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R ESUMO
O setor elétrico brasileiro tem vivenciado uma crise nos dias atuais, por sua matriz
elétrica ser majoritariamente proveniente de recursos hídricos, que pela escassez de chuvas e o
baixo nível de água nos reservatórios e represas, tem tornado este setor desprovido. Com o
advento da industrialização e o crescimento populacional, a demanda por energia é crescente.
Decorrente aos avanços da humanidade, o aquecimento global, um fenômeno oriundo da
elevação da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, tem sido o problema central da
sociedade moderna atual, em que a geração de energia, através de recursos não-renováveis, tais
como: o carvão mineral, o gás natural e derivados do petróleo, tem uma parcela significativa
que contribui para o desencadear deste fenômeno. Como forma de encontrar soluções
estratégicas para este problema, países ao redor do mundo tem se unido e através do Acordo de
Paris, cada um pôde estabelecer suas próprias metas, a fim de mitigar esta elevação de emissão
de gases de efeito estufa. A maior parte, tem voltado os seus olhares para a geração de energia
elétrica mais limpa e renovável, sendo o caso do Brasil. Um país exuberante, com diversidade
de recursos naturais, de grande extensão territorial e com enorme potencial para otimizar a sua
matriz, principalmente, em termos da energia solar, um recurso tão abundante, em grande parte
do solo brasileiro.
A tecnologia solar fotovoltaica tem despontado, sendo alvo de muitas pesquisas e
incentivos globais, a fim de elevar a sua eficiência, o seu nível de armazenamento, a fim de
torná-la mais barata e convencional, enfim. Uma das formas de melhorar o rendimento dos
sistemas solares fotovoltaicos é através da utilização de rastreadores solares, que se
movimentam segundo a trajetória do Sol, ajustando os painéis solares fotovoltaicos sempre em
uma melhor posição em relação aos raios solares para captá-los. Diante disso, este trabalho visa
estudar e sugerir um projeto de estrutura para o rastreador solar de eixo duplo, que movimentará
os seus eixos horizontal e vertical para uma eficiente captação. Através de nove capítulos,
primeiramente é exposta uma breve história da energia, a necessidade, avanços e diversificação
da geração de energia ao longo do tempo, até a tecnologia solar fotovoltaica. Ao longo, dois
modelos deste tipo de rastreador são apresentados e uma escolha é feita, a partir do estudo
realizado e apresentado. Em seguida, houve uma seleção de equipamentos necessários à
montagem, levando em conta o custo e as características técnicas. Também foi calculada a força
do vento sobre o aparato, tomando o Rio de Janeiro e suas características locais como referência
para os cálculos e análises. Em posse dos dados necessários, o cálculo estrutural deste rastreador
pôde ser realizado. E, os resultados obtidos, infelizmente não puderam ser comparados com a
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norma vigente, primeiro pela inexistência de uma norma brasileira referente a um projeto de
estrutura solar, visto que é uma área que está despontando no Brasil, segundo porque a norma
internacional que baliza e referencia enormes projetos mundiais, a IEC 62817, precisa ser
adquirida, sendo o seu custo elevado e além do orçamento deste trabalho. Assim, recomendase a análise e comparação dos resultados obtidos, em trabalhos futuros. Bem como, suscitar a
elaboração em nível nacional, de uma norma que embase os futuros projetos de estruturas
solares no país, promovendo com isso, a disseminação da energia solar fotovoltaica em solo
brasileiro.

Palavras-Chave: energia fotovoltaica, rastreador solar, estrutura solar.
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A BSTRACT
The Brazilian electricity sector has been experiencing a crisis these days, as its energy
matrix is mostly derived from water resources, which, due to the lack of rainfall and the low
level of water in reservoirs and dams, has made this sector destitute. With the advent of
industrialization and population growth, the demand for energy is growing. Due to the advances
of humanity, global warming, a phenomenon arising from the increase in the emission of
greenhouse gases into the atmosphere, has been the central problem of today's modern society,
in which the generation of energy, through non-renewable resources, such as such as: coal,
natural gas, etc., have a significant portion that contributes to triggering this phenomenon. As
a way to find strategic solutions to this problem, countries around the world have come together
and through the Paris Agreement, each one was able to establish their own goals in order to
mitigate this increase in greenhouse gas emissions. Most of them have turned their eyes towards
cleaner and more renewable energy generation, which is the case in Brazil. An exuberant
country, with a diversity of natural resources, with a great territorial extension and with
enormous potential to optimize its matrix, mainly in terms of solar energy, such an abundant
resource, in a large part of the Brazilian soil.
The photovoltaic solar technology has emerged, being the target of many researches
and global incentives, in order to raise its efficiency, its storage level, in order to make it cheaper
and more conventional, in short. One of the ways to improve the performance of solar
photovoltaic systems is through the use of solar trackers, which move according to the Sun's
trajectory, adjusting the photovoltaic solar panels always in a better position in relation to the
sun's rays to capture them. Therefore, this work aims to study and suggest a structure design for
the dual axis solar tracker, which will move its horizontal and vertical axes for an efficient
capture. Through nine chapters, first a brief history of energy is exposed, the need, advances
and diversification of energy generation over time, up to solar photovoltaic technology. Along,
two models of this type of tracker are presented and a choice is made, based on the study carried
out and presented. Then, there was a selection of equipment needed for assembly, taking into
account the cost and technical characteristics. The wind force on the apparatus was also
calculated, taking Rio de Janeiro and its local characteristics as a reference for calculations and
analyses. In possession of the necessary data, the structural calculation of this tracker could be
performed. And, the results obtained, unfortunately could not be compared with the current
standard, first because of the lack of a Brazilian standard for a solar structure project, since it is
an area that is emerging in Brazil, second because the international standard that marks and
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references huge projects worldwide, IEC 62817, needs to be acquired, as its cost is high and
beyond the budget of this work. Thus, it is recommended to analyze and compare the results
obtained in future works. As well as, to encourage the elaboration, at the national level, of a
standard that supports future projects of solar structures in the country, thus promoting the
dissemination of photovoltaic solar energy on Brazilian soil.

Keywords: photovoltaic energy, solar tracker, solar structure.
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1 INTRODUÇÃO
O mundo é movido a energia. O ser humano consome essa energia em todos os momentos,
seja comendo, trabalhando, se deslocando ou até mesmo lendo este trabalho. O modo como esta
é utilizada evolui constantemente no decorrer da história da humanidade. No começo, utilizavase apenas a energia obtida de alimentos para a realização de tarefas diárias, o que lhes permitia
caçar e desenvolver instrumentos que tornassem a caçada mais eficiente. Com inovações, como
o domínio sobre o fogo, a roda e a domesticação de animais, se tornou possível utilizar outros
modos de energia. Inicialmente se utilizou o fogo para fornecer energia térmica e iluminação
para os ambientes. Já os animais e, até os rios eram utilizados como fonte de energia para
trabalhos necessários, como no processo de moer os grãos colhidos ou no tratamento do solo,
como mostra a figura 1 [1].

Figura 1- Tração animal sendo usada para puxar um arado utilizado para tratamento do solo congelado

Durante milhares de anos a raça humana subsistiu do trabalho braçal e animal. A evolução
no uso de energia continuou gradativamente até a invenção do motor a vapor, marco da 1ª
Revolução Industrial. Com isso, passou a ser possível produzir outros modos de energia além
da térmica a partir do fogo, utilizando da queima de combustíveis fósseis e aquecimento da
água. Desde então, este modo de produção de energia, mesmo passando por diversas evoluções,
se mantém como a principal fatia da matriz energética mundial. Na Tabela 1, há algumas fontes
de energia presentes no decorrer da história da humanidade.
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Tabela 1-Fontes energéticas presentes na história da humanidade [2]

Com os avanços dos estudos sobre aquecimento global e sustentabilidade, se tornou claro
as consequências de séculos de produção energética agressivas ao meio ambiente, causando
emissões colossais de gases que provocam o efeito estufa. Desta forma, passou-se a buscar
outras fontes de energia que têm condições de manter a demanda energética mundial em
constante crescimento sem ter efeitos prejudiciais sobre o meio ambiente. Desta forma, as
chamadas “Energias Renováveis” vêm ganhando espaço nas discussões energéticas mundiais,
sendo consideradas o futuro da energia em todo o mundo.

1.1 ENERGIAS RENOVÁVEIS

O aquecimento global, alvo de inquietações e olhares contemporâneos mundiais, consiste
no aumento da temperatura média mundial da atmosfera e dos oceanos, tendendo a provocar
mudanças drásticas no ecossistema e no clima terrestre.
Nos tempos modernos, as emissões excessivas de gases na atmosfera, tais como: dióxido
de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), se constituem sem dúvida, os
principais responsáveis pelo aquecimento global. Estes gases contribuem para o aumento do
efeito estufa: um fenômeno natural que aquece a Terra. O efeito estufa absorve e retém a
radiação refletida do Sol, na superfície terrestre. O que por sua vez, mantém o Planeta aquecido.
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Porém, em níveis elevados, estes gases de efeito estufa, geram o se tem por aquecimento global.
Estas elevações de emissões antrópicas dos gases citados, são decorrentes, principalmente, dos
seguintes setores da economia: pecuária, transportes, agricultura, desmatamento, exploração e
produção de combustíveis fósseis.
O dióxido de carbono, comumente conhecido como gás carbônico, é um dos principais
vilões do aquecimento global, sendo ele um subproduto da combustão. Combustão esta, que
geralmente, utiliza recursos não-renováveis de energia, ou seja, recursos naturais que não
podem ser regenerados ou reutilizados em uma escala que possa sustentar a sua taxa de
consumo, são recursos finitos na natureza, tais como: o carvão mineral, o petróleo, o gás natural.
É importante destacar que grande parte das usinas termelétricas utilizam estes recursos e,
consequentemente, contribuem para o despejo do gás carbônico na atmosfera terrestre.
Em contrapartida, há recursos renováveis de energia provenientes de fontes naturais que
não se esgotam quando usadas, sendo sua taxa de renovação, muito rápida. No que tange à
energia renovável, têm-se: a energia solar, a energia eólica, a energia hídrica e a biomassa. O
aspecto positivo que vale ressaltar é que a energia renovável agride minimamente o meio
ambiente, se comparada a energia proveniente de recursos não-renováveis. É importante se
atentar, também, à segurança na produção energética. A sociedade global já sofreu diversas
vezes com catástrofes oriundas de problemas em usinas de produção energética, como
Chernobyl e Fukushima, cuja produção era de fonte nuclear. Tanto a produção eólica, como a
solar possuem um potencial mínimo de acidentes e impactos ambientais, além de possibilitar
uma produção descentralizada. Além da segurança ambiental, outra característica destas fontes
energéticas é a descentralização, amenizando as consequências destes acidentes ambientais para
o sistema de energia do país. No entanto, a energia renovável é dependente das condições
climáticas e, a tecnologia para sua exploração ainda está em desenvolvimento, sendo alvo de
pesquisas e de altos investimentos. O que por sua vez, constitui a motivação deste trabalho.
Em relação ao custo-benefício da energia gerada por fontes renováveis e por fontes nãorenováveis, esta última tem vantagem. Em virtude disto, exemplificando, tem-se que a
eficiência da energia eólica gira em torno de 40%, estando disponível enquanto houver vento;
a energia solar tem aproximadamente 20% de eficiência, sendo dependente da radiação Solar.
Por outro lado, as usinas termelétricas, possuem cerca de 35% de eficiência, podendo gerar
energia a qualquer momento, por dependerem apenas da queima de combustível para a geração.
Pela facilidade de gerar energia através da combustão, muitos países ao redor mundo, tem
a sua matriz energética predominantemente dependente de termelétricas, o que por sua vez,
contribui significativamente para o fenômeno do aquecimento global. Diante disso, em 2015
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foi firmado o Acordo de Paris entre 195 países ao redor do mundo. Eles se comprometeram em
reduzir as emissões de gases de efeito estufa, presentes na queima de combustíveis fósseis
(petróleo, gás e carvão mineral) muito utilizados nas indústrias, meios de transportes, geração
de energia elétrica, atividades agrícolas, enfim, que tem originado o aquecimento global. A
principal meta do Acordo é manter o aumento da temperatura do Planeta bem abaixo de 2º C,
visando um futuro com baixa emissão de carbono.
Cada país que firmou o Acordo, criou suas próprias contribuições. O Brasil se
comprometeu em reduzir até o ano de 2025 suas emissões de gases de efeito estufa em torno de
37%, ampliando este compromisso em 43%, até o ano de 2030. Para isso, as principais metas
do governo brasileiro serão: [3]
● Ampliar a participação de 45%, até o ano de 2030, de energias renováveis, na matriz
energética brasileira;
● Ampliar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira para
18% até o ano de 2030;
● Implementar tecnologias limpas nas indústrias;
● Reduzir o desmatamento;
● Restaurar e reflorestar até 12 milhões de hectares.

A forma mais efetiva, a fim de solucionar o problema do aquecimento global é através da
introdução de tecnologias de baixo carbono ou carbono zero, como: a substituição das fontes
não-renováveis pelas fontes renováveis de energia; incentivo governamental para uma
sociedade mais sustentável, através de ações que visem proteger o meio ambiente, a fauna, a
flora, através da utilização consciente dos recursos naturais, através de uma reeducação para a
reciclagem, o reaproveitamento e a redução em relação ao consumo.
No cenário global, como descrito anteriormente, a predominância de recursos nãorenováveis para a geração de energia elétrica ainda é grande. Conforme a Figura 2, no ano de
2020, o carvão ainda liderava a produção total (curva cinza, acima de 30%), seguida do gás
natural (curva vermelha, acima de 20%) e de hidrelétricas (curva azul, acima de 15%). Os
países da Ásia utilizam majoritariamente o carvão, a fim de alimentar as termoelétricas. Já os
EUA e outros países da América do Norte utilizam em sua maioria, o gás natural, para a geração
de energia elétrica. Diante desta estatística apresentada, foi mencionado que a utilização do
carvão para a produção energética diminuiu significativamente em 2020, caindo de 1,3 pontos
percentuais para 35,1%, o mais baixo tido até então. É importante ressaltar que a Europa atingiu
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o nível de 23,8% em relação a produção por energia renovável, no ano de 2020, superando o
nível de energia nuclear, tornando-se a primeira região em que as energias renováveis são a
fonte dominante na geração de energia. O que mostra a preocupação europeia e o seu avançar
frente ao cumprimento do Acordo e o pensar na Terra e nas gerações vindouras.

Figura 2-Porcentagem de consumo mundial de energia por combustível [4]

1.2 ENERGIA RENOVÁVEL NO BRASIL

É normal confundir matriz elétrica com matriz energética. Por isso, é importante
esclarecer a diferença, sendo: a matriz energética definida como um conjunto de fontes de
energia disponíveis para movimentar os carros, gerar eletricidade, preparar comida no fogão,
enfim. Enquanto a matriz elétrica, pode ser definida como um conjunto de fontes disponíveis
apenas para a geração de energia elétrica. Assim, tem-se que a matriz elétrica é parte da matriz
energética.
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A matriz energética mundial é composta predominantemente por fontes não renováveis,
como: o carvão mineral, derivados do petróleo e o gás natural. Atualmente, no Brasil, segundo
dados da Empresa de Pesquisa Energética [5], como mostrado na Figura 3, mais de 80% do
consumo de energia elétrica provém de fontes renováveis. Em comparação à média mundial de
consumo energético por fontes renováveis, que é inferior a 30%. Estes dados podem ser motivos
de orgulho à primeira vista, mas precisa-se tomar cuidado. O principal motivo desta matriz
elétrica ser majoritariamente renovável se dá pela geração de energia elétrica proveniente de
hidrelétricas (~65%). Vale a reflexão sobre a principal fonte de energia elétrica brasileira. Dois
estudos, um deles publicado pela revista americana Science e outro pela Universidade Estadual
de Michigan (MSU), colocam em xeque a sustentabilidade das hidrelétricas.

Figura 3 - Matriz elétrica brasileira [5]

Segundo esta matriz elétrica, a energia proveniente de usinas hidrelétricas corresponde a
65,2%. O potencial hídrico exuberante somado às características geológicas ideais para a
utilização da força dos rios, possibilitam sua significância para o sistema elétrico brasileiro.
Apesar de ser uma fonte renovável, ela apresenta algumas contrapartidas que deixam o sistema
elétrico brasileiro vulnerável, ao depender das condições climáticas. Ela não pode ser
considerada “limpa”, isto é, a implementação de usinas para esta geração de energia elétrica
gera impactos diretos e, potencialmente catastróficos, para o ambiente ao seu redor.
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Outros pontos importantes na matriz elétrica brasileira são a produção provinda de
combustíveis fósseis, como: o gás natural, derivados de petróleo e o carvão mineral. Estas,
assim como um século atrás, utilizam da queima dos recursos naturais finitos para a geração de
energia elétrica. Diante desta estatística apresentada pela EPE, é importante refletir que o Brasil
não possui uma geração elétrica por fontes não-renováveis tão impactante se comparado com
os países europeus, que por sua vez, já estão modificando os seus hábitos e sua geração de
energia elétrica. A energia proveniente das termelétricas além de poluente, é cara. Há também
2,2% da geração elétrica proveniente de usinas nucleares. Mesmo havendo reservas de Urânio
abundantes em solo brasileiro, matéria-prima para esta produção, ela pode ser considerada
danosa, em casos de acidentes e significativa para o aquecimento global. Mas vale ressaltar,
que ainda é necessário um esforço maior por parte do governo brasileiro, a fim de mitigar estas
parcelas ambientalmente agressivas e investir, concomitantemente, na diversificação renovável
da matriz elétrica.
Por último, mas não menos importante, precisa-se atentar para a parcela de energia limpa
na matriz elétrica. A produção eólica, impulsionada por usinas presentes no Nordeste brasileiro,
já se caracteriza como 8,8% de toda produção elétrica nacional. Além disso, a produção por
biomassa é responsável por 9,1% do total, fomentada, principalmente, pela produção da
Petrobrás. Já a produção elétrica nacional proveniente da radiação Solar representa a menor
parcela, sendo de 1,7%. O que se constitui paradoxal, num país onde a incidência de radiação
solar se dá em todo território nacional e é um recurso abundante para este país entre os trópicos.
Na Figura 4, pode-se observar que o sertão nordestino é a área que possui o maior potencial
solar elétrico brasileiro, sendo aproximadamente 6000 kWh/m² dia de radiação solar. Já no sul
brasileiro, essa incidência gira em torno de 3750 kWh/m² dia, revelando que o Brasil tem um
grande potencial para a geração de energia solar.

Figura 5 - Mapa da irradiação média anual no
Brasil [6]
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1.3 ENERGIA SOLAR

O Sol, como a estrela central do sistema solar, não apenas contribui para a vida na Terra,
como também se constitui a origem de toda fonte de energia usada pelo homem no decorrer da
história da humanidade. Esta pode ser a solução para a demanda energética futura, brilhando há
mais de 5 bilhões de anos, está estrela continuará brilhando por mais 6 bilhões de anos. Seria
insensato, não buscar meios tecnológicos para usufruir desta fonte de energia limpa, inesgotável,
natural e gratuita.
O sol fornece para a atmosfera terrestre 1,5 x10^18 KWh de energia anualmente, cerca
de 10.000 vezes o consumo mundial de energia [7]. Grande parte desta energia pode ser
transformada em energia elétrica pela tecnologia fotovoltaica.
O efeito fotovoltaico, fenômeno fundamental para geração de energia elétrica através do
Sol, foi descoberto por Alexandre Edmond Becquerel, em 1839. Porém, foi desenvolvido e
aplicado, apenas no século seguinte. Nos setores bélico e aeroespacial, durante a Guerra Fria,
este tipo de energia foi muito utilizada por satélites e veículos espaciais, devido a necessidade
de uma fonte de energia adequada para o longo período de tempo no espaço. Outro catalizador
para o desenvolvimento das técnicas de utilização da energia solar foi a crise energética de 1973,
com o mundo procurando alternativas sustentáveis ao petróleo [8].
Ainda não se pode afirmar que a utilização da energia solar se configura como a solução
definitiva para o problema de produção de energia mundial, mas vários ganhos com sua
utilização são possíveis [7]:

●

A descentralização da geração, ficando acessível em lugares remotos;

●

Facilidade para efetuar a instalação, transmissão e uma manutenção quase que
inexistente;

●

Boa durabilidade quando se trata da vida útil dos painéis solares.

Todas estas características, somadas ao incentivo governamental crescente, já se tornou
um consenso mundial que a energia solar se tornará uma das principais fontes elétricas. Um
grande marco para a energia solar foi o anúncio feito pelo governo Australiano [9], que
informou que, o estado da Austrália Meridional ficou 1h com 100% da sua rede sendo
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abastecida por energia solar (77% de produções residenciais e 23% de fazendas solares). A
pergunta deixou de ser “será que vai se tornar” para “quando?”.
Quando a questão se trata de energia proveniente Sol, é importante esclarecer que há
diferenças entre as tecnologias difundidas. A diferença entre o sistema de aquecimento solar e
o sistema fotovoltaico é que o de aquecimento tem uma única funcionalidade que é a de
converter o calor do sol em água quente através de coletores solares e um reservatório térmico,
contribuindo para a redução do consumo elétrico somente do chuveiro, conforme mostra a
Figura 5. Já o sistema fotovoltaico é capaz de converter a energia solar em corrente elétrica
através das células fotovoltaicas, podendo ser utilizada para aquecer a água, fornecer energia
para eletrodomésticos, produtos tecnológicos, enfim. Este sistema contribui para a redução da
conta de energia elétrica como um todo. É importante ressaltar que, a implantação de um dos
sistemas acima, dependerá dos objetivos em questão, em que o sistema de aquecimento de água,
desempenhando uma única funcionalidade, tem maior eficiência para fornecer água quente, de
acordo com a necessidade.

Figura 6 - Sistema de aquecedor solar [10]

1.4 ENERGIA SOLAR NO BRASIL

O Brasil é um país privilegiado em diversos fatores para a produção de energia
fotovoltaica. Os principais pontos são suas reservas de quartzo abundantes, para produção de
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silício (matéria prima mais comum na produção de painéis solares), e sua alta incidência solar
em, praticamente, todo o território. Se fosse aproveitada apenas 3% de toda a energia solar
captada em áreas urbanizadas, seria possível cobrir 10% da demanda energética brasileira [11].
Outro fator que incentiva o crescimento acelerado deste tipo de energia é a carga tributária
consideravelmente menor, e, a maior facilidade de conseguir crédito incentivado.
Até o ano de 2007, a única maneira de se consumir energia elétrica era através da geração
convencional, isto é, energia é produzida em grande escala e distribuída (pela rede de
transmissão) até o consumidor. Neste ano, a Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
regulamentou um novo modo, chamado de Geração Distribuída. Este novo modo se caracteriza
no conceito de produção de energia elétrica junto (ou próximo) aos consumidores, na mesma
rede distribuidora que aquela unidade se encontra. Esses micro e minigeradores são capazes de
abastecer residências, comércios e indústrias próximos ao centro de carga, e podem ter até uma
injeção de carga na rede de até 5MW de potência.
No Brasil, a geração distribuída foi um modo de se incentivar a produção de energia
elétrica sustentável (solar, eólica, ...). Em 2019, a produção de GD cresceu 169% em relação ao
ano anterior [1], sendo 75% do todo, proveniente de energia fotovoltaica.

1.4.1

O Maior Complexo de Produção de Energia Solar do Brasil

Em julho de 2021, no município de São José do Belmonte (Pernambuco), foi inaugurado
o maior complexo de geração solar da América Latina. Este ano foi concluída a usina de
Brígida, com capacidade de agregar 80MW de potência ao SIN (Sistema Interligado Nacional).
Além desta, o complexo contará com mais duas usinas, com capacidades ainda maiores: Bom
Nome, com capacidade de 130MW e a Belmonte, com impressionantes 600 MW de capacidade.
Este complexo está sendo construído pela empresa espanhola Solatio, com investimento
aproximado de 3 bilhões de reais, gerando mais de 2500 empregos para a região. Na
inauguração o Ministro de Minas e Energia, Bento Alburquerque, enfatizou a importância do
incentivo à produção de energia solar, cuja sua parcela centralizada já é responsável por 2% da
matriz elétrica nacional. O mesmo informou que, com incentivos governamentais, a energia
solar irá angariar mais de 100 bilhões em investimentos, nos próximos 10 anos. Esta quantia
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consiste em, aproximadamente, 30% do esperado para todo o aporte no setor elétrico brasileiro,
neste período [12].

Figura 7 - Complexo de Usinas Solares em Pernambuco, Brasil [12]

1.5 JUSTIFICATIVA

O tema de estudo deste trabalho é de grande relevância para o setor elétrico brasileiro, o
qual tem vivenciado uma crise atualmente, pelo fato da matriz elétrica apesar de estar
caminhando para uma diversificação, em sua maior parte, ainda depende do recurso hídrico,
que pela escassez de chuvas e pelo baixo nível de água nos reservatórios e represas, tem
impactado diretamente na geração de energia elétrica, não conseguindo suprir a demanda que
tem se elevado no país.
A tecnologia fotovoltaica é minimamente danosa, tendo como recurso a radiação solar tão
abundante no Brasil, devido a sua localização entre os trópicos. Diante disso, este trabalho
também surge do desejo de contribuir: para a otimização da energia solar fotovoltaica no país
e, auxiliar na preservação do meio ambiente, visando a minimização de gases de efeito estufa,
os quais promovem o aquecimento global, capazes de gerar mudanças climáticas catastróficas,
a perda da biodiversidade e ser prejudicial a raça humana. Assim, com a introdução de
rastreadores solares, haverá um melhor aproveitamento energético para os sistemas solares
fotovoltaicos, ao passo em que se gera energia elétrica limpa.
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Quando a questão se trata da utilização de energia solar fotovoltaica, há um universo a
ser explorado, pois necessita de melhorias em relação ao design e maior eficiência das placas
fotovoltaicas, sistemas de rastreamento mais baratos, rastreadores que tenham qualidade e
sejam um ótimo investimento tanto para o Planeta quanto para o suprimento das necessidades
humanas.
Diante do exposto, o estudo a ser desenvolvido neste trabalho será impulsionado pelo o
“girassol mecânico” a ser explorado: o rastreador solar de duplo eixo. Para isso, será tomado
como base os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Engenharia Mecânica e os
conhecimentos secundários oriundos de pesquisas realizadas na Internet (artigos acadêmicos,
estudos acadêmicos e livros).

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho foi organizado em capítulos, abordando os seguintes tópicos:
•

Capítulo 1: breve história da energia, dos primórdios a contemporaneidade, revelando a
necessidade de se diversificar a matriz elétrica brasileira em termos de recursos
renováveis abundantes no país, em especial, voltando os olhares para a otimização da
energia solar. Neste capítulo há a justificativa, juntamente com os objetivos, bem como
a organização deste projeto de pesquisa.

•

Capítulo 2: abordagem detalhada sobre a energia fotovoltaica e a apresentação de dois
modelos de rastreadores solares de eixo duplo para a seleção.

•

Capítulo 3: apresentação da tecnologia do rastreador solar de eixo duplo escolhido para
estudo.

•

Capítulo 4: escolha dos equipamentos necessários à montagem do protótipo, levando
em conta o custo-benefício.

•

Capítulo 5: cálculo da força do vento sobre o aparato, tomando como referência a cidade
do Rio de Janeiro e suas características, a fim de estimar esta força.

•

Capítulo 6: análise e dimensionamento da estrutura do rastreador solar selecionado. Um
modelo estrutural foi projetado, bem como uma análise estrutural estática foi realizada,
possibilitando determinar o perfil e o material dos eixos.

•

Capítulo 7: instalação e a manutenção do rastreador solar de eixo duplo.
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•

Capítulo 8: análise de custo. Foi realizada uma comparação entre o rastreador solar de
eixo duplo projetado e, os que são comercializados globalmente. Isto possibilitou avaliar
este aparato, tanto em termos de funcionalidade, baixo custo quanto pelo fato de ser
ambientalmente satisfatório.

•

Capítulo 9: conclusão do projeto, os resultados, apresentando também algumas
sugestões para futuros estudos.
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2 ENERGIA FOTOVOLTAICA

A energia solar fotovoltaica, como detalhada anteriormente, é capaz de gerar uma energia
elétrica “limpa”, a partir do Sol. Ela depende de placas solares, que são compostas por células
fotovoltaicas. Mediante a isto, estas placas se constituem dispositivos fundamentais para a
conversão da energia solar em energia elétrica. Entre os semicondutores, o mais utilizado para
a aplicação fotovoltaica é o silício. Seus átomos possuem quatro elétrons que se ligam aos
vizinhos, formando uma rede cristalina. Se for adicionado, a esta rede, átomos de fósforo, com
cinco elétrons de ligação, sempre haverá um elétron em excesso. Este estará fracamente ligado
ao átomo, facilitando seu deslocamento para a faixa de condução, ou seja, maior eficiência para
o painel.

2.1 EFEITO FOTOVOLTAICO

O efeito fotovoltaico é possível em materiais denominados semicondutores, isto é,
materiais que conduzem eletricidade de maneira mais efetiva que os isolantes e menos que os
condutores. Estes se caracterizam pela presença de faixas de energia onde é permitida a
presença de elétrons (faixa de valência) e de outra totalmente “vazia” (faixa de condução). Entre
estas duas faixas se encontra o hiato energético (ou faixa proibida), comumente conhecido como
gap. A largura deste espaço, determina se o material é semicondutor. Enquanto materiais
isolantes tem uma faixa proibida larga, aproximadamente 6 eV, os semicondutores apresentam
largura média na ordem de 1 eV. Dessa forma, fótons, na faixa da luz visível, com energia
superior ao gap (hiato) de energia podem excitar elétrons da faixa de valência até a faixa
proibida. Esta transferência de elétrons se dá através das células dos painéis, gerando a energia
elétrica (ou melhor: convertendo em) [9].
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Figura 8- Intervalo Energético no Efeito Fotovoltaico [13]

Os tipos de células fotovoltaicas mais comuns comercializadas no mercado global são:
● Silício Monocristalino: esta célula possui a forma mais pura, com cerca de 99,9% de
silício. Composta por um único cristal contínuo. É feita através de lingotes retangulares
de silício cortado em finas camadas, que originam a célula fotovoltaica. Os pontos
positivos e característicos deste tipo de célula são: possui a cor azul-marinho; bordas
mais arredondadas; possui maior eficiência, se comparada às demais células e tem uma
vida útil mais longa. Porém, tem como pontos negativos: a fragilidade e um custo mais
elevado em relação às demais.
● Silício Policristalino: a produção deste tipo de célula é parecida com a citada acima
(célula de silício monocristalino), tirando o fato de que nesta, os lingotes são formados
por vários cristais de silício. Os pontos positivos e característicos desta célula são:
possui a cor azul mais claro do que a célula de silício monocristalino; espirais em sua
superfície e hastes retangulares; são mais baratas de produzir, porém, menos eficientes
do que as de silício monocristalino.
● Silício Amorfo: as células fotovoltaicas deste tipo são compostas pelo silício na sua
forma irregular, não-cristalina, produzidas por empilhamento. O ponto positivo a ser
destacado é que sua produção é mais barata do que as versões cristalinas. Porém, possui
uma baixa eficiência energética e se degrada mais rapidamente.
● Filmes Finos: tomando como substrato o vidro, metal ou plástico, é depositada finas
camadas ou um filme de material fotovoltaico por cima do substrato. Os pontos
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positivos e característicos deste tipo de célula são: são mais flexíveis; mais leves; mais
baratos do que outros tipos de células; pode ser inserido nas janelas de vidro das
edificações. Porém, possui menor eficiência se comparado aos demais.
Abaixo, há a tabela 2, em que são expostas alguns tipos de células fotovoltaicas com
suas respectivas eficiências [19].

Tabela 2 - Tipos de células fotovoltaicas com as respectivas eficiências [14]

A escolha da placa fotovoltaica, segundo os objetivos de quem irá implementar, implicará
diretamente no desempenho do sistema. Por isso, é de suma importância ter conhecimento a
respeito de cada uma, levar em consideração o custo-benefício, onde será implementada, quais
as condições locais, para que o sistema opere satisfatoriamente, seja eficiente e supra a demanda
energética (contexto singular de cada implementador).

2.2 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

Para a transformação da radiação solar em energia elétrica para nossa matriz, será
utilizado um conjunto de equipamentos interligados, tais como:
●

Módulo fotovoltaico (ou placas fotovoltaicas): O efeito fotovoltaico ocorre
justamente nas células destes módulos. Isso se dá pela criação de tensão elétrica entre
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os terminais, ocasionada pela excitação dos elétrons no material semicondutor devido a
incidência de fótons componentes da radiação solar
●

Inversores: O efeito produzido no módulo gera uma corrente contínua (CC) que precisa
ser convertida para corrente alternada (CA), antes de ser levada a rede de energia. O
inversor faz esta conversão e, também, mantém a sincronia com a rede pública de
energia.

•

Medidor bidimensional: Normalmente é adicionado um medidor bidimensional entre
o inversor e a rede de energia, cuja função é controlar a quantidade de energia produzida
pelo sistema e a energia “de fora” que o sistema possa vir a utilizar (em casos de
interrupção da produção – a noite por exemplo).

Figura 9 - Esquema de sistema simples de energia fotovoltaica [15]

2.3 POSICIONAMENTO SOLAR

A movimentação do planeta Terra ao redor do sol pode ser traduzida em dois eixos de
movimentação. Mesmos sendo um conceito falso em relação ao sistema solar, pode-se adotar
no escopo deste trabalho, facilitando a compreensão.
Utilizando a terra como referencial, tratando “como se o Sol rodeasse a terra”, para
caracterizar o movimento de rotação da mesma como a movimentação solar no eixo leste –
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oeste (ângulo azimutal ѱs). Além disso, considerando o movimento de translação da terra como
a movimentação solar no eixo norte – sul (ângulo de altitude уs).

Figura 10 - Esquema de posicionamento solar [16]

Observa-se nas duas figuras, que a movimentação solar varia 360° no eixo azimutal e,
aproximadamente 46° no eixo de altitude. A variação azimutal se dá diariamente e, devido ao
fato de um observador fixo (painel solar) só observar metade desta variação, isto é,
aproximadamente, 180°. Já a variação de altitude é resultado da inclinação solar no decorrer do
ano, com as alterações de estação. Esta, como mostra a segunda figura, é calculada pela variação
entre a posição solar nos solstícios de inverno e do verão.

2.4 BUSCA PELA OTIMIZAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Frequentemente é noticiado nos meios de comunicação avanços de uma empresa
fabricante de células fotovoltaicas, principalmente com todo o apoio governamental. Por
exemplo, a SunPower Corp. anunciou que está produzindo células capazes de atingir uma
eficiência de até 25%. Entretanto, esta não é a eficiência encontrada no mercado, onde a
variação fica entre 14 e 18% nos painéis solares mais vendidos [17].
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Levitan (2012) indica alguns motivos para esta discrepância, como a medição destes
índices elevados em situações isoladas e com condições especiais (controladas artificialmente)
[18]. Estas condições são inexistentes no “mundo real”, onde existem perdas derivadas da
instalação de muitas células juntas (sistemas de painéis solares), sombras, umidade, entre outros
fatores. Outro ponto importante é a rentabilidade do modo de produção das células neste padrão
tão elevado. A existência de tamanho controle de qualidade inviabiliza economicamente esta
produção em larga escala, impedindo sua percepção para o mercado em geral.
Assim, a eficiência dos painéis disponíveis no mercado continua relativamente baixas e,
sua evolução, caminhando a passos curtos. Por isso, a existência desta discrepância entre o
desenvolvimento e produção em massa, dá origem a busca de meios que garantam o máximo
possível de conversão de energia utilizando os painéis disponíveis em mercado. A solução
encontrada, de maior adesão, foi a utilização de rastreadores solares, principalmente em
sistemas de grande escala de produção (fazendas solares).

2.5 RASTREADORES SOLARES

Diversos estudos buscam a melhora da efetividade de produção da energia fotovoltaica,
melhorando seus componentes e estudando as melhores localizações. Porém, o modo que se
mostrou mais promissor para a otimização da produção de um sistema de painéis solares é o de
rastreamento solar.
Este sistema se caracteriza pela utilização de eixos (único ou duplo) para fazer com que
os painéis acompanhem a movimentação solar (diária e anual), aumentando assim a incidência
solar capitada. Estes sistemas possibilitam que os painéis se estejam sempre na melhor
angulação em relação ao sol.
Estudos afirmam que o uso destes sistemas gera um aumento na entrega de energia de
uma produção fotovoltaica entre 15% e 35% [19]. Entretanto, outros fatores precisam ser
considerados, como a presença de motores, espaço extra de instalação e, principalmente, a
manutenção exigida. A avaliação da utilização de rastreadores solares, detalhando as
implicações complementares é justamente o objetivo deste trabalho.
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3 RASTREADORES DE EIXO DUPLO: MODELOS E SUAS
CARACTERÍSTICAS

Para começar a elaboração do projeto de rastreador solar, este trabalho vai estudar e
analisar comparativamente dois modelos de rastreadores solares. Para isso, será analisado
diversos pontos, como estrutura, princípio de giro, complexibilidade, entre outros. A partir disso
é possível determinar qual melhor se enquadra nas pretensões do trabalho e usar como base
para o projeto de uma estrutura de rastreador solar de eixo duplo.
Os dois modelos de rastreadores com dois eixos de movimentos foram escolhidos após
um estudo do mercado. Os selecionados foram o modelo rastreador “A”, mostrado na figura
abaixo (parte superior) e o modelo rastreador “B” (parte inferior).

Figura 11 - Dois modelos de rastreadores solares escolhidos [20] e [21].
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3.1 ESTRUTURA METÁLICA

Nesta etapa, estuda-se os componentes necessários para a formar a estrutura necessária
em cada um dos materiais. Vamos levar em consideração que ambos utilizam fundações de
mini tubulação, isto é, o solo é escavado para a colocação de uma haste metálica, revestindo-a
com concreto. Desta forma, utilizaremos a mesma noção de resistência de fundição para ambos
os casos.
Estrutura Metálica de Sustentação dos Painéis (Qtd)
Componentes

Rastreador "A"

Rastreador "B"

Poste Retangular

-

1

Poste Circular

1

-

Perfil de Sustentação

9

12

Junta Universal

-

1

Tabela 3 - Componentes estruturais de sustentação (Fonte: Autor)

Ambos os sistemas foram projetados para aguentar um conjunto de módulos fotovoltaicos,
característica importante para a viabilidade comercial (ganho de escala). O rastreador “A” pode
ser utilizado para a movimentação de até 121 módulos de 60 células fotovoltaicas, com
dimensionamento padrão de 5,0 m x 4,25 m. Já o rastreador “B” suporta até 24 módulos, com
dimensão total de 6,6 m x 6,2m. Vale ressaltar que os postes de suporte, retangulares ou
circulares, devem manter os painéis a uma altura mínima de 0,5 m do chão, evitando a
interferência de alagamentos e/ou animais.
Outro fator estrutural importante é o material adotado em cada caso, lembrando das
condições que estarão sujeitos por estarem ao ar livre, sofrendo com o sol, chuva e, em alguns
casos, maresia. O rastreador “B” utiliza-se de aço galvanizado com revestimento de zinco,
fortalecendo, assim, sua resistência a corrosão. Em contrapartida, o rastreador “A” optou por
materiais ainda mais resistentes, utilizando aço de alto fator de resistência revestido a pó e
alumínio anodizado em seus componentes.

22

3.2 PRINCÍPIO DE GIRO

A busca pela melhor eficiência dos painéis tem como função principal a movimentação
do painel solar, “em busca” do sol. Desta forma, cada modelo utiliza-se de formas diferentes de
efetuar esta movimentação.
O rastreador “A” utiliza dois componentes que funcionam simultaneamente para seguir o
movimento diário do sol: um atuador linear elétrico, encarregado por elevar ou baixar os painéis
fotovoltaicos; e uma engrenagem de rolamento de giro com eixo sem fim, que rotaciona a
estrutura dos painéis buscando o azimute solar.

Figura 12 - Exemplo de rastreador solar do modelo A [22].

O rastreador “B” utiliza 2 cabos de aço inoxidável, presos diagonalmente nos cantos da
estrutura que sustenta as placas, movimentando-as através do giro dos carretéis (“Cable reel”)
localizados no poste de sustentação da estrutura. Os cabos (“Cable”) também estão fixados ao
solo, com a adição de molas (“Spring”) e polias (“Pulley”), o que ajuda a dar estabilidade e
rigidez ao mecanismo. As molas ainda auxiliam no alívio de tensões nos cabos de aço, na
ocorrência de ventos fortes. Na conexão do poste com a estrutura das placas há uma junta
universal, permitindo a rotação dos painéis fotovoltaicos nos dois eixos, altura e azimute. A
Figura 12 ilustra em detalhe estes componentes.
‘
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Figura 13 - Vista lateral de um rastreador solar do modelo B [21]

3.3 RESISTÊNCIA AO VENTO

Como pode-se esperar, estes sistemas de painéis estão sujeitos a intempéries do clima,
por estarem totalmente ao ar livre. Entre esses, o fator mais preocupante é a força dos ventos
que pode ser muito imprevisível e cruel. Desta forma, cada tipo de rastreador possui sua
resistência ao vento, como mostra a Tabela 4:

Resistência à força dos ventos
Sistema

Em Operação

Em Repouso

Rastreador "A"

140 km/h

-

Rastreador "B"

120 km/h

220 km/h

Tabela 4 - Resistência à força aplicada pelo vento (fonte: Autor)

O rastreador “B” possui esta característica de maior resistência ao vendo quando está em
repouso, isto é, se nenhum motor por acionado, zerando a tensão em todas os cabos, o painel
ficará em uma posição paralela ao solo, diminuindo o efeito do vento. Pode-se ver, portanto,
que ambos os sistemas estudados possuem alta resistência neste quesito, considerando
extremamente raros condições de vendo a cima de 100km/h.
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3.4

ALCANCE ANGULAR DOS MECANISMOS

Os ângulos em relação ao eixo azimutal e à altura do Sol podem variar muito de acordo
com a configuração desejada de cada sistema. Existem ocasiões que esta angulação é projetada
especialmente para uma localização, se baseando nas cartas solares do local. O mais comum no
mercado é uma disponibilidade de variação desta inclinação para o ajuste em vários locais de
instalação. Na tabela 5 encontram-se as faixas de inclinação dos dois modelos estudados:

Angulação de Rastreamento Disponível
Sistema

Leste – Oeste

Norte - Sul

Rastreador "A"

-120° a 120°

5° a 60°

Rastreador "B"

-180° a 180°

-40° a 40°

Tabela 5 - Faixa de angulação do rastreamento solar (fonte: Autor)

Percebe-se que o rastreador “B” possui uma faixa superior, possuindo uma maior
flexibilidade para acompanhar o sol em localizações variadas. Porém, vale comentar que estas
angulações estão dentro do padrão utilizado no mercado, sendo mais que suficiente para a
utilização em todo território brasileiro, por exemplo.

3.5 COMPLEXIBILIDADE DE MANUTENÇÃO (OPEX)

Muito se fala das vantagens econômicas da utilização de energia solar no Brasil, mesmo
com seu alto investimento inicial. Deve-se atentar, porém, que existe um custo fixo mensal
neste sistema de produção energética. A utilização de rastreadores solares aumenta a eficiência
energética desta produção, mas aumenta a complexibilidade de manutenção e, por consequência,
seus custos (OPEX).
Entre os sistemas que estamos analisando, ambos possuem componentes que precisam
estar sempre lubrificados como a engrenagem sem fim do “A” e os rolamentos esféricos do “B”.
Além disso, é importante manter uma rotina de manutenção preventiva nos motores elétricos,
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suportes e se atentar a corrosão possível dos materiais. O rastreador “A”, por possuir dois
componentes elétricos (motor elétrico com engrenagem de eixo sem fim e atuador linear
elétrico), de considerável complexibilidade, necessita de uma manutenção mais complexa e
aumenta a possibilidade de problemas nestes componentes em relação ao “B”. Vale lembrar
das outras manutenções, como a limpeza dos painéis e o acompanhamento das condições
elétricas do inversor, que se fazem presentes em qualquer produção fotovoltaica, mesmo sem
rastreadores.

3.6 FORMA DE ATIVAÇÃO DO MECANISMO

Este tema é praticamente uma unanimidade no mercado: utilização de motores elétricos
que serão acionados por algum controle central. O que varia dependendo do projeto e da
preferência do consumidor é o controle de acionamento, cuja aplicação pode ser por sensores
de luminosidade (LDR) ou por um algoritmo central controlador. Este último utiliza um
algoritmo programado pra seguir a posição do Sol na localização exata do sistema, baseado em
dados de cartas solares, latitude e longitude. Apesar do avanço dos desenvolvedores, este
método possui um problema na ocorrência de dias nublados e chuvosos, onde os raios solares
podem se tornar mais difusos.
Os sensores de luminosidade merecem ainda mais atenção deste trabalho. Este método
é considerado o mais eficaz e – o mais importante – com melhor custo-benefício. Estes
Resistores Dependentes de Luz (ou LDR) são componentes que agem em função da luz
incidente em sua superfície sensível. Seu funcionamento se dá pela incidência de luz solar,
fazendo com que os fótons liberem elétrons para a banda condutora do seu material
semicondutor. Nesta operação a sua resistência é reduzida acionando os sistemas elétricos de
movimentação dos eixos. A Figura 13 mostra um esquema de utilização de dois pares destes
sensores [23].
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Figura 14 - Esquema de representação da funcionalidade de sensores de luminosidade em sistemas
fotovoltaicos [23]

3.7 ANÁLISE GERAL

Este tópico analisa, de uma maneira geral, os dois sistemas de rastreadores que
destrinchamos neste capítulo do trabalho. Sabendo que ambos os sistemas são de eixo-duplo, a
análise focou em dar uma conclusão para as diferenças expostas anteriormente, escolhendo qual
modelo será adotado no restante do trabalho.
O Rastreador “A” constitui de um modelo comercial muito encontrado no mercado
internacional. Muitos fabricantes de rastreadores solares utilizam deste sistema, composto por
uma engrenagem com eixo sem fim (“slew drive”) e um atuador elétrico. Montagem facilitada
devido à utilização de poucos componentes, segurança na operação e precisão no
posicionamento são os fatores positivos. O custo é maior, se comparado aos outros,
principalmente em razão dos elementos acima serem de maior complexidade e manufaturados
por empresas terceirizadas.
O Rastreador “B”, operado por cabos, mostrou-se como uma solução eficaz e barata,
devido à simplicidade na construção do rastreador. Dentre os mecanismos estudados, é o que
apresenta maior resistência à força dos ventos em estado de repouso. Os motores giram os
carretéis dos cabos de aço, porém não há informação se estão diretamente conectados ou se há
alguma relação de transmissão.
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Resumindo, por tanto, pode-se dizer que a escolha do sistema de rastreador para um
projeto deve considerar, principalmente, três macro quesitos. Importante comentar que estes
quesitos variam dependendo da quantidade de painéis e da localização da instalação:
●

Resistência mecânica ao carregamento dos painéis

●

Resistência à força dos ventos

●

Acessibilidade para manutenção preventiva e corretiva.

Desta forma, pensando em condições comuns da cidade do Rio de Janeiro e focando na
simplicidade, sustentabilidade e rentabilidade, este trabalho escolheu o modelo “A” para seguir
com a análise. Assim, vai-se estudar mais detalhadamente questões mecânicas, de instalação e
de manutenção de rastreadores deste tipo.
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4 ESCOLHA DE EQUIPAMENTOS

Agora, após determinar qual o modelo de rastreador a ser seguido, foi realizada uma
análise dos equipamentos necessários para a implementação do projeto do rastreador a ser
desenvolvido. Para isso, analisamos uma série de opções para cada equipamento, disponíveis
no mercado, escolhendo o que melhor se adequa ao projeto. Os equipamentos estudados foram:
Painel Solar, Motor Elétrico, Atuador Linear e Sensor de Luminosidade.

4.1 PAINEL SOLAR

O setor elétrico mundial tem passado por transformações, buscando novas formas de gerar
energia limpa para suprir a demanda global. A energia solar como fonte renovável alternativa,
tem sido uma solução satisfatória para muitos países, em especial, o Brasil. Esta forma de
energia tem se expandido e com isso, sucessivas pesquisas têm sido realizadas, a fim de
diminuir o custo de sua implementação e elevar a produção da energia. Abaixo, há uma tabela,
em que foram selecionados os principais painéis solares tão essenciais a esta geração,
juntamente com as propriedades mecânicas de cada um, fornecidas pelas principais empresas
deste setor, levando em consideração as características brasileiras (localização e clima). Dentre
os critérios fundamentais para escolha, deve-se levar em consideração: zonas com sombras,
garantia do equipamento, instalação, consumo de energia (perfil energético do cliente), limpeza
dos painéis solares e o custo-benefício.
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Modelo do Painel
Solar

Fabricante

Eficiência/ Desempenho

Potência

Tecnologia das
células

Nº de
células
solares

Custo
(aproximado)

SunPower SPR-X21345

SunPower

22.8%

345W

Monocristalina

96

R$ 3.384,94

Tiger Mono-Facial
450-470 Watts

Jinko Solar

Entre 15.5% e 19,88%

450W 470W

Monocristalina

156

R$ 4.288,00

TSM375DE08M

Trina Solar

20,50%

375W

Monocristalina

120

R$ 3.683,20

CS3W-450MS

Canadian Solar

20,4%.

450W

Monocristalina

144

R$ 1.019,99

Figura 15 - Lista de alguns modelos eficientes de painéis solares comercializados (Fonte: Autor)

O modelo CS3W-450MS foi o escolhido. Visto que, é um painel produzido por uma
das maiores e melhores fabricantes mundiais de módulos fotovoltaicos solares: a Canadian
Solar, tem sede em solo brasileiro (São Paulo - Brasil). O que por sua vez, gera uma significativa
diferença em relação aos preços, quando comparada às outras fabricantes internacionais. Este
modelo em nada foi insuficiente, em relação aos apresentados. As propriedades mecânicas, foco
de interesse deste trabalho, são muito boas, sendo: a eficiência excelente, a potência maior do
que os outros painéis apresentados, juntamente com um maior número de células
monocristalinas. Ela se torna uma opção de melhor custo-benefício. Abaixo, nas Figuras 15 e
16, há as especificações técnicas fornecidas pela própria Canadian Solar. [24]

Figura 16 - Propriedades Mecânicas do Painel Solar CS3W-450MS [24]
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(A)

(B)

Figura 17 - (a) Painel Solar CS3W- 450W; (b) Desenho Técnico do painel fotovoltaico [24]

4.2 MOTOR ELÉTRICO COM EIXO SEM FIM

O “Slew Drive” é uma versão moderna do acionamento sem-fim, muito usado na época
renascentista, em que um parafuso horizontal gira uma engrenagem em torno de um eixo
perpendicular ao eixo do parafuso. Isto, promove um aumento do torque proporcionalmente, à
medida em que, há uma diminuição da velocidade. A relação de velocidade dos eixos depende
da relação entre o número de rosca no sem-fim e o número de dentes na roda ou engrenagem.
Atualmente, está em vigor a tecnologia de rosca de ampulheta, na qual a rosca sem-fim é
moldada para envolver mais dentes na engrenagem, resultando em maior resistência, eficiência
e durabilidade. Ele é um dos equipamentos principais para o rastreamento solar, pois é ele que
irá conferir o movimento necessário para o painel fotovoltaico, ajustar-se em direção ao Sol. O
mecanismo de giro presente neste equipamento pode suportar, simultaneamente: a força axial,
a força radial e o momento de inclinação. Diante disso, levando em consideração as dimensões
do painel escolhido, pesquisou-se o “Slew Drive” que melhor se enquadre na questão em análise
[25] [26] [27].
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Nome

Modelo

Slewing drive
SE5
SE5 - XZWD

Momento
Axial Carga Radial
de Inclinação
(kN)
(kN.m)
Estática: 45 Estática: 22
Dinâmica:
Dinâmica:
5,5
14,4
11,1
Carga
(kN)

Custo
(aproximado
)
R$ 1.031,05

Slewing Drive
SE7
XZWD

Estática: 133 Estática: 53
Dinâmica: 32 Dinâmica: 28

10,4

R$ 1.623,12

SE9 unidade
SE9
de giro - WD

Estática: 338 Estática: 135
Dinâmica: 81 Dinâmica: 71

33,9

R$ 2.183,86

Tabela 6 - Lista de alguns motores elétricos de eixo sem fim (“Slew Drives”) comercializados (Fonte: Autor).

Diante das opções apresentadas, a que melhor se enquadra no escopo deste trabalho é o
“Slew Drive SE5”. A série SE emprega um estilo de estrutura sem-fim toroidal; contato multidente. Esta série tem como características: forte resistência ao impacto, é adequada a aplicações
que envolvam cargas leves e possuam baixa velocidade. Sendo isso, ideal para o sistema do
rastreador solar. Assim, escolheu-se o “Slew Drive SE5”, visando o melhor custo-benefício,
para a montagem do intento.

Figura 18 - (a) Slew Drive SE5; (b) Desenho das partes que compõem o equipamento. [28]
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Figura 19 - Especificações técnicas de “Slews Drives” da série SE [28]

4.3 ATUADOR LINEAR

No mercado universal há uma vasta gama de atuadores lineares, para a vasta
aplicabilidade fornecida por eles. A função deste equipamento é converter o movimento
rotacional do motor elétrico em movimento linear, sendo isto, essencial para o rastreamento
solar, alvo deste trabalho. Assim, para uma melhor escolha, é necessário levar em conta a carga
máxima suportada, o comprimento do cursor, a velocidade fornecida por ele e o custo.

Atuador Linear
ECO-WORTHY Solar
Tracker (NW - 1500 - 12)
SM4S900M3NC
Linak - LA35

Carga Máxima (N)

Comprimento do
curso (mm)

Velocidade
(mm/s)

Custo
(aproximado)

1500

450

5,59

R$ 279,00

900

Sem carga: 2,33

R$ 1.455,00

60000,00%

19,5

R$ 1.000,00

Estática = 14.710
Dinâmica = 7845
Impulso máximo
em aplicação de
força = 6000

Tabela 7 - Lista de alguns Atuadores Lineares comercializados (fonte: Autor)

Diante das opções pesquisadas, o atuador que melhor atendeu os requisitos foi o NW 1500 - 12 da ECO-WORTHY. Além de ser de baixo custo em relação aos demais, com um bom
comprimento de seu cursor e uma ótima velocidade para a finalidade, a ECO-WORTHY é uma
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empresa que preza pela sustentabilidade e têm crescido, produzindo inovações para o setor de
energia solar.

Figura 20 - Atuador Linear Eco-Worthy (450 mm)

4.4 SENSOR DE LUMINOSIDADE (LDR)

O sensor de luminosidade, comumente conhecido como LDR (“Light Dependent
Resistor”), é um resistor, no qual sua resistência varia de acordo com a intensidade da luz que
incide sobre ele. Ou seja, conforme a incidência de energia luminosa aumenta, a resistência dele
diminui. Ele é um resistor dependente da incidência da luz. Este equipamento é o responsável
por rastrear os raios solares e enviar um sinal ao circuito principal, para que o painel se mova,
ajustando-se em posição de absorção máxima da radiação, de forma a otimizar a geração de
energia.
Sensor
Luminosidade

de

Diâmetro

Custo

N° de Peças

GL5528

5 mm

R$3,25

20

LDR 7mm

7 mm

R$14,9

10

Tabela 8 - Lista de alguns sensores de luminosidade comercializados (LDR)
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O sensor de luminosidade ideal para a finalidade deste trabalho é o GL5528, cujas
especificações técnicas estão contidas na Figura.

Figura 21 -Especificações Técnicas do LDR modelo GL 5528
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5 FORÇA DO VENTO

Após definir os equipamentos que serão utilizados na estrutura projetada, faz-se
necessário calcular a força referente ao vento, a ser utilizada no cálculo estrutural, explicado no
próximo capítulo. Para isso, utilizou-se a NBR 6123, calculando a velocidade característica, a
pressão dinâmica e a força do vento em função da angulação dos painéis. Com este cálculo
feito, se tornou possível determinar a força máxima relativa ao vento sobre a estrutura, como
será explicado a seguir. [29]

5.1 VELOCIDADE CARACTERÍSTICA (VK)

A velocidade característica será dada por:

Para calcular a velocidade característica precisamos definir a velocidade básica do local
da instalação, no caso, cidade do Rio de Janeiro. Para isso, segundo o mapa de isopletas de
vento [16], podemos definir esta velocidade básica como 35 m/s.

Figura 22 - Mapa de isopletas de vento do Brasil [29].

36

Agora, define-se os três fatores indicado na norma, sendo eles: S1 (fator topográfico), S2
(fator rugosidade do terreno) e S3 (fator estatístico). Inicialmente, segundo a norma, o fator
topográfico definido para terrenos planos (ou quase planos), que será o caso da instalação dos
painéis deste trabalho, é igual a 1,0.
Com isso, precisamos definir outras duas características para chegar no fator de
rugosidade do terreno (S2). Entre essas, precisa-se observar a Figura 22, abaixo, para chegar à
categoria do terreno.

Figura 23 - Quadro de definições da categoria do terreno – NBR 6123 [29]

Segundo esta tabela, utiliza-se a categoria II para o terreno utilizado neste trabalho. A
motivação para esta escolha vem da característica importante para a eficiência de uma produção
solar, isto é, a inexistência de sombras (prédios, montanhas, entre outras). Assim, usinas de
produção solar costumam ser instaladas em terrenos de fazendas e campos. Após isso, é
importante definir a “classe da edificação”. Mesmo não sendo exatamente uma edificação, a
estrutura do sistema deste trabalho se caracteriza na classe A, por ter uma dimensão vertical
menor que 20 metros.
Com estas definições, de categoria e classe, consultou-se a tabela de fator S2 da norma
NBRD6123, apresentada abaixo. Nesta tabela, define-se as variáveis Zg, b, p e Fr que serão
utilizadas para calcular segundo a equação abaixo:

37

Figura 24 -Quadro do fator S2 da Norma NBR 6123 [29].

Dessa forma, o quadro abaixo mostra as variáveis escolhidas e o cálculo feito para chegar
no S2:
Variável

Valor

b

1,00

Fr

1,00

z

300

p

0,085

Fator

Valor

S2

1,34

Tabela 9 - Variáveis e Fator S2 de rugosidade do terreno (fonte: Autor)
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Por fim, determina-se o último fator necessário, chamado de fator estatístico (S3). Para
este, foi definido a utilização do maior valor indicado pela NBR 6123, focando na segurança
da estrutura, isto é, valor de 1,1. Com a definição da velocidade básica e destes 3 fatores,
indicadas na tabela abaixo, utilizou-se a equação apresentada no início deste capítulo, indicada
pela norma, para calcular a velocidade característica do local da instalação.
Fatores

Valor

Vo

35,00

S1

1,00

S2

1,34

S3

1,10

Item

Valor

Vk

51,41

Tabela 10 - Fatores e Cálculo da Velocidade Característica (fonte: Autor)

5.2 PRESSÃO DINÂMICA (Q)

Agora, utilizando o valor calculado para a velocidade característica (Vk), é possível,
segundo a mesma norma, definir a pressão dinâmica referente ao vendo na estrutura fotovoltaica
deste trabalho. Para isso, calcula-se a equação abaixo:

Desta forma, determinou-se que a pressão dinâmica considerada na estrutura é de
1.631,52 N/m².
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5.3 FORÇA DO VENTO EM FUNÇÃO DA ANGULAÇÃO (FA)

Após determinar a velocidade característica e a pressão dinâmica, faz-se necessário
determinar a força que a estrutura estará sujeita, que se faz em função da angulação das placas
solares, em seu movimento em busca do Sol.
Para tal, segue-se a equação apresentada na norma NBR 6123, mostrada abaixo. Nesta
fórmula, já se tem a pressão dinâmica definida, precisando definir a constante de arrasto (Ca) e
a área efetiva (Ae).

Primeira, para determinar a constante de arrasto, que varia em função da forma da
estrutura, observa-se a tabela abaixo. Fica possível, então, chegar a um Ca de 1,05, pela forma
quadrada da face dos painéis solares.

Figura 24 - Índice de escolha de coeficiente de arrasto em função da forma [30].

Após isso, precisou-se definir uma equação para a área efetiva, isto é, área dos painéis
projetada para perpendicular ao solo. Como a inclinação destes é móvel e está em constante
alteração durante o dia, definiu-se este fator como variável, calculando a força do vento em
função da inclinação do painel em relação ao solo. A primeira equação abaixo apresenta a área
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efetiva em função da inclinação e, desta forma, a segunda equação apresenta, então, a força do
vento cuja estrutura fotovoltaica estará sujeita.

5.4 FORÇA MÁXIMA RELATIVA AO VENTO

Assim, a força do vento foi calculada em função da angulação dos painéis solares

.

Para isso, utiliza-se a angulação apresentada anteriormente de 5 a 60°, característica da
utilização do atuador linear como princípio de giro, para chegar na força máxima do vento sobre
a estrutura. A tabela, assim como o gráfico abaixo mostra esta força sendo calculada para cada
uma das angulações possíveis para a estrutura.

Tabela 11 - Cálculo da força do vento em função da angulação dos painéis (fonte: Autor)
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Gráfico 1: Força do vento em função da angulação dos painéis da estrutura projetada (fonte: Autor)

Observa-se, assim, que a força do vento máxima se faz na angulação de 60°, ou seja,
situação em que os painéis solares estão mais angulados em relação ao solo. Desta maneira,
este trabalho conclui que, para a estrutura que estamos projetando, a força do vento máxima a
ser considerada, seguindo as determinações da NBR 6123, é de 6,56 kN.
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6 ANÁLISE E DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL
Após ser feito um estudo de mercado, analisando dois modelos de rastreadores, definir os
equipamentos utilizados no sistema e calcular a força do vento que o sistema estará sujeito, este
trabalho irá projetar sua estrutura a fim de criar uma solução simples e estudar todos os pontos
de um sistema fotovoltaico com rastreador de eixo duplo. Inicialmente, será apresentado o
modelo escolhido, que usou como base o rastreador escolhido no capítulo 3

6.1 MODELO:
A estrutura projetada pelo trabalho, com base no modelo escolhido no capítulo 3 e
utilizando os equipamentos escolhidos no capítulo 4, focou na simplicidade e funcionamento
do sistema. Nas figuras 25, 26 e 27 abaixo apresentamos a estrutura modelada em 3D.

Figura 25: Vista da estrutura de sistema fotovoltaico com rastreador duplo (fonte: Autor)
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Figura 26: Vista da estrutura apresentando o atuador linear (em azul) e do “Slew Drive” (em vermelho) (fonte:
Autor)

Figura 27: Vista lateral da estrutura apresentando as cotas principais (fonte: Autor)
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Importante ressaltar que as imagens anteriores são esquemas simplificados do sistema,
para melhor compreensão de suas dimensões e componentes. Nesta projeção não foram
incluídos os apoios e ligações entre as estruturas. Por fim, apresenta-se o atuador linear de uma
forma simplificada em azul, assim como o motor elétrico de eixo sem fim em vermelho

6.2 DIMENSIONAMENTO MECÂNICO
Para este sistema, foram definidas as dimensões de cada parte, pensando nas
características necessárias para sustentar os equipamentos escolhidos no capítulo 4,
principalmente os dois painéis fotovoltaicos do modelo escolhido. Importante mencionar que
foi definido, baseado em estudos de mercado, a utilização de barras de aço inoxidável de seção
circular para os dois eixos. A tabela 12 abaixo explicita as dimensões de cada parte da estrutura.
Estrutura

Comprimento

Largura

Espessura

Eixo Vertical (abaixo do
"Slew Drive")

1,0 m

20 cm de
diâmetro

20 cm de
diâmetro

Eixo Vertical (acima do
"Slew Drive") – Aço
Inoxidável

1,3 m

15 cm de
diâmetro

15 cm de
diâmetro

Eixo Horizontal – Aço
Inoxidável 304

2,0 m

10 cm de
diâmetro

10 cm de
diâmetro

3 Barras Verticais de
Sustentação dos Painéis

1,8 m

5,8 cm

3,0 cm

3 Barras Horizontais de
Sustentação dos Painéis

2,0 m

5,8 cm

3,0 cm

Tabela 12: Dimensões das partes da estrutura (fonte: Autor)

6.3 ANÁLISE ESTÁTICA
Com todas as determinações e cálculos da estrutura, do vento e do peso dos equipamentos
escolhidos, será calculado as condições estáticas do sistema, visando chegar nos pontos de vetor
cortante máximo e momento fletor máximo nos dois eixos da estrutura, assim como seus valores.
Com estes cálculos podemos determinar se os eixos vertical e horizontal, cujas dimensões já
foram definidas, estão de acordo com as normas que regulam o mercado.
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Primeiramente precisa-se apresentar as forças que a estrutura esta sujeita, isto é, a força
do vento e o peso dos painéis e suas estruturas de suporte. Assim, como foi apresentado no
capítulo 5, a força da máxima do vento, a que vamos considerar para as contas, é de 6,56 kN.
O peso dos painéis foi apresentado no capítulo de escolha dos equipamentos e representam 488
N. Por fim, é necessário calcular a carga exercida pelo peso das estruturas de suporte dos painéis
(6 barras de apoio), cujo material escolhido, pela simplicidade e facilidade de aquisição foi o
Alumínio 6063 T5, com as dimensões de 50,80 mm de largura e 12,70 mm de espessura. Este
material, como mostra a Figura 28 apresentada abaixo, possui peso de 1,742 Kg/m. [31]

Figura 28: Características dimensionais de barras retangulares do alumínio 6063 T5 [31]

Sendo assim, é possível calcular o somatório das forças que a estrutura esta sujeita.
Apresentando, também, os valores para Ay e Az.
Peso dos Painéis: 488 N
Força do Vento: 6,56 kN
Peso dos suportes: 64,95 N
Ay = 1.421,70 N
Az = 6,56 N
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Com isso, analisou-se a estrutura como um todo, observando-a na vista do plano XY
assim como do plano XZ. Com isso foi possível determinar as reações e visualizar quais pontos
de atenção este trabalho deve-se atentar, como a deflexão destas barras. As figuras abaixo
mostram a estrutura, em suas duas vistas, e os diagramas de forças utilizados no cálculo.

Figura 29: Vista lateral da estrutura com diagrama de forças no plano Y-Z (fonte: Autor)
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Figura 30: Vista frontal da estrutura com diagrama de forças no plano X-Y (fonte: Autor)

Para um corpo manter um equilíbrio, é necessário que satisfaça a 1ª Lei de Newton, no
qual a força resultante que atua sobre ele deve ser nula. Matematicamente, esta condição é
expressa por: ∑ F = 0, em que F é a força resultante vetorial que atua sobre o corpo. Para o
cálculo estrutural dos eixos será considerado um sistema de forças coplanares agindo sobre eles,
localizadas no plano x-y. Assim, ∑ Fx i + ∑ Fy j = 0. Para que esta equação vetorial seja
satisfeita, cada componente da força deve ser igual a zero, sendo:
∑Fx = 0
∑Fy = 0

Para um corpo submetido a um sistema de forças coplanares, o momento resultante desta
em relação a um ponto de referência O é dado por: M0 = Fx y - Fy x.

Desta forma, seguindo estas condições de equilíbrio, analisou-se os dois diagramas de
forças para chegar nos valores das reações na estrutura (Bx, By, Bz, MB).
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∑ Fx = 0: Bx = 0
∑ Fy = 0: By = 5Ay
∑ Fz = 0: Bz = Az
∑ MB = 0: MB = (2,3)Az

Agora, com a determinação destas reações, este trabalho analisou separadamente cada
eixo (horizontal e vertical). Primeiramente, criou-se um diagrama de forças para o eixo vertical,
aquele no qual é instalado o “Slew Drive” e onde o suporte do atuador linear é fixado. Faz-se
importante comentar que as cargas deste atuador, assim como seu suporte, foram
desconsideradas, por sua insignificância na análise em questão.

Figura 31: Diagrama de forças do eixo vertical (fonte: Autor)

Utilizando a mesma metodologia do caso anterior, foi calculado o Cy em função do valor
já descoberto para as reações. Após a obtenção das reações dos apoios, as cargas internas ao
eixo podem ser determinadas utilizando-se o método das seções. Este método pode ser usado
para a determinação das cargas internas sobre a seção transversal do eixo vertical, utilizando-o
apenas 1 seção (0<y<2,3m). Este trabalho aplicou o método em questão, determinando que a
barra utilizada como eixo vertical pode ter sua cortante e momento fletor aproximadas a zero
(M = 0 e V = 0, para 0<y<2,3m).
∑ Fy = 0: Cy = By = 5Ay
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A mesma análise foi feita, também, sobre o eixo horizontal, no qual está diretamente
ligado os painéis e suas estruturas. Lembrando que foi determinado que este eixo é uma barra
de aço inoxidável de 0,10m de diâmetro e 2m de comprimento. O diagrama de foças está
apresentado abaixo:

Figura 32: Diagrama de forças do eixo horizontal (fonte: Autor)

Analisando este diagrama foi possível confirmar, diante da constante de equilíbrio nas
forças verticais, o valor encontrado para Cy. Utilizou-se, também, o método das seções para
determinar a distribuição de esforços internos neste eixo, como apresenta a imagem X.

Figura 33: Diagrama do eixo horizontal com as seções utilizadas no cálculo de esforços internos (fonte: Autor)
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Seção a (0 < x < 0,5m):

Va = Ay
Ma = Ay . x

Seção b (0,5 < x < 1,0m):

Va = 2Ay
Ma = Ay (2x – 0,5)

Seção c (1,0 < x < 1,5m):

Va = 3Ay – Cy = -2Ay
Ma = Ay (-2x + 3,5)

Seção c (1,5 < x < 2,0m):

Va = - 4Ay – Cy = -Ay
Ma = Ay (-x + 2)

Com estes cálculos, determinando os esforços internos em ambos os eixos, foi possível
criar o diagrama de esforços em cada parte. Abaixo, apresenta-se os diagramas de cortante e
momento fletor em função de x do eixo horizontal. Lembrando que não foi preciso diagramar
os esforços no eixo vertical, devido suas anulações simplificadas.
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Gráfico 2: Diagrama de distribuição do esforço cortante no comprimento do eixo horizontal (fonte: Autor)

Gráfico 3: Diagrama de distribuição do momento fletor no comprimento do eixo horizontal (fonte: Autor)
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Sendo assim, este trabalho descobriu que os esforços cortantes máximos que o eixo
vertical está sujeito se dá no intervalo entre 0,5 metros e 1,5 metros, cuja magnitude deste
esforço é de 2,84 kN. O momento fletor também foi determinado, descobrindo que seu máximo
valor é de 2,13 kN.m, realizado no intervalo entre 0,75 e 1,25 metros.

6.3.1 Deflexão nos eixos

Agora, faz-se necessário analisar outra característica importante para os eixos. A deflexão
destes, assim como em vigas, precisam ser calculadas, evitando que sejam a causa de colapsos
na estrutura. Para isso, este trabalho decidiu dividir a estrutura e calcular a deflexão na
coordenada z (Δz) no eixo vertical e a deflexão (Δy) no eixo horizontal.

Para o cálculo da deflexão no eixo vertical utilizou o modelo de uma barra engastada (no
solo) com a outra extremidade livre. Para isso, utilizou-se as fórmulas já conhecidas para este
modelo, cujos cálculos se apresentam abaixo:
Δz = [-Az . (2,3)3] / 3EI
Θz = [-Az (2,3)2] / 2EI

Neste modelo estamos considerando que módulo de elasticidade do material (E) e o
momento de Inércia (I) são constantes em todo o eixo. O primeiro pode ser determinado
segundo as características do Aço Inoxidável 304, material escolhido para os eixos, isto é, 193
GPa. O segundo precisou ser calculado utilizando a fórmula de momento de inércia para seções
circulares, não vazada.
Iz = [ (0,1524/2)2] / 4
Iz = 2,65 x 10-5
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Desta forma, é possível chegar nas variações do eixo z e angulação, isto é, deslocamentos
resultantes da deflexão no eixo vertical, assim como a angulação do mesmo.
Δz = [-Az . (2,3)3] / 3EI = 0,052 mm
Θz = [-Az (2,3)2] / 2EI = 0,033

Portanto, o trabalho realizou a mesma análise para o eixo horizontal, a fim de determinar
as mesmas características de deflexão. Neste caso, podemos “dividir” o eixo em duas partes,
considerando pela simetria que a deflexão será igual em ambas as extremidades. Para este
cálculo precisamos utilizar o método da singularidade, utilizando as funções de descontinuidade
de Macaulay.
M = -Ay <x – 0,5> - Ay<x – 1> + Cy <x – 0>
M = 5Ay x – Ay <x – 0,5> - Ay <x – 1> = EI dy²/dx²

Integrando ambos os lados:
EI(dy/dx) = 2,5 Ay . x² - (Ay/2) <x – 0,5>² - (Ay/2) <x – 1>² + C1

Integrando novamente:
EI(y) = (5/6) Ay . x³ - (Ay/6) <x – 0,5>³ - (Ay/6) <x – 1>³ + C1.x + C2

Pelas condições de contorno:
dy/dx = 0, quando x=0, assim: C1 = 0
dy = 0, quando x=0, assim: C2 = 0

Substituindo os valores, chegamos a:
EI (y) = (5/6) Ay . x³ - (Ay/6) <x – 0,5>³ - (Ay/6) <x – 1>³
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Analisando o eixo, faz-se necessário estudar o deslocamento nos pontos onde existem os
apoios de sustentação dos painéis, ou seja, x = 0,5 e x = 1,0.

Para x = 0,5 (apoios centrais):
y = [(5/6)Ay (0,5)³]/EI = 0,0003 mm
θ = dy/dx = 0,006

Para x = 1,0 (apoios das extremidades):
y = Ay/6EI (4,875) = 0,0023 mm
θ = dy/dx = 0,0023

Em suma, analisou-se, em ambos os eixos, as características de deflexão. Estas são
primordiais para projetar a funcionalidade do sistema, entendendo possíveis deformações.
Assim, este trabalho buscou entender quais normas são utilizadas no mercado brasileiro para
estruturas fotovoltaicas com rastreador solar. Em função da condição de desenvolvimento deste
mercado, ainda não existe uma norma brasileira estabelecida. Desta forma, projetos pequenos,
que são a maioria do mercado, não utilizam nenhuma norma para se balizar. Entretanto, projetos
grandes, realizados por empresas multinacionais, utilizam a norma internacional IEC 62817.
Infelizmente, ao procurar esta norma, este trabalho descobriu que a mesma só está disponível
para compra, com um valor bem superior ao orçamento do mesmo. Por isso, entende-se que a
deformação é consideravelmente baixa, indicando pouca probabilidade de problemas, mas
indica-se, também, uma possível análise futura em relação a esta norma internacional. [32]
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6.4 CORROSÃO

Agora que já foi analisada todas as questões estáticas da estrutura, essenciais para a
execução do projeto e suas garantias de funcionamento, precisa-se comentar sobre outras
condições. Sistemas fotovoltaicos, principalmente os com rastreadores solares, possuem uma
característica crítica para sua durabilidade que é a corrosão de sua estrutura. Como será tratado
no próximo capítulo, sabe-se que painéis solares tem vida útil de, aproximadamente, 25 anos.
Porém, para que isso se reflita na estrutura, é necessária uma atenção com a corrosão galvânica.
Damos o nome de corrosão galvânica ao processo eletroquímico em que dois metais em
contato iniciam um processo corrosão causado pela transferência de elétrons na presença de um
eletrólito. Todas as ligas metálicas têm a elas associadas uma característica elétrica referente à
facilidade com que o metal cede elétrons ao meio em que se encontra [33]. De uma forma
simplificada, pode-se dizer que a corrosão ocorre quando existe uma diferença de
eletronegatividade das ligas em contato maior que 0,5.
Desta forma, visando amenizar este problema em potencial, indica-se realizar tratamentos
superficiais em toda a estrutura. No sistema projetado por este trabalho indica-se a utilização
do tratamento de galvanização do aço dos eixos (horizontais e verticais), assim como a
anodização das estruturas de alumínio de suporte dos painéis. Desta forma, entende-se que a
corrosão galvânica estrutural deixará de ser um problema para o funcionamento do sistema,
mantendo sempre a inspeção necessária.
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7 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

Após calcular e analisar estaticamente a estrutura, entendendo suas reações e deflexões,
este trabalho se propõe a entender outras questões importantes para a operação do sistema.
Desta forma, este capítulo busca analisar e estudas as características de instalação e manutenção
do sistema fotovoltaico com rastreador, se atentando a operacionalidade e, principalmente, a
segurança dos trabalhadores e meio ambiente.

7.1 INSTALAÇÃO: CARACTERÍSTICAS E CUIDADOS

Segundo estudo sobre principais falhas e suas causas do projeto de 1.000 sistemas
fotovoltaicos (SFCR) instalados em telhados na Alemanha, entre 1991 e 1995 – período em que
esse tipo de sistema ainda era incipiente no país (similar ao período atual no Brasil) – constatouse que quase 40% das falhas ocorridas foram devidas a problemas de instalação [34]. Tal estudo
ressalta uma importância que este trabalho abordará, ou seja, a necessidade de um bom
gerenciamento da qualidade de instalação do sistema.
O processo de instalação deve ser gerenciado por um engenheiro experiente e se atentando
a todas as normas de segurança vigentes, como apresentado na tabela XX. Por ser tratar de uma
instalação de estruturas de grande porte, muitas vezes, em regiões isoladas, recomenda-se a
divisão deste processo. Incialmente, tem-se a fase de pré moldagem, onde partes menores da
estrutura podem ser montadas, como os suportes de fixação dos eixos, o atuador linear e o “Slew
Drive”. Após esta fase, é realizado o transporte das partes do sistema, com o máximo de preparo
anterior possível. Importante se atentar para um transporte cauteloso, devido à alta possibilidade
de danificação de equipamentos, relativamente, frágeis. [34]

57

Tabela 13: Normas técnicas de instalação de sistemas fotovoltaicos – ABNT [35]

Por ser um processo de instalação envolvendo redes elétricas de alta tensão, as normas de
segurança são essenciais para evitar acidentes catastróficos. Desta forma, apresenta-se alguns
pontos que precisam ser considerados para instalação de sistemas como o projetado neste
trabalho:

•

Fazer cumprir os procedimentos de segurança de pessoas e dos equipamentos, seguindo
as normas vigentes

•

Restringir o acesso à área de trabalho

•

Criar ambientes fechados e de acesso extremamente restrito para abrigar os
equipamentos de controle e condicionamento de potência, assim como os medidores de
tensão e inversores.

•

Realizar o aterramento elétrico da estrutura metálica e seus equipamentos.
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7.2 MANUTENÇÃO: ROTINAS E VIDA ÚTIL

Pensando no sistema já instalado, operando diariamente, faz-se necessário pensar em sua
vida útil. O projeto realizado por este trabalho possui equipamentos elétricos, “slew drive” e
atuador linear, que em bom condicionamento, têm de 10 a 15 anos de vida útil. Além desta
parte, o principal equipamento do sistema, painéis solares, possuem vida útil de 25 anos. Para
que estas afirmações se reflitam na realidade é imprescindível criar um programa de
manutenções preventivas e corretivas de rotina.

Todo o sistema precisa ser inspecionado e passar por manutenções preventivas
rotineiramente, porém algumas partes necessitam de maior atenção. Entre essas, chama-se
atenção para os motores e atuadores elétricos que, mesmo sendo de simples funcionamento,
possuem uma manutenção mais complexa, necessitando de uma mão de obra mais qualificada.
Além destes equipamentos, os painéis e inversores são pontos de atenção para a otimização da
produção do sistema. O primeiro necessita de limpeza de sua face solar e de cuidados com sua
estrutura de sustentação, já o segundo necessita de acompanhamento eletrônico para
acompanhar a quantidade de energia sendo gerada.

Importante comentar sobre as preocupações com a saúde e segurança dos operadores do
sistema, que serão os responsáveis pelas inspeções e manutenções. Apesar de sistemas
fotovoltaicos não apresentarem tensões altíssimas, não deixam de ser componentes elétricos
que podem fornecer níveis letais de corrente elétrica em um acidente. Desta forma, assim como
no processo de instalação, a manutenção deve ser realizada por pessoal trainado e habilitado
conforme a norma NR-10 [35].

Por fim, entende-se que, seguindo todas as precauções e fazendo todas as inspeções e
manutenções de rotina, o sistema fotovoltaico irá desempenhar sua função de forma impecável
e podendo estender a vida útil de seus equipamentos.
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8 COMPARAÇÃO DE PREÇOS
Após a seleção dos equipamentos necessários à montagem do rastreador selecionado, o
intuito deste capítulo consiste em fazer uma comparação entre alguns rastreadores vendidos no
mercado global e o rastreador escolhido, analisado e estudado neste trabalho. Abaixo, há uma
tabela que mostra os componentes selecionados, respectivamente com seus preços, a fim de
obtermos o preço total do rastreador solar de eixo duplo. Importante comentar que se
desconsidera os gastos com pessoal, na instalação e manutenção, assim como os gastos no
transporte dos materiais, por entender que estes são muito relativos ao projeto e similares de
um modelo para o outro.

Tabela 14: Lista de Preços da estrutura projetada pelo trabalho (fonte: Autor)

Todos os preços foram buscados em mercado com foco na maior economia possível, sem
perder a simplicidade e funcionalidade do sistema. Desta forma, buscamos também, um modelo
de rastreador solar de eixo duplo sendo vendido no mercado brasileiro. Estes sistemas de
rastreadores podem ser adquiridos prontos com facilidade no mercado. Importante ressaltar que
os valores estão sujeitos as variações cambiais, devido a dolarização dos equipamentos. Como
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não foi possível encontrar equipamentos de mesma dimensão que o nosso projeto, vamos usar
uma razão do valor total sobre a quantidade de painéis, possibilitando a comparação justa entre
eles.

Sistema (Modelo
Pronto)

Qtd de
Painéis

Preço
(R$)

Preço
por Painel

Solar Tracker 2axis ST54M3S30w

6

30.233

5.039

Solar Energy 10kW
Dual Axis Tracker

6

31.142

5.190

Tabela 15: Modelos de rastreadores disponíveis em mercado [36] [37]

Assim, observa-se que o sistema projeto neste trabalho é economicamente viável. Nesta
comparação que foi feita, pode-se observar que o sistema de rastreador solar duplo-eixo
elaborado é, aproximadamente, 40% mais barato (por painel) que os disponíveis no mercado.
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9 CONCLUSÃO
A sociedade contemporânea vem sofrendo com as consequências de séculos de
despreocupação com impactos ambientais e de modos de produção energética extremamente
agressivos. Assim, percebe-se em todo o mundo a necessidade de fomento a energias limpas,
isto é, de fonte inesgotável e impacto ambiental mínimo. No Brasil não é diferente, apesar de
termos uma matriz elétrica maritalmente renovável (hidrelétrica), estamos muito vulneráveis a
problemas hídricos, como o presenciado atualmente. Outra questão importante são os impactos
socioambientais causado por estas hidrelétricas para a rede hídrica e seu redor. Por fim, faz-se
necessário incentivar o desenvolvimento da produção energética descentralizada, cujo risco de
acidentes e suas consequências são atenuados.
Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi o de sugerir o projeto de uma estrutura para o
rastreador solar de eixo duplo que fosse viável energética, ambiental e economicamente. Para
isso, foi realizado um estudo detalhado sobre a tecnologia fotovoltaica e em especial, sobre o
rastreador, um dispositivo capaz de movimentar os seus eixos (horizontal e vertical), a fim de
acompanhar a trajetória do Sol, otimizando a eficiência energética.
Os conhecimentos adquiridos no curso de Engenharia Mecânica foram essenciais para
o desmembrar dos cálculos da estrutura de rastreador selecionada, juntamente com o apoio
bibliográfico através de pesquisas na internet. O projeto proposto por este trabalho foi analisado
estaticamente e considerando a deflexão máxima que está sujeito. Com isso, foi possível definir
todas as características para analisar suas condições de sustentação e operação. Infelizmente,
por não existir uma norma brasileira específica para este tipo de sistema, este trabalho precisou
buscar a norma internacional, utilizada em projetos no território brasileiro (IEC 62817). Esta
norma, entretanto, precisa ser comprada para sua visualização, por um valor muito além do
orçamento deste trabalho. Por isso, entende-se importante deixar para trabalhos futuros a
comparação destes resultados com esta norma internacional ou uma possível norma brasileira
que venha a ser elaborada.
Ao longo deste projeto, muitas práticas habituais de engenharia foram utilizadas, como
a análise estática da estrutura, dimensionamento dos componentes estruturais principais que
suportam este rastreador, aspectos econômicos e técnicos de engenharia para a seleção de
equipamentos para a montagem, busca por como se dá a instalação e manutenção deste
protótipo, enfim. Cada etapa deste trabalho, trouxe consigo conhecimentos necessários a esta
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área, em expansão mundial, contribuindo para projetos e oportunidades futuras, tanto em
âmbito acadêmico quanto em âmbito profissional.
Para trabalhos futuros, recomenda-se a análise dos resultados em comparação com a
norma internacional (IEC 62817), além de uma análise criteriosa do material escolhido para a
estrutura do rastreador solar. Outro fator que deve ser estudado é a comparação dos valores
calculados de forma analítica com cálculos computacionais. Por fim, entende-se importante que
trabalhos futuros foquem no fomento da energia solar, sempre visando a coexistência com meio
ambiente, isto é, mínimo impacto socioambiental.
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