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(57) Resumo: SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES Um SISTEMA AUTOMATIZADO PARA
LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES foi desenvolvido devido à necessidade de um modelo de sistema que agrupe características
como eficiência, compactação, automação e que utilize esguichos (12) com possibilidade de movimentação de forma a ampliar o
alcance do conteúdo de limpeza presente no reservatório (5). O sistema compreende, pelo menos, um mecanismo de controle (6)
energizado por uma fonte de energia (7) para administração da periodicidade de limpeza das superfícies a serem limpas
interligado a um sistema de bombeamento (4) acoplada a um reservatório (5) com o conteúdo de limpeza e que, por meio de
mangueira (3), conecta o sistema de bombeamento (4) ao sistema injetor (1 e 12) do conteúdo de limpeza composto por um ou
mais esguichos (12) condicionados a movimentos horizontais e verticais do suporte móvel (1) do qual está fixado para distribuir a
solução de limpeza sobre as superfícies a serem limpas em que podem ser painéis ou módulos de geração de energia solar e
superfícies lisas, contemplando setores residenciais, industriais ou comerciais de pequeno ou grande porte que façam uso de
sistemas fotovoltaicos e coletores solares térmicos; de forma automatizada, predeterminada pelo sistema, ou manual, por
interruptor.



1/ 6 

 

SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES 

Campo da Invenção 

001. A presente invenção refere-se a um sistema automatizado para higienização e 

arrefecimento da região superior de painéis solares térmicos e fotovoltaicos, podendo o 

mesmo ser acionado de forma automática após início do funcionamento do sistema e, no qual, 

os intervalos de tempo de limpeza dependem da região onde o mesmo esteja instalado ou, de 

forma manual, por meio interruptor com função de acionar limpeza do sistema por vez que for 

pressionado. A área tecnológica ao qual pertence a invenção condiz com a seção H 

(Eletricidade), subseção H02S (Geração de energia elétrica pela conversão da radiação 

infravermelha, luz visível ou luz ultravioleta, p. ex. usando módulos fotovoltaicos [PV]), 

subseção H02S 40/00 (Componentes ou acessórios em combinação com módulos 

fotovoltaicos [PV], não incluídos nos grupos H02S 10/00-H02S 30/00 [2014.01]), subseção 

H02S 40/10 (Disposições para limpeza [2014.01]). Por se tratar de limpeza do painel, quanto 

ao método, ainda inclui seção B (Operações de Processamento; Transporte), subseção B08B 

3/00 (Limpeza por métodos que exijam essencialmente o uso ou a presença de um líquido ou 

vapor d'água), subseção B08B 3/02 (Limpeza por meio da força de jatos ou pulverizações 

[2006.01]). 

Fundamentos da Invenção   

002. Para perfeito funcionamento do sistema inventado se faz uso de elementos como 

esguicho, suporte pan-tilt com dispositivo para impelir movimento ao esguicho, mecanismo 

de bombeamento, reservatório e painel de controle. O esguicho é o elemento responsável por 

permitir a passagem de fluido líquido com alta pressão devido ao mesmo possuir pequenos 

orifícios. O esguicho é acoplado a um suporte pan-tilt, que, por sua vez, é composto por uma 

estrutura mecânica com dois dispositivos responsáveis por permitirem movimentos de até 

180º e se manterem posicionados até outra instrução de movimento. Um dispositivo permite 

movimentos na vertical, enquanto outro dispositivo permite movimentos na horizontal de 

acordo com a lógica aplicada pelo circuito e com limite de 180º como já mencionado. Ao 

conjunto esguicho e suporte pan-tilt atribuiu-se o nome de sistema injetor. Um reservatório é 

responsável por armazenar o fluido de limpeza do sistema no qual será conduzido ao esguicho 

pelo auxílio de um mecanismo de bombeamento e mangueira. O mecanismo de 

bombeamento, composto por, pelo menos, uma bomba centrífuga, realiza a conversão de 

energia cinética de rotação em energia hidrodinâmica, encaminhando o fluido de limpeza 

antes no reservatório, por uma mangueira até o esguicho. Para que o fenômeno ocorra, é 
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necessário o comando no painel de controle, equipamento responsável pela lógica de 

programação e acionamento do sistema.  

 

Anterioridade 

003. As tecnologias para limpeza de painéis solares atuais não permitem um direcionamento 

simples, compacto e automatizado do conteúdo de limpeza, uma vez que, os sistemas atuais 

conhecidos para a limpeza de superfícies de painéis solares são substancialmente de três tipos: 

os que utilizam veículos providos de um braço mecânico que compreende uma escova rotativa 

e bicos, os que utilizam sistemas fixos que funcionam em guias e, por último, sistemas com o 

direcionamento contínuo do líquido. 

004. O primeiro contempla a utilização de veículos providos de um braço mecânico que 

compreende uma escova rotativa e bicos. Exemplos deste tipo de patente são WO 201 

1/029416, EP 2295158, WO 2010/142837, WO 1010/106195 e WO 2010/072877. Todos os 

sistemas deste tipo têm como vantagens proporcionar a limpeza de grandes centrais de painéis 

solares e longas filas de superfícies lisas. No entanto apresentam as desvantagens da 

necessidade das superfícies a serem limpas precisarem estar facilmente acessíveis como no 

chão e que precisem estarem providos de espaçamento adequado entre as filas de painéis para 

permitir a passagem do veículo. Além disso, vale notar a necessidade humana de dirigir o 

veículo para limpeza das superfícies e painéis.             

005. Um segundo tipo é representado por sistemas fixos que funcionam em guias. Estes 

sistemas, que compreendem barras no qual estão montados esguichos ou escovas rotativas, 

adotam guias laterais fixas à estrutura de painéis ou para o telhado, ou que são fornecidos com 

sistemas de transporte tais como correias, correntes, atuadores lineares e cilindros para 

permitir o movimento paralelo das barras ao longo das estruturas de painéis. Alguns exemplos 

deste tipo são apresentados em WO2011/00441 1, DE 10 2010 025 845, JP 201 1 -1800, EP 

2048455 e KR10-2009-0090722. Um inconveniente encontrado em sistemas deste tipo reside 

na sua incapacidade de passar de uma fila de painéis para outro devido à estrutura e 

complexidade dos meios de guia. Isto os torna economicamente inconvenientes para a 

aplicação em parques fotovoltaicos muito extensos. 

006. Há ainda sistemas com o direcionamento contínuo do líquido de limpeza por meio de 

esguicho fixo, compreendendo mecanismo de controle, um tanque ou reservatório e sistemas 

injetores de pulverização para distribuir uma solução de limpeza para limpeza dos módulos de 
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geração de energia solar de forma automatizada. Como exemplo, cita-se a patente 

US20090545709 e US20100043851, referente a um sistema automatizado para a limpeza de 

uma pluralidade de módulos de geração de energia solar. Como limitação deste modelo de 

sistema tem-se a impossibilidade do aumento do alcance do conteúdo de limpeza devido ao 

esguicho ser fixo. 

007. A presente invenção, ao contrário das anteriores, vem com um sistema ajustado junto às 

superfícies ou grupo de painéis solares a serem limpos de forma que fiquem fixos e, ao entrar 

em operação, os esguichos se movam horizontalmente e verticalmente permitindo maior 

alcance do fluido de limpeza e anulando a necessidade de presença humana nos momentos de 

limpeza. Vale ressaltar ainda que o suporte responsável pelos movimentos dos esguichos 

junto com toda a estrutura inventiva o fazem um sistema compacto quando comparado aos 

demais citados anteriormente. A mesma invenção ainda pode ser utilizada em sistemas e 

centrais de painéis solares de pequeno e grande porte. 

008. Com as técnicas e invenções anteriores, tais recursos disponibilizados na presente 

invenção não seriam possíveis, pois, para o primeiro caso, utilização de veículos providos de 

um braço mecânico que compreende uma escova rotativa e bicos, existe a necessidade de 

direcionamento e controle do veículo responsável pela limpeza e ainda há braços mecânicos 

que o torna um sistema de grande porte. Para o segundo caso, sistemas fixos que funcionam 

em guias, esse não se aplica a sistemas de grande porte e possuem estruturas mecanicamente 

mais complexas. No terceiro caso, sistemas com o direcionamento contínuo do líquido, os 

esguichos fixos limitam o alcance do conteúdo de limpeza que são direcionados a superfície a 

ser limpa.   

 009. Para o modelo de sistema inventado não existe documento público que permita inferir 

esta solução, uma vez que, o suporte pan-tilt com os dispositivos de impelir movimento, 

estrutura responsáveis pelo movimento do esguicho, é uma tecnologia comumente utilizadas 

para captura de imagens, com câmeras acopladas, sendo, portanto, adaptada a presente 

invenção. 

Sumário da invenção 

010. A requerente desenvolveu um sistema automatizado para limpeza e arrefecimento de 

painéis solares térmicos e fotovoltaicos proposto por ser uma estrutura com suporte móvel 

para direcionamento ampliado do conteúdo do reservatório sobre a unidade ou conjunto de 

painéis solares. 
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011. Para a limpeza dos painéis solares o conteúdo do reservatório é encaminhado ao 

esguicho por meio de um mecanismo de bombeamento e mangueira. Para melhorar o 

desempenho de limpeza do sistema inventado o esguicho é acoplado a um suporte móvel. O 

suporte móvel é possível devido a presença de dispositivos para impelir movimentos para 

direcionar o esguicho automaticamente no eixo vertical e/ou horizontal. 

012. A presente invenção é vantajosa e adequada nos aspectos em que se queira um sistema 

visualmente compacto e em sistemas que se necessite da limpeza de um ou de um conjunto de 

painéis solares agrupados em fileiras ou de formas diversas. Os painéis solares podem ainda 

estarem instalados em locais de fácil ou difícil acesso para uso da invenção desenvolvida, 

permitindo maior segurança e conforto. O esguicho móvel permite também melhor limpeza 

dos painéis solares devido a possibilidade de ajuste e, consequentemente, maior alcance do 

conteúdo de limpeza sob a forma de jatos.  

 

Descrição Geral 

013. A presente invenção revela um sistema automatizado que permite direcionamento do 

fluido de limpeza para facilitar a limpeza e higienização da região superior de unidades ou 

conjuntos de painéis solares térmicos e fotovoltaicos em ambientes em que tais tecnologias e 

arranjos se encontrem em áreas de fácil e também de difícil acesso e em ambientes em que a 

limpeza dos painéis seja necessária. O sistema pode atuar também na limpeza de superfícies 

planas ou lisas, vidros e semelhantes. Entende-se por painéis solares os painéis fotovoltaicos 

para geração de energia elétrica, coletores e concentradores solares para aquecimento de 

fluidos ou geração de vapor para mover turbinas e gerar também energia elétrica. 

014. A limpeza periódica de painéis solares, seja painéis térmicos como coletores solares ou 

concentradores e painéis fotovoltaicos, é necessária uma vez que a eficiência dos mesmos é 

influenciada por fatores ambientais como poeira, sujeira, excremento de pássaros, fungos, 

micro-organismos, além de causar manchas e corrosão nos painéis diminuindo também sua 

vida útil. 

015. Outro fator ambiental que pode afetar a eficiência do painel solar são as altas 

temperaturas ao qual podem estar expostos durante uso do mesmo. Portanto, a limpeza por 

meio do uso de fluido, que se enquadra na presente invenção, também contribui no 

melhoramento do rendimento do painel no sentido de diminuir a temperatura deste. 
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016. O sistema compreende pelo menos equipamentos e materiais como um reservatório, uma 

bomba centrífuga, mangueira, um esguicho, dispositivos de impelir movimento no qual se 

utilizou dois servomotores, painel de controle e fonte de energia.  

Descrição da figura 

017. Como apresentado na FIG.1, tem-se a ilustração do sistema automatizado para limpeza 

de painéis solares. O conjunto móvel (1) permite o direcionamento do conteúdo de limpeza, 

denominado também por fluido de limpeza, à unidade ou conjunto de painéis solares (2). O 

fluido de limpeza pode ser somente água após abertura da válvula (9) ou é resultante da 

mistura de água com sabão no reservatório (5). Após abertura da válvula (9), a água, vinda da 

tubulação (10) local, é direcionada por uma tubulação (8) até o reservatório (5). Um 

mecanismo de bombeamento (4), energizado por um painel de controle (6) que permite 

ligamento ou desligamento manual do sistema ou ajuste automático do funcionamento do 

sistema, direciona o fluido de limpeza do reservatório (5) através de uma tubulação (3) ao 

conjunto móvel (1). O sistema requer uma fonte de energia (7) de 12 volts que pode estar 

conectada ao próprio sistema de geração de energia, bateria ou a outra fonte de eletricidade. 

018. O conjunto móvel (1) consiste no esguicho (12) e dois dispositivos de impelir 

movimento, como servomotores por exemplo, acoplados a um suporte pan-tilt. O mecanismo 

de bombeamento (4) é composto por pelo menos uma bomba centrífuga. O reservatório (5) e 

o painel de controle (6) devem estar acessíveis ao usuário do sistema, no qual está 

representado na FIG. 1 por uma viga/bancada de suporte (11). 

 

Modalidades Preferidas  

019. O sistema desenvolvido beneficia grupos residenciais, comerciais e industriais que usem 

painéis solares, sejam esses painéis fotovoltaicos ou coletores solares, uma vez que atua de 

forma programada para a limpeza de painéis solares. Desta forma, o quesito conforto é 

ressaltado por ser um sistema que opera sem necessidade de intervenção humana no momento 

da limpeza do painel, salve o momento do abastecimento do conteúdo de limpeza do 

reservatório. 

020. Cita-se também a maior segurança que o sistema desenvolvido traz devido à inexistência 

da necessidade do usuário da unidade ou do conjunto de painéis solares acessar locais de mais 

difícil acesso como telhados, o que pode não só trazer risco de acidente como de danificar 
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algum equipamento. Além disso, como os painéis solares não podem ser “desligados” durante 

o dia, um outro risco a ser levado em consideração é que um painel solar desconectado num 

dia nublado pode provocar choque elétrico. Portanto, no quesito segurança, de forma geral, 

esse tipo de sistema evita riscos de acidentes como queda e choque elétrico e evita também 

danificar equipamentos do sistema. 

021. Outro ponto a ser levado em consideração é o modelo de esguicho móvel sem a 

necessidade de braço mecânico, tonando o sistema menos complexo e permitindo melhor 

alcance e direcionamento do fluido de limpeza sobre o painel, fator inexistente no mercado 

atualmente. O esguicho possui movimentos horizontais e verticais com ângulo máximo 

permitido de 180º, podendo ser usado, portanto, ângulo menor ou igual a 180º de acordo com 

a necessidade do usuário do sistema. Tais movimentos são originados devido ao acoplamento 

mecânico do esguicho com um suporte e com dois dispositivos de impelir movimento, 

permitindo movimentos verticais e horizontais, ou, com um dispositivo de impelir 

movimento, permitindo o movimento horizontal ou vertical. 

022. Todo o conjunto inventivo é de um sistema visivelmente compacto, simples e de fácil 

adaptação a estrutura que contenha e/ou agrupe os painéis solares ou superfícies a serem 

limpas. 

023. O sistema automatizado para limpeza e arrefecimento de painéis solares e também 

limpeza de superfícies lisas desenvolvido pode ser configurado e empregado em sistemas e 

centrais de painéis solares de pequeno e grande porte, além de poder ser utilizado em fileiras 

ou adaptado a grupamentos de formas diversas de instalação de painéis solares e superfícies a 

serem limpas. 
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REIVINDICAÇÕES 

 

001. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES caracterizado 

por, pelo menos, um mecanismo de controle (6) energizado por uma fonte de energia (7) e 

interligado a um mecanismo de bombeamento (4) acoplado a um reservatório (5) em que, por 

meio de mangueira (3), conecta o mecanismo de bombeamento (4) ao sistema injetor móvel (1 e 

12). 

002. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES de acordo com 

a reivindicação 1 caracterizado por sistema injetor com movimento tipo pan-tilt, permitindo 

movimentação em dois eixos através de dois dispositivos para impelir movimento, aqui 

denominado conjunto móvel (1). 

003. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES caracterizado 

por sistema injetor com um único tipo de movimento, sendo horizontal ou vertical, devido a 

presença de um dispositivo de impelir movimento. 

004. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES de acordo com 

a reivindicação 1, caracterizado por o sistema injetor (1 e 12) ser composto por um ou mais 

esguichos (12). 

005. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES de acordo com 

a reivindicação 4, caracterizado por o esguicho (12) possuir movimentos horizontais e verticais 

devido conexão mecânica com o suporte móvel (1), aqui denominado conjunto móvel. 

006. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES de acordo com 

a reivindicação 1, caracterizado por conter sistema de controle de nível do reservatório (5) por 

acoplamento a uma saída de mangueira (10). 

007. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES de acordo com 

as reivindicações 1 e 6 caracterizado por conter um sistema de controle de nível de reservatório 

(5) por meio de, pelo menos, uma válvula (9) manual. 

008. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES de acordo com 

a reivindicação 7 caracterizado por possuir, pelo menos, uma válvula (9) que pode ser aberta ou 

fechada de forma manual.  
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009. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES caracterizado 

por conter um sistema de controle de nível de reservatório (5) por meio de uma válvula (9) 

automática. 

010. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES de acordo com 

a reivindicação 9 caracterizado por possuir uma válvula (9) que pode ser aberta ou fechada pelo 

mecanismo de controle (6). 

011. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES de acordo com 

a reivindicação 1 caracterizado por possuir mecanismo de controle (6) para acionamento e 

desligamento do conjunto móvel (1). 

012. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES caracterizado 

por possuir mecanismo de controle (6) para acionamento da válvula (9) caso a mesma não seja 

manual. 

013. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES caracterizado 

por possuir um filtro entre o reservatório (5) e o esguicho (12) para purificação do fluido do 

reservatório. 

014. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES de acordo com 

a reivindicação 1 caracterizado por o mecanismo de bombeamento conter pelo menos uma 

bomba centrífuga. 

015. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES caracterizado 

por sistema de bombeamento conduzir o fluido do reservatório ao sistema injetor.  

016. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES de acordo com 

a reivindicação 1 caracterizado por o ser energizado por uma fonte de energia (7) CA/CC. 

017. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES caracterizado 

por possibilitar limpeza automatizada de painéis solares sendo energizado diretamente pela rede 

de energia elétrica convencional com utilização de fonte de alimentação CA/CC. 

018. SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES caracterizado 

por possibilitar limpeza automatizada de painéis solares sendo energizado isoladamente por 

banco de baterias. 
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Figura 1 
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RESUMO 

SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES 

Um SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES foi 

desenvolvido devido à necessidade de um modelo de sistema que agrupe características 

como eficiência, compactação, automação e que utilize esguichos (12) com 

possibilidade de movimentação de forma a ampliar o alcance do conteúdo de limpeza 

presente no reservatório (5). O sistema compreende, pelo menos, um mecanismo de 

controle (6) energizado por uma fonte de energia (7) para administração da 

periodicidade de limpeza das superfícies a serem limpas interligado a um sistema de 

bombeamento (4) acoplada a um reservatório (5) com o conteúdo de limpeza e que, por 

meio de mangueira (3), conecta o sistema de bombeamento (4) ao sistema injetor (1 e 

12) do conteúdo de limpeza composto por um ou mais esguichos (12) condicionados a 

movimentos horizontais e verticais do suporte móvel (1) do qual está fixado para 

distribuir a solução de limpeza sobre as superfícies a serem limpas em que podem ser 

painéis ou módulos de geração de energia solar e superfícies lisas, contemplando setores 

residenciais, industriais ou comerciais de pequeno ou grande porte que façam uso de 

sistemas fotovoltaicos e coletores solares térmicos; de forma automatizada, 

predeterminada pelo sistema, ou manual, por interruptor.  
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