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RESUMO 

A pesquisa por fontes alternativas de energia, motivada pela necessidade de novas matrizes energéticas, 

tem resultado em fortes avanços tecnológicos, visando à utilização de recursos renováveis com o intuito 

de proporcionar sustentabilidade e poupar recursos naturais. Insere-se nesse contexto o objetivo deste 

projeto, buscando analisar de forma teórica os sistemas de geração de energia elétrica de fonte 

heliotérmica. Dessa forma, será desenvolvida, e explanada, cada etapa relacionada com o sistema 

heliotérmicos, desde a energia coletada pelo sistema heliotérmicos, os princípios da energia solar, cuja 

radiação solar é o principal recurso para este sistema, até os tipos de sistemas ou modelos para a geração 

da energia elétrica a partir da tecnologia de concentração de calor.  
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ABSTRACT 

 
 

The search for alternative energy sources, motivated by the need for new energy matrices, has resulted in 

strong technological advances, aimed at the use of renewable resources in order to provide sustainability 

and save natural resources. In this context, the objective of this project is inserted, seeking to analyze 

theoretically the systems of electric energy generation from heliothermic sources. In this way, each step 

related to the heliothermal system will be developed and explained, from the energy collected by the 

heliothermal system, the principles of solar energy, whose solar radiation is the main resource for this 

system, to the types of systems or models for the generation of electrical energy from heat concentration 

technology.  
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1 – INTRODUÇÃO  

 

 

Nos dias atuais, tendo em vista a preocupação ambiental e a inconsistência 

energética, se destacam as pesquisas por fontes alternativas de energia, tais como, as 

com recurso proveniente das energias renováveis tendo a mais visada, a solar. 

Quanto maior for a utilização de módulos fotovoltaicos ou sistemas 

heliotérmicos maior será a preservação do meio ambiente. A energia elétrica de origem 

solar diminui o consumo de combustíveis fósseis usados para usinas térmicas, vistos 

como poluidores ambientais. A ampliação do campo solar também leva à diminuição da 

necessidade de alagamentos provocados por usinas hidroelétricas.  

Em todo mundo a corrida pela melhor utilização dessa fonte inesgotável de 

energia limpa vem elevando a tecnologia dia a dia. No Brasil algumas plantas dessa 

tecnologia de concentração solar, as heliotermicas vêm sendo estudada, e nessa linha de 

estudos algumas questões se apresentam no desenrolar das implantações, tais como: 

localização das implantações das plantas observando o mapa solarimetrico nacional, 

materiais utilizados para construção de equipamentos e periféricos, mão de obra de 

implantação, estudos de viabilidades econômicas e sociais. Muito mais desafiador é 

apresentar essa forma de geração em desenvolvimento aqui no Brasil, sendo que a 

geração fotovoltaica já esta engajada no mercado de produção nacional. 

 A produção de energia termo solar funciona a partir de painéis solares 

(espelhos, coletores ou heliostatos) que refletem a radiação (luz) do sol e concentram-na 

num único ponto. O calor acumulado é usado para aquecer um fluido e o vapor irá 

movimentar as turbinas, acionando o gerador, que produzirá a energia, a denominação 

dessas plantas de produção termo solar é chamada heliotermica, existem diferentes tipos 

de instalações: parabólico, Fresnel, torre e disco, e essas 4 formas serão demonstradas 

para o entendimento dessa nova tecnologia, mundialmente conhecida por tecnologia 

C.S.P (Concentrated Solar Power). 
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2  - FUNDAMENTAÇÃO TEORICA  

 

Com base em informações teóricas recolhidas em sites e revistas de pesquisas de 

energia, propõe-se para este artigo uma revisão bibliográfica dos tipos de sistemas 

heliotérmicos para geração de eletricidade, onde apresenta-se as características de 

funcionamento dos modelos mais usuais desta tecnologia, são eles:  concentrador 

parabólico, Fresnel, torre e disco. Também serão abordados assuntos referentes ao 

contexto da energia solar no Brasil e princípios da radiação solar. 

 

2.1 -  Princípios da Radiação solar  

 

Segundo Lopes (2012), nem toda energia solar que chega à Terra está 

disponível. Primeiramente a Terra reflete de volta para o cosmo cerca de 30% da 

energia, que fica definitivamente perdida para o uso na terra. Dos 70% restantes, 23% 

são armazenados na atmosfera, sobrando assim 47% como energia solar que incide 

diretamente sobre o solo na forma de luz e calor. 

Villalva e Gazoli (2012) apresentam que apenas cerca de 1% do solo brasileiro 

pode ser utilizado para fins de coleta de energia solar. Como o Brasil tem 

aproximadamente 8,5 milhões de km² de superfície, isso corresponde a 85 mil km², e a 

energia solar incidente sobre esse 1% do solo brasileiro teria um potencial de 14,5 

bilhões kW. 

Levando-se em consideração ainda que os módulos fotovoltaicos têm 

eficiência bastante limitada, só parte da energia solar pode ser convertida em 

energia elétrica. Considerando que 10% de eficiência de conversão já foram 

alcançados, a energia de que pode-se dispor pela coleta de energia solar no 

território brasileiro é de cerca de 1.450 milhões de kW, que equivale a 145 

centrais elétricas iguais a Itaipu. (CRESESB, 2014). 

 

De acordo com Lopez (2012), o termo usado para designar radiação solar que 

incide sobre uma superfície em determinado instante e local é irradiância ou irradiação. 

A irradiação é descrita como a taxa de transferência de energia por unidade de área 

(W/m²) e pode ser representada pelo valor médio diário para cada mês. Em um dia 
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claro, a irradiação total que atinge a Terra alcança em torno de 1.000 W/m² sobre uma 

superfície perpendicular aos raios solares.  

Antes de atingir o solo, as características da radiação solar importantes, tais 

como intensidade e distribuições espectral e angular (o termo distribuição angular 

refere-se ao ângulo em que os raios solares atinge a superfície terrestre), são afetadas 

por interações com a atmosfera devido aos efeitos de absorção e de espalhamento. Essas 

modificações são dependentes da espessura da camada atmosférica, também 

identificada por um coeficiente denominado massa de ar (AM). Portanto, a massa de ar 

depende do ângulo Zenital do Sol, da distância Terra-Sol e das condições atmosféricas e 

meteorológicas, conforme ilustrado na Fig. 1. A massa de ar AM 1,5 é usada como 

padrão mundial em catálogos de fabricantes de módulos fotovoltaicos. Isso significa 

que os coletores são testados nessa situação.  

 

Figura 1 - Trajetória dos raios do Sol na atmosfera e definição do coeficiente de "Massa de Ar" (AM). 

 

                       Fonte:  Cresesb (2014) 

 

Quanto tem-se AM 1,0, a radiação solar atinge perpendicularmente a superfície 

terrestre. Já quando tem-se AM 1,5, por exemplo, o ângulo zenital (θz) é igual a 47,5º.  

Antes de atingir o solo, a radiação solar sofre interferências do ar atmosférico, de 

nuvens e da poluição. Com isso, a radiação incidente pode ser dividida em três tipos: 

direta, difusa e albedo.  

Na Fig. 2 há uma representação dos três tipos de radiação. 
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Figura 2 - Representação das três componentes de radiação direta  e radiação de albedo. 

 

                 Fonte: Cresesb (2014) 

  

A radiação direta correspondente aos raios solares que chegam diretamente em 

linha reta e atingem a superfície terrestre. A radiação difusa é proveniente do 

espalhamento na atmosfera, e chega de todas as direções. Este espalhamento é resultado 

da reflexão das nuvens, poeira e vapor. Já a radiação global é a soma da radiação direta 

com a radiação difusa.  

Existe também uma outra parcela de radiação que é refletida ao atingir o solo, 

denominada de radiação de albedo. Essa parcela é relevante em regiões de latitudes 

próximas aos polos, onde os índices de refletividade da superfície são próximos de 1.  

 

2.2 - COLETORES SOLARES 

 

Os coletores solares transformam a radiação solar em calor, onde o coletor atua 

como um trocador de calor. Captando a radiação solar, convertendo em calor e 

transferindo essa energia calorifica para um fluido, (água, óleo e ar), geralmente esses 

fluidos são os mais utilizados. 

Os coletores podem ser basicamente de dois tipos: não-concentradores e 

concentradores. Os coletores não concentradores possuem a mesma área de abertura 

(área para interceptação e absorção da radiação) e são aplicáveis para sistemas que 

necessitem de baixa temperatura. Em aplicações que demandem temperaturas mais 

elevadas, são mais adequados os concentradores solares, que possuem em geral uma 

superfície refletora (em alguns modelos são utilizadas lentes) que direcionam a radiação 
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direta a um foco, onde há um receptor pelo qual escoa o fluido absorvedor de calor 

(CRESESB, 2014). 

De acordo com KALOGIROU, os coletores solares com concentração podem ser 

utilizados em diferentes sistemas para geração de energia elétrica. Os principais tipos de 

sistema encontram-se listados na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Características técnicas dos coletores solares 

 
     Fonte: KALOGIROU, 2009 

 

Apresenta-se na tabela 1, quatro tipos de tecnologia de concentradores solares, 

variando a capacidade de potência indicada, taxa de concentração, eficiência de 

conversão solar e área requerida. Percebe-se que, o coletor parabólico e disco 

apresentam maiores eficiências de conversão, porém a potência desenvolvida pelo 

coletor de disco e muito inferior comparado com o concentrador parabólico, em 

contrapartida, a taxa de concentração do coletor disco é muito maior do que a tipo 

parabólico. O modelo Fresnel e torre possuem valores equivalentes para eficiência e 

potência, contudo a taxa de concentração do coletor tipo torre e muito elevado em 

ralação ao coletor parabólico e fresnel.  

Analisando as informações descritas na tabela 1, percebemos que existem 

diferenças na tecnologia de conversão para cada tipo de coletor solar. E, para escolher 

qual modelo utilizar para um projeto, deve-se fazer levantamento detalhado das 

características técnica do sistema heliotérmicos e com isso fazer a escolha e instalação 

adequada para o projeto. 

Com base nas informações apresentadas acima, será feito uma apresentação 

detalhada dos quatros tipos de coletores solares concentradores. 
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2.2.1 - CONCENTRADORES CILÍNDRICOS-PARABÓLICOS  
 

Os coletores cilíndricos parabólicos são revestidos por um material refletor em 

formato parabólico. Ao longo da linha de foco do refletor parabólico é colocado um 

tubo metálico preto, coberto por um tubo de vidro para evitar perdas de calor, 

denominado receptor. A figura 3 apresenta uma configuração desse tipo de coletor. 

 

Figura 3: Coletor cilíndrico parabólico 

 

               Fonte: CRESESB, 2014 

 

Com base na figura acima, temos o seguinte funcionamento, quando a parábola 

aponta para o sol, os raios diretos do sol são refletidos pela superfície e concentrados no 

receptor. A radiação concentrada aquece o fluido que circula internamente no tubo.  

É comum os coletores parabólicos serem construídos com sistema de 

rastreamento de um eixo, podendo ser orientados no sentido Leste-Oeste com 

rastreamento do sol de norte a sul, ou no sentido norte-sul rastreando o sol de leste a 

oeste (KALOGIROU, 2009).  

No sentido Leste-Oeste: tem como vantagens o fato de mover-se pouco ao longo 

de todo o dia e de sempre ficar diretamente voltado para o sol ao meio-dia. Em 

contrapartida, tem uma performance reduzida no início do dia e no fim da tarde, devido 

aos maiores ângulos de incidência dos raios solares sobre a superfície coletora.  
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No sentido Norte-Sul: tem os maiores ângulos de incidência durante o meio-dia 

e consequentemente as maiores perdas de calor nessa fase do dia, enquanto aponta mais 

diretamente para o sol no início do dia e no fim da tarde. 

 

Os concentradores parabólicos são a mais madura tecnologia solar de geração 

de calor e permitem o aquecimento de fluidos a temperaturas de até 400ºC. A 

energia deste fluido pode ser usada para geração elétrica ou para calor de 

processo. As primeiras plantas comerciais do tipo no mundo começaram a 

operar em meados da década de 1980 no estado da Califórnia, EUA. Um 

complexo de 9 plantas conhecidas como SEGS (Solar Electric Generating 

Systems), numeradas de um a nove em algarismos romanos. Nessas plantas, 

foram utilizados três projetos diferentes de coletores. (KALOGIROU, 2009). 

  Quanto aos refletores solares este é instalado na linha de foco dos tubos 

concentradores e costuma ter de 25 a 150 metros de comprimento. Sua superfície é 

revestida por uma cobertura com alta absorbância a irradiação solar e baixa emitância 

para irradiação térmica. 

 

 

2.2.2 - COLETOR FRESNEL  

 

De acordo com CRESESB, 2014 os coletores Fresnel têm duas variações: o 

coletor Fresnel de lentes e o refletor linear Fresnel. O primeiro consiste de um material 

plástico transparente de modo a concentrar os raios a um receptor, enquanto o segundo é 

formado por uma série de tiras planas lineares de espelho. 

O refletor linear Fresnel pode ter diferentes arranjos. Os espelhos podem ser 

alinhados como uma parábola. Outro arranjo possível é a disposição das tiras de espelho 

no chão e a luz ser concentrada em um receptor linear montado em uma torre. 

(KALOGIROU, 2009)  

Uma desvantagem do refletor linear Fresnel é o cuidado necessário no 

projeto para evitar que um espelho cause sombra em outro, aumentando o 

tamanho da área a ser ocupada pela planta. Os modelos Fresnel não são ainda 

uma tecnologia madura e a maior parte das plantas existentes no mundo são 

plantas piloto, com algumas poucas plantas comerciais de baixa potência (de 

1 a 5 MW) em operação nos EUA e na Espanha (KALOGIROU, 2009) 
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Na figura 4, apresenta-se uma representação do coletor tipo Fresnel, nela 

percebe-se cada configuração construtiva. 

 

 

Figura 2: coletor do tipo Fresnel. 

 

                                 Fonte: CRESEB/KALOGIROU, 2014 

 

Observa-se na figura 2, o funcionamento do coletor do tipo Fresnel, onde os 

espelhos refletores direcionam os raios solares para os tubos centrais, chamados de 

receptores, aquecendo esse ponto e, transferindo essa energia para um fluido de 

trabalho, gerando vapor, acionando uma turbina que ligado a um gerador de 

eletricidade. 

 

2.2.3 - COLETOR DISCO PARABÓLICO 

 

   Os coletores de disco parabólico possuem o concentrador de foco pontual. Neste 

caso, para obter uma maior eficiência, o disco rastreia o sol em dois eixos, e assim é 

capaz de apontar diretamente para o sol desde o nascer até o poente. A figura 5 

apresenta uma configuração desse tipo de concentrador. 

 

Figura 5: Concentrador do tipo disco parabólico 
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         Fonte: CRESESB, 2014 

Por possuir uma concentração pontual, o disco parabólico possui as maiores 

taxas de concentração, em torno de 600 a 2000 e por essa razão é o coletor mais 

eficiente. Com isso, atinge temperaturas mais altas de 100°C a 1500°C. 

 

O disco pode operar de forma independente (indicado para uso em regiões 

isoladas) ou como parte de uma planta composta por vários discos. Os raios 

solares incidem sobre a parábola e são concentrados no ponto focal da 

parábola, onde aquecem o fluido circulante. Esse calor pode ser usado de 

duas maneiras. A primeira ser transportado por tubulação para um sistema 

central;  

A segunda forma, ser transformado diretamente em eletricidade em um 

gerador acoplado diretamente no receptor o mais comum é que o gerador 

opere de acordo com o ciclo Stirling, apesar de existirem outras 

configurações possíveis. Por esta razão o concentrador em disco também é 

chamado de dish-stirling.  (KALOGIROU, 2009). 

 

O disco pode operar de forma independente (indicado para uso em regiões 

isoladas) ou como parte de uma planta composta por vários discos. 

 

2.2.4 - COLETOR TORRE CENTRAL  

 

O coletor do tipo torre central é composto de vários espelhos planos ou 

levemente côncavos, capazes de rastrear o sol em dois eixos, e que reflete os raios do 

sol na direção de um receptor central, instalado no alto de uma torre, sendo assim, esse 
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tipo de planta é conhecido como torre de concentração. A figura 4 mostra uma 

representação desse tipo de coletor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Coletor torre central. 

 

                                       Fonte: CRESESB, 2014  

 

 

O calor concentrado absorvido no receptor é transferido para um fluido 

circulante que pode ser armazenado e/ou utilizado para produzir trabalho.  

De acordo com KALOGIROU, 2009: A torre de concentração possui algumas 

vantagens, são elas:  

● Os espelhos coletam a luz solar e a concentram em um único receptor, 

minimizando assim o transporte de energia térmica;  

● Assim como o concentrador em disco, por concentrar os raios solares em um 

único receptor central e por rastrear o sol em dois eixos, possui altas taxas de 

concentração, de 300 a 1500, menor apenas que o disco;  

● Indicados para sistemas de maior porte (de 10 MW para cima). 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este projeto partiu da vontade de demonstrar uma nova forma de produção de 

energia elétrica limpa, apresentando vantagens de geração de calor industrial e 

eletricidade em uma única planta. Tendo em vista o pouco material de divulgação, e no 

Brasil ainda sendo uma implantação tecnológica a dar os primeiros passos, foi preciso 

um trabalho de pesquisa para demonstrar conceitos, informações e metodologias para 

auxiliar na elaboração e entendimento de um projeto voltado para a produção de 

eletricidade proveniente da energia solar heliotermica, servindo como uma base de 

estudos para aqueles que desejam usufruir dessa nova e promissora tecnologia que vem 

a caminho de um grande crescimento mundial. Para tanto, utilizaram-se no decorrer 

deste trabalho, pesquisas bibliográficas, cujo princípio foi o embasamento teórico; a 

pesquisa descritiva em que o foco foi o levantamento de informações para o 

dimensionamento e ainda a pesquisa quantitativa e qualitativa, que contribuíram para a 

construção do projeto. Primeiramente, focou-se na fundamentação teórica em que 

explicamos e destacamos todos os princípios do sistema heliotermico no Brasil, fazendo 

um demonstrativo do potencial de radiação solar do nosso país, tendo o Brasil uma 

vasta vantagem de utilização dessa tecnologia em termos de espaço para implantação 

por ser um país de dimensões continentais, e possuindo em sua extensão vários pontos 

propícios à instalação de uma planta heliotermica. Atualmente a fonte de geração solar 
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mais utilizada é a fotovoltaica com painéis de concentração de fótons, a geração 

heliotermica pode ser em um futuro próximo uma forma tão conveniente quanto a 

fotovoltaica.  
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