de 
equipamento é indispensável para a prática da astrofotografia, anulando o 
movimento de rotação da terra e conseqüentemente permitindo a captura 
de imagens de longa exposição, além de facilitar a busca por corpos 
celestes através de um sistema de busca em tempo real, chamado de 
“Goto”. No mercado atual não se tem acesso á sistemas equatoriais 
germânicos de origem nacional, sendo necessário a importação. Porém, o 
altíssimo custo desses equipamentos inviabiliza uma série de iniciativas e 
projetos cientificos. O intuito desse trabalho é desenvolver um sistema de 
alta fidelidade, de baixo custo, utilizando de tecnologias de fácil acesso no 
mercado nacional e que possa ser aplicável em pesquisas, hobbystas e a 
comunidade que tem interesse em estudos no campo da astronomia.  

2. INTRODUÇÃO 
Com o advento de câmeras cada vez mais sofisticadas, surgiu uma 

nova vertente da astronomia: a astrofotografia. Consiste na obtenção de 

imagens dos astros através de longas exposições, permitindo a coleta de grande 

quantidade de fótons, o que permite a captura de imagens de objetos muito 

tênues. 

Porém, se tratando de capturas de longa exposição, depara-se com 

o determinado problema: a rotação da terra, a qual faz com que o astro saia do 

foco em um curto espaço de tempo. Para isso, são utilizadas as montagens 

equatoriais, que permitem um acompanhamento preciso do objeto em foco, 

compensando o efeito de rotação da terra sob a imagem. Dessa forma, este tipo 
de equipamento se torna essencial para diversas aplicações na área da 

astronomia e astrofotografia. 

3. OBJETIVOS 
 

          O objetivo principal desta pesquisa é desenvolver uma montagem 

eletromecânica equatorial germânica robusta e de alta precisão, que permita a 

realização de trabalhos profissionais na área da astronomia e astrofotografia, 

utilizando tecnologias e técnicas disponíveis no mercado nacional, fazendo com 



que o custo de produção se torne viável sem perder a qualidade e desempenho, 
necessários, desse tipo de equipamento. 

Todo o sistema é será conectado através de um software dedicado 

a astronomia, permitindo que o equipamento entre em modo de rastreio, fazendo 

uma busca automática do corpo celeste desejado, e logo após entre em método 

de acompanhamento, permitindo que se mantenha sempre no foco de visão do 

objeto encontrado, com relativa precisão. Para isso, se faz necessário o 

desenvolvimento de uma estrutura robusta e precisa agregada a um sistema 

eletrônico de controle usando PID, conectado à um sistema computacional, 

permitindo então os movimentos contínuos do sistema.  
4. METODOLOGIA 

            A princípio, foi determinado qual seria a carga útil da montagem 
equatorial, ou seja, qual a massa total de equipamentos ela iria suportar. Numa 

etapa seguinte fez se necessário desenvolver todo projeto mecânico e 

simulações em ferramentas de CAD, permitindo ensaios e análises dos materiais 

e das partes mecânicas. Após a obtenção dos parâmetros de desempenhos 

necessários, iniciou- se a construção física do equipamento. 

           Em uma segunda etapa, está sendo implementado o sistema de 
controle eletrônico, compostos, basicamente, de hardware de controle, sensores 

e motores de passo. Esse sistema recebe instruções de comandos de um 
software dedicado, o qual faz leituras em tempo real e envia instruções de 

comando de controle, em tempo real, ao equipamento.  
5. DESENVOLVIMENTO 

Toda a parte mecânica está pronta e desenvolvida em alumínio, aço inox 

e bronze. Através de pesquisas sistemática e análise de materiais, tais materiais 

foram selecionados cada qual obedecendo uma necessidade especifica visando 

viabilidade, precisão e resistência.  

 Para a fabricação das peças, utilizou-se processos de usinagem em torno 

mecânico e fresadora do tipo CNC. 
Todas as partes do projeto que foram confeccionadas em alumínio, 

receberam o tratamento superficial por processo de anodização, aumentando a 

resistência e durabilidade, além de melhorar o aspecto visual do equipamento. 



Posteriormente, ainda em desenvolvimento, será agregado o sistema 
eletrônico composto por um controlador de processos utilizando PID e uma placa 

de drivers. 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Os resultados dos testes preliminares mostraram que o 

funcionamento de todo o conjunto mecânico satisfez a precisão e resistência 

necessária deste tipo de equipamento, de acordo com a figura 2. 

Observa-se na figura 2, que para uma maior precisão do sistema, 
foram instalados sistemas de eliminação de backlash, além de sistemas de 

ajustes fino de latitude e azimute. 
Com auxílio de análises de hobbystas, entusiastas experientes e 

engenheiros, o sistema foi aceito e mostrou-se robusto e resistente à vibrações, 

além de permitir a utilização de uma carga considerável de equipamentos. 

               
Fig. 1: Sistema de ajuste de folgas                     Fig. 2: Montagem equatorial. 
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