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Resumo
A cres cente busca por formas eficientes de empregarem-se fontes sustentáveis à matriz
energética mundial evidencia a fonte solar como uma das principais alternativas . Obter
essa energia de maneira eficiente e em intens idades apreciáveis s ó é pos s ível, hoje,
utilizando-se s is temas de concentração da energia s olar. Dentre es s es s is temas os
coletores parabólicos de foco linear (CSPL) figuram como um dos principais mecanis mos
para a produção de energia limpa. Bus cam-s e hoje maneiras de difundir o us o des s a
tecnologia e torna-la cada vez mais competitiva com as fontes fós s eis . Dentro des s e
contexto, o trabalho levanta a hipótese de que aplicar CSPL a proces s os produtivos de
pequena escala é viável, e por cons equência um meio de popularizar a utilização de
energia solar. O objetivo do trabalho foi estabelecer as bas es teóricas neces s árias ao
entendimento e utilização da energia s olar e com is s o modelar um CSPL de pequena
es cala avaliando seu desempenho. Is s o foi feito através de s imulação computacional
utilizando o software SolTrace, desenvolvido pelo National Renewable Energy Laboratory,
dos Estados Unidos. Tal s oftware aplica o “método de raio traçado” para calcular as
interações da radiação com os elementos do coletor modelado. O res ultado para a
eficiência ótica do coletor foi de 85% aproximadamente, em relação à energia que incide
no concentrador e a energia que incide no absorvedor. Observou-se através do es tudo a
exis tência de limitações de aplicação vinculadas ao ciclo s olar e cons equente
intermitência da fonte de energia. Abordou-se essa característica traçando-s e curvas de
potência disponível ao longo do dia e de energia acumulada, permitindo avaliar como
deve ser empregada a tecnologia, normalmente as s ociada à outra fonte. Através da
utilização de dados históricos de irradiação incidente na cidade de Santa Cruz do Sul,
quantificou-s e a energia potencialmente dis ponibilizada pelo coletor modelado e
comparou-se com o consumo de biomassa em um processo de cura de tabaco em fornos
de fumo, típico da região. Tais dados foram angariados com o centro meteorológico da
Universidade De Santa Cruz do Sul, dispostos através do software WeatherLink. Calculous e uma quantidade de energia média diária captada de 1,7 GJ da qual, teoricamente,
pode ser disponibilizada 857 MJ na forma de calor para o processo, com condições de céu
limpo. Através da comparação direta concluiu-s e que corres ponde a 20% do cons umo
energético de um ciclo de cura típico, assumindo a eficiência global de 43%. Os resultados
corroboram a hipótese de viabilidade do emprego de CSPL em proces s os produtivos de
pequena escala e s ervem como bas e para es tudos futuros que avaliem viabilidade
econômica.
Palavras-chave: energia solar, sistema de concentração de energia solar, coletor solar
parabólico, SolTrace, s imulação de coletor s olar, aplicação de energia s olar.
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1

Intr odução
O des envolvimento tecnológico de nos s a s ociedade ocorrido nos últimos dois

s éculos, traduziu-se em grande crescimento da demanda por energia. Historicamente tal
demanda incita a busca por novas fontes, seja por s eu maior potencial, disponibilidade ou
menor custo de produção. Ao passo que a corrida para atender a demanda impuls iona a
utilização de energia altamente eficiente, como os combus tíveis fós s eis , a es cala de
emprego desse tipo de fonte, e o impacto causado por s ua utilização, gera preocupação.
Tal situação resulta, então, na bus ca de alternativas menos nocivas ao ecos s is tema
terres tre, as chamadas fontes s us tentáveis de energia.
As principais fontes sustentáveis empregadas atualmente são a eólica, a s olar e a
hidrelétrica, sendo es ta última amplamente a mais utilizada. No entanto, a energia
hidrelétrica possui uma capacidade limite vinculada a hidrografia de cada região que, em
longo prazo, restringe o quanto podemos depender dela. É nes s e ponto que a energia
s olar figura como res pos ta óbvia para a s olução da demanda energética futura. A
potência disponível da radiação solar incidindo na s uperfície da Terra, de acordo com o
Sandia National Laboratory dos Es tados Unidos , é de 89300 TW, o que em meia hora
repres enta o cons umo mundial de energia em 2001, por exemplo.
O aumento da eficiência dos s is temas de captação de energia s olar é o ponto
chave para a viabilidade de seu emprego. A concentração de energia s olar cons is te em
redirecionar a radiação incidindo em uma área para um ponto específico aumentando a
potência disponível. As primeiras aplicações práticas s ão atribuídas à Augus t Mouchot
(1825-1911), pioneiro na criação de máquinas capazes de gerar vapor de baixa pres s ão
com es te mecanismo. No início do século XX os sistemas de concentração de energia solar
(SCES) encontraram diversas aplicações. Porém, o início da segunda guerra mundial freou
os avanços e a posterior explosão do mercado de combustível fóssil ofuscou a aplicação
da tecnologia.
Desde então, a evolução tecnológica dos materiais empregados e a cres cente
preocupação com impactos ambientais, foram cruciais para reins erir a energia s olar no
mercado ocupando, entretanto, uma pos ição marginal. É fato que a demanda por
utilização de energia renovável cresce com cada vez mais intensidade, seja impuls ionada
por campanhas governamentais ou exigências de mercado, e por cons equência cres ce
também a participação da energia s olar na matriz energética.
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É desse contexto que surge a motivação para a busca de aplicações dessa energia.
Enquanto no Brasil a participação da energia s olar limita-s e a pequenos s is temas de
placas fotovoltaicas, ou coletores de placa plana para aquecimento de água, o potencial
de aproveitamento contrasta com essa s ituação. Por s ua extens ão territorial, pos ição
geográfica e condições climáticas, o Brasil apresenta as caracterís ticas perfeitas para o
emprego dessa tecnologia. Para que isso aconteça se faz necess ário o des envolvimento
de estudos e análises direcionadas, que definam e evidenciem os tipos de aplicação para
cada região e mercado. Vis ando contribuir com o des envolvimento do conhecimento
nacional do emprego da concentração de energia s olar o pres ente trabalho tem por
objetivo estabelecer as bases teóricas e práticas para a s imulação de um s is tema de
coletor solar parabólico de foco linear (CSPL) de pequena escala. A Figura 1.1 ilus tra um
coletor des s a natureza, s emelhante com o que s erá s imulado a s eguir.

Figura 1.1: Coletor Parabólico de Foco Linear (FONTE: Chew, Rakwichian, &
Sanguans erms ri, 2006)
Os objetivos es pecíficos s ão:


Entender a captação da energia solar em coletores de concentração e suas
potenciais aplicações



Identificar um software adequado para a simulação do desempenho ótico
de um CSPL



Desenvolver um modelo computacional de CSPL que permita o es tudo de
s ua eficiência ótica e sirva de base para o posterior estudo de sua eficiência
térmica



Quantificar a energia que um CSPL de pequena escala é capaz de fornecer
para as condições climáticas de uma região e avaliar s ua viabilidade de
emprego
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Revisão Biblio gr áfica
A fim de construir um modelo fidedigno de coletor solar parabólico de foco linear

Comentado [G1]: Não esquece só que tem a introdução ainda,
acho que dava pra colocar uma parte desse texto na própria intro,
mas isso vai por ti

(CSPL) e poder avaliar seu desempenho no âmbito técnico, visando potenciais aplicações
a processos, é imprescindível o entendimento de diversos conceitos relativos à energia
s olar. Tais conceitos incluem: a natureza da energia solar e sua forma de propagação; as
interações óticas da luz; e o detalhamento da estrutura, dos mecanismos e dos princípios
teóricos de funcionamento de coletores CSPL.
A primeira etapa na aplicação de qualquer sistema que utilize o sol como fonte de
energia é justamente caracterizá-lo como tal. Essa definição passa pela inves tigação das

Comentado [G2]: Não entendi direito essa frase, como tal o
que?

reações responsáveis pela emissão de energia no sol, a forma com que es s a energia s e

Comentado [G3R2]: “como fonte de energia” preciso mudar

propaga através do espaço, a relação geométrica entre o astro e a Terra, a interação da

Comentado [G4]: Não falou de nenhuma definição ainda, não
usar essa

energia com a atmosfera e todos os erros , perdas e limitações as s ociados a cada um
des s es fatores .
Tanto para o entendimento dos mecanismos e da teoria de funcionamento dos

Na minha opinião, usar “para caracterizar o sistema é necessário
investigar...”
Comentado [G5R4]: Modificado
Comentado [G6]: Acho que ficaria melhor dar uma quebrada
nessa frase longa.

CSPL, quanto para aplicação do s ol como fonte de energia, é precis o compreender as

Comentado [G7R6]: Quebrei

interações óticas da luz com os materiais . A reflexão e a refração da luz s ão, nes s e

Comentado [G8]: Eu tiraria isso aqui porque usar o CSPL é
aplicar o sol como fonte de energia

âmbito, o cerne da aplicação das tecnologias s olares .
Cada material interage com a luz de uma maneira es pecífica e pos s ui erros
as s ociados às s uas caracterís ticas fís icas que precis am s er cons iderados .
A aplicação efetiva do conjunto de conhecimentos acima enumerados para um

Comentado [G9]: Acho que podia falar mais disso aqui, ficou
meio perdido
Comentado [G10R9]: Vou falar mais adiante

CSPL s ó é possível após o detalhamento es trutural do s is tema coletor a s er avaliado,
permitindo que se visualize a sequência de interações da luz com suas partes e os efeitos
finais obtidos através des tas .
Por meio de tal anális e é pos s ível então interpretar e empregar a teoria de
concentração s olar que norteia es s a tecnologia.
Baseado nesse estudo é possível empregar softwares de simulação que permitem
predizer acuradamente o desempenho ótico de s is temas coletores , viabilizando uma
análise técnica dos mesmos. Existem diversos s oftwares capazes de modelar CSPL que
variam em seus métodos de cálculo, dis pos ição de res ultados e interface de us uário,
apresentando entre si vantagens e desvantagens nessas características, dentre eles estão:
ASAP, CIRCE, FLUENT, SOLTRACE, TRNSYS e TONATIUH. Dos s oftwares acima citados
apenas o SOLTRACE e o TONATIUH s ão gratuitos , e por es ta razão foram os únicos
cons iderados para a utilização no pres ente trabalho.

Comentado [G11]: “Definindo os parâmetros...”
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2.1 Aplicação de Coletores Solares Parabólicos de F oc o Linear
Atualmente a aplicação dessa tecnologia s e dá principalmente na produção de
energia elétrica através de grandes campos de coletores associados a turbo geradores . O
campo de coletores é em sua natureza modular organizado em filas paralelas de coletores
que variam em tamanho e número de planta para planta. Cada coletor é compos to
essencialmente de um refletor parabólico (espelho), que concentra a radiação s olar em
s eu foco, e um tubo absorvedor, que percorre o foco do refletor. O coletor us ualmente
acompanha o sol de leste a oeste no decorrer do dia vis ando garantir um alinhamento
perpendicular do refletor com o sol. A energia é transferida através de um fluido de troca
térmica (FTT) que ao percorrer o interior do absorvedor aquecido eleva sua temperatura
a valores que podem chegar à 650°C (quando utilizado s al fundido) pos teriormente
trocando calor para gerar vapor e então retornando para o campo. O vapor
s uperaquecido gerado é utilizado em um s is tema convencional de turbina a
vapor/gerador para produzir a energia elétrica. Tais plantas s ão, no entanto, s is temas
híbridos com caldeiras de gás natural capazes de suprir as demandas energéticas durante
a noite ou em situações de clima desfavorável. A Figura 2.1: Sistema Solar de Geração de
Energia Elétrica (FONTE: Price et al., 2002) apresenta um fluxograma típico de um SEGS.

Figura 2.1: Sis tema Solar de Geração de Energia Elétrica (FONTE: Price et al., 2002)
2.1.1 Histórico de Aplicação
Os primeiros coletores produzidos em es cala comercial eram des tinados à
produção de calor para processos industriais convencionais . Nas décadas de s etenta e

DEQUI / UFRGS – Gabriel Nonnenmacher
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oitenta diversos desenvolvedores vendiam s is temas des s e tipo, porém a difus ão da
tecnologia esbarrava em entraves de mercado difíceis de superar. As principais barreiras
à popularização dos SCES estavam as s ociadas aos altos cus tos de inves timento, aos
processos de decisão internos das empresas e a um baixo retorno sobre investimento em
relação aos requisitos financeiros da indús tria. Em 1983, um contrato firmado entre a
Southern California Edison e a Luz International daria o primeiro grande pas s o do
mercado de energia solar, iniciando com a instalação dos dois primeiros Sistemas Solares
de Geração de Energia (SEGS) nos Es tados Unidos da América. Nos anos s eguintes ,
diversos contratos foram firmados originando mais s ete SEGS na mes ma região, que
juntos totalizam 354 MW. Acordos decorrentes dess es avanços pos teriormente deram
origem ao “Projeto Solar Mojave” (MSP), um sistema solar de geração de energia elétrica
que entrou em operação em 2014 com 250MW de capacidade. Um conjunto típico de
CSPL, com destaque para seus elementos fundamentais e exemplificação do mecanis mo
de concentração, pode ser observado na Figura 2.2 abaixo. A Figura 2.3 cons is te na foto
de uma planta solar de geração de energia elétrica, ilus trando o s is tema abordado na
Figura 2.1.

Figura 2.2: Elementos Fundamentais e Princípio de Funcionamento de CSPL (FONTE: Chew
et al., 2006)
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Figura 2.3: Planta Solar no Des erto de Mojave (FONTE:
http://www.caddell.com/indus trial/s egs .as px)
O alto custo de produção de energia associado aos sistemas solares mantém es s a
tecnologia s empre a margem do mercado e a flutuação dos preços de combus tíveis
fós seis afeta diretamente a viabilidade de s eu emprego. Por es te fato o mercado de
energia solar oscila entre períodos de altos e baixos investimentos conforme as oscilações
do preço do petróleo. Os esforços em pesquisa e desenvolvimento, que se concentram na
redução dos cus tos e aumento de des empenho, é o contraponto que impuls iona a
ampliação da utilização de energia solar. Além disso, o crescente interes s e na produção
de energia limpa e renovável se traduz em subsídios governamentais que incentivam com
cada vez mais intensidade o crescimento do mercado de energia s olar. Exemplos dis s o
foram os inves timentos da ordem de centenas de milhões de dólares da entidade
financeira Global Enviroment Facility no Rajastão, Egito, Marrocos e México, no fim dos
anos noventa e início do século vinte e um. Atualmente em países do sul da Europa, como
a Itália, os governos locais subsidiam a instalação de coletores s olares domés ticos para
aquecimento de água. (Price et al., 2002) Apesar do escasso investimento nes s a área no
Bras il, recentemente a empres a Canadian Solar anunciou um inves timento de R$ 2,3
bilhões no país para a instalação de duas plantas de energia fotovoltaica de 400 MW,
além

de

uma

linha

de

montagem.

(FONTE:

http://www.valor.com.br/empres as /4603625/canadian-s olar-vai-inves tir-r-23-bi-nobras il-em-geracao)
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O Sol c omo F onte de Energia
Empregar o s ol como fonte de energia requer o entendimento geral da s ua

es trutura e compos ição, da maneira como a energia s e propaga a partir dele ao s er
emitida, e, finalmente, das interações des s a energia com a atmos fera e a s uperfície
terres tre.
A primeira s es s ão des ta revis ão concentra-s e em explicar os três tópicos
imprescindíveis no emprego da energia solar, s endo estes: a emis s ão e propagação na
forma de ondas eletromagnéticas; a geometria solar, entendida como sendo a posição do
s ol no céu e a direção de incidência da radiação sobre superfícies na Terra; e os efeitos
que têm a orientação de uma s uperfície receptora s obre a radiação dis ponível .

Comentado [G12]: Esse paragrafo ficou confuso. Tu falou em 3
topicos, mas só citou dois depois do dois pontos, aí começou uma
outra frase falando de varias coisas

2.2.1 O Sol

Comentado [G13R12]: Modifiquei

O s ol é uma esfera de matéria gas os a extremamente quente, com diâmetro de
1,39x109 metros , e se encontra a 1,5x1011 quilômetros, em média, distante da Terra. Visto
da Terra, o sol gira em torno de seu eixo cerca de uma vez a cada quatro s emanas . No

Comentado [G14]: Colocar a fonte logo depois do dado
Formatado: Sobrescrito
Formatado: Sobrescrito

entanto, ele não o faz de maneira homogênea, enquanto seu equador leva cerca de vinte
e s ete dias para completar uma rotação, suas regiões polares levam aproximadamente
trinta. Na prática, o sol é um reator de fusão contínuo cujos gases reagentes são contidos
por forças gravitacionais. Apesar de não ser constante, sua temperatura de corpo negro é
comumente tomada como 5777 K, porém pode chegar até 6300 K o que corres ponde à
s ua máxima irradiação. (John A Duffie & Beckman, 2013)
2.2.2 Irradiação

Comentado [G15]: O que eu acho é que esse deveria ser 2.2, e
não existir item 2.1.1, ter todo o texto no 2.1

Como citado anteriormente, a energia produzida nas reações de fus ão no s ol
propaga-s e através do es paço como ondas eletromagnéticas (EM). Ondas EM s ão
classificadas de acordo com s ua frequência. Com menos de um picômetro, os raios
gamma pos s uem o menor comprimento de onda e, cons equentemente, as maiores
frequências (1019 Hz) e energia associadas. Ondas de rádio por s ua vez tem comprimento
de onda que partem de um milímetro e, portanto com menor frequência e energia
as s ociadas . Dentre es tes limites exis tem: micro-ondas , infravermelho, luz vis ível,
ultravioleta e raios X.
A irradiação solar é definida como sendo a radiação extraterres tre que incide na
atmos fera terrestre. Seu valor médio é de 1367 W/m² que é as s umido como s endo a
cons tate solar G. Esse valor na prática s ofre alterações provenientes de duas fontes :

Comentado [G16]: Referencia depois do dado
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variação de emissão solar e variação da distância Terra-sol. No primeiro caso, a literatura

Comentado [G17]: Quando fala “a literatura” cita mais de uma
fonte, da mais credibilidade pro que tu tá falando

s ugere variações em torno de 0,2%, enquanto a alteração da dis tância Terra-s ol leva a
uma os cilação de até 3,3%. (John A Duffie & Beckman, 2013)
Devido ao fato de as aplicações de coletores solares se concentrarem à s uperfície
terres tre, estas variações são consideradas pequenas e, por vezes, desprezíveis frente às
interferências internas à atmosfera que serão abordadas a seguir. (Frota, Anés ia Barros ;
Schiffer, 2001)

Comentado [G18]: Colocar uma referencia
Comentado [G19R18]: Citado

2.2.3 Geometria de Insolação
Para um observador situado na superfície terrestre, a impres s ão ao olhar para o
céu, é de que o sol se movimenta ao redor da Terra, mudando gradualmente de pos ição
ao longo do dia e do ano. Isso se deve de fato aos movimentos de rotação e translação da
Terra, e associado também a sua inclinação, de aproximadamente 23,5 graus em relação
a s eu plano de translação. Tal fenômeno é des ignado como “movimento aparente do
s ol”. (Frota, Anés ia Barros ; Schiffer, 2001)
A localização do sol no céu em relação a um obs ervador em uma determinada
latitude, hora e dia do ano, pode ser definida por dois ângulos, Altura Solar e Azimute. A
altura consiste no ângulo formado entre o sol e o plano horizontal da Terra enquanto o
azimute configura o ângulo formado entre o norte geográfico e a projeção do sol no plano
horizontal da Terra. (Lamberts , Dutra, & Pereira, 2014) A Figura 2.4 ilus tra es s es dois
ângulos Altura Solar (H) e Azimute (A).

Figura 2.4: Representação da Altura Solar (h) e Azimute (A) (FONTE: Lamberts et al., 2014)
2.2.4 Radiação Solar Disponível
Para prever o desempenho de um processo solar no futuro em um determinado
local, utilizam-se medidas passadas da irradiação incidente no mesmo. Muitas vezes não
s ão dis poníveis dados adequados s obre as condições meteorológicas de certas
localizações. Para estes casos, faz-s e us o de dados de locais próximos e s imilares ao

Comentado [G20]: Ficou meio mal explicado
Comentado [G21R20]: Mudei
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es tudado. Dados de irradiação em uma determinada localidade são fundamentais para a
s imulação de SCES. Quanto menor o intervalo de tempo entre aos dados coletados , mais
acurado será o resultado da modelagem, no entanto es tes dados normalmente es tão
computados na forma de radiação diária, através dessa informação é possível es timar-s e
a irradiação horária para a aplicação nos modelos .(John A Duffie & Beckman, 2013)
Os instrumentos básicos para medição de irradiação são: o pireliômetro (utilizado
para medir radiação de feixe, incidência direta de radiação) e o piranômetro (utilizado

Comentado [G22]: Acho que aqui tu poderia dizer que o ideal
seria ter a radiação por hora, mas que muitas vezes as informações
estão em diária e que dai seria necessário transformar de um pra
outro
Comentado [G23R22]: Mudei

para medir radiação total, isto é, radiação de feixe somada à radiação difusa, refletida nas
nuvens e outras superfícies). Estes dispositivos são importantes também por muitas vezes
comporem os sistemas de rastreamento do sol acoplados aos coletores, responsáveis por
manter a incidência de radiação s empre em ângulo “ótimo” com os refletores .

Comentado [G24]: Referencia

(Fernández-García, Zarza, Valenzuela, & Pérez, 2010)
2.2.5 Atenuação Atmosférica da Radiação
São dois os principais fenômenos de atenuação da incidência de radiação que
ocorrem ao longo da propagação das ondas através da atmos fera terres tre. O
es palhamento e a abs orção atmos férica s ão res pons áveis pelo maior i mpacto nas
os cilações da incidência solar e tem maior relevância sobre a variação da intens idade de
radiação quando comparados aos efeitos consequentes da posição da Terra em relação

Comentado [G25]: Maior relevância no que
Comentado [G26R25]: modifiquei

ao s ol. O espalhamento da radiação é causado pela interação da radiação com moléculas
de ar, água (vapor e gotículas ) e partículas de poeira.
A intensidade do espalhamento é função do número e tamanho das partículas
pelo qual a radiação deve passar em relação a seu comprimento de onda. De acordo com
a teoria de Reyleigh, o es palhamento por moléculas de ar s ó é s ignificante para
comprimentos de onda pequenos (menores que 0,6 m) e o coeficiente des s a interação
varia com λ-4. (John A Duffie & Beckman, 2013)
Água e poeira tendem a se encontrar em partículas maiores devido à agregação
de moléculas de água e condensação em partículas de poeira. Moon (1940) des envolveu
um coeficiente de trans mis s ão as s ociado à água precipitável (vapor mais líquido
s us pens o) para uma coluna de ar s obre um obs ervador que s e relaciona com o
comprimento de onda da radiação propagado proporcional a λ -2 e um coeficiente para
poeira que é função de λ -0,75. Outra aproximação para a es timação dos efeitos de
es palhamento por es s es componentes é a equação de turbidez de Angs trom, como
s egue:

Comentado [G27]: Referenciar
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𝝉𝒂,λ = 𝒆𝒙𝒑(−𝜷λ𝜶 𝒎)

(2.1)

Onde aé a turbidez do meio “a” para o comprimento de onda em ques tão, β é
o coeficiente de turbidez de Angstrom, que varia de 0 a 0,4 de atmosferas muito limpas a
atmos feras muito turvas . O comprimento de onda é λ, α é “o expoente único de
comprimento de onda aglomerado”, us ualmente 1,3, e “m” é a mas s a do ar.
O fenômeno de absorção atmosférica é majoritariamente devido ao ozônio na
faixa do ultravioleta e ao vapor d’água na faixa do infravermelho. Para ondas curtas , até
0,m, a absorção por ozônio é completa, decres cendo gradualmente até 0,35 m
quando não há mais absorção. Já o vapor d’água é responsável pela absorção na faixa em
torno de 1, 1,4 e 1,8 m. Acima de 2,5 m de comprimento de onda a trans mis s ão é
praticamente nula devido à absorção por H 2O e CO2, no entanto menos de 5% da energia
proveniente da radiação extraterres tre encontra-s e nes s a faixa do es pectro s olar. O
gráfico da Figura 2.5 ilustra o efeito de atenuação da radiação extraterres tre incidente
devido à abs orção atmos férica em função dos diferentes comprimentos de onda
pres entes no es pectro s olar.

Figura 2.5: Efeito Da Atenuação Atmos férica Sobre a Radiação Solar Extraterres tre
(FONTE: John A Duffie & Beckman, 2013)
2.3 Princípios F undamentais dos Sis temas de Conc entração Solar
Todos os SCES têm como ponto de partida um concentrador de radiação, dentre os
quais, os mais comuns são: lentes Fresnel, prato parabólico, central de torre e parabólico
de foco linear. (Barreto, 2015) Coletores podem ser classificados em relação ao s eu foco,
linear ou pontual, e a principal distinção entre sistemas de foco linear e de foco pontual é
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s ua capacidade de concentração de radiação, s endo de 50 a 100 vezes para o linear
enquanto no pontual pode variar de 500 a milhares de vezes . (Lovegrove & Pye, 2012)
A radiação concentrada incide s obre um abs orvedor que, tipicamente, converte a
energia recebida em energia térmica. Atualmente os abs orvedores mais empregados ,
para coletores de foco linear, consistem de tubos metálicos contidos em um envelope de
vácuo que é mantido por um tubo de vidro concêntrico, e transferem a energia através de
um fluido de troca térmica (FTT) que escoa através do tubo metálico. As aplicações mais
comuns convertem a energia térmica transportada pelo FTT em energia elétrica, porém
não é rara a utilização direta da energia como fonte de calor para diversos process os . De
maneira geral tais sistemas são compostos por cinco subsistemas, que são: sis tema ótico
(concentrador), abs orção, trans porte, armazenamento e convers ão. (John A Duffie &
Beckman, 2013) Devido ao foco deste trabalho, o sistema ótico será o único abordado em
detalhes .
2.3.1 Ótica de Concentração
Concentradores de radiação utilizam apenas a componente de irradiação direta,
não coletando a radiação difus a (es palhada). Radiação direta s ão os feixes que não
interagem com outros corpos antes de incidirem s ob o concentrador, é normalmente
referida como “Direct Normal Irradiance” (DNI), traduzida como “irradiação direta
normal”. A principal característica de um sistema de concentração de energia solar (SCES)
é o s eu mecanismo de operação e uma importante medida disso é definida como razão
de concentração ótica (Co). Es ta propriedade é calculada tomando-s e a razão da
irradiação que incide na s uperfície do abs orvedor (G r) em relação à radiação total
incidindo s obre o concentrador (G), como demons tra a equação:
𝑪𝒐 =

𝑮𝒓
𝑮

(2.2)

Outra propriedade comumente definida para fins de caracterizar os SCES é a razão
de concentração geométrica (Cg), calculada através da razão entre a área de captação, ou
abertura do coletor (Ac), s obre a área s uperficial do abs orvedor (Ar).
𝐴

𝐶𝑔 = 𝐴𝑐

𝑟

(2.3)

2.3.2 Limites na Concentração
Altos níveis de concentração são desejáveis devido a sua natureza de redução das
perdas de calor cons equente das menores áreas s uperficiais dos abs orvedores . No
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entanto, além dos limites fís icos para as razões de concentração, exis te um limite
termodinâmico para a máxima concentração atingível.
2.3.2.1 Limite Termodinâmico
Cons iderando-se o sol como um corpo negro esférico, ao aplicar-se a s egunda lei
da termodinâmica para o sistema sol-Terra, assumindo o sol como única fonte de energia
e ignorando qualquer perda de calor por parte da Terra, conclui-s e que es ta não pode
atingir uma temperatura maior do que a do sol. Através dessa premissa, lançando mão da
geometria do sistema e aplicando os conceitos de ótica à irradiação solar, conclui-s e que
o limite termodinâmico para a concentração de s is temas de foco pontua l é de 46250
vezes e de 215 vezes para concentradores lineares .

2.3.2.2 A Parábola
O pres ente trabalho norteia-se na aplicação de um CSPL no qual o elemento de
concentração é um es pelho parabólico, as s im s endo, faz-s e es s encial entender a
geometria de uma parábola. O papel principal da parábola no SCES é aplicar s ua
propriedade de refletir qualquer raio perpendicular à sua superfície em um único ponto
de distância característica de seu vértice, chamado de foco. A função matemática que
define a parábola é jus tamente vinculada à s eu foco (f) como s egue:
𝒙𝟐

𝒚 = 𝟒𝒇

(2.4)

Na Figura 2.6, ficam evidenciadas as particularidades de uma parábola, das quais
s e ressalta o ângulo de bordo ou aresta (“rim angle”,  R), ângulo formado entre o eixo
perpendicular e a linha do foco até a borda da parábola. Es s e as pecto terá grande
relevância na compreens ão dos ângulos máximos de incidência e na definição
matemática para o tamanho ótimo do abs orvedor, abordados a s eguir.
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Figura 2.6: Caracterís ticas de Uma Parábola (FONTE: Lovegrove & Pye, 2012)
2.3.2.3 Limites de Absorvedores
O efeito parabólico de concentração em um ponto focal s ó ocorre para radiação
que incida perfeitamente perpendicular a seu eixo, porém a radiação s olar pos s ui uma
gama de ângulos de incidência devido à extensão física da fonte. Dessa forma, cada ponto
de um es pelho parabólico irá de fato refletir um cone de raios com ângulo igual à
distribuição da fonte solar. Assim sendo existe uma grande dependência da geometria do
absorvedor para quantizar-se a radiação refletida que o atingirá. Para os fins de anális e
des te trabalho serão abordadas apenas as peculiaridades do abs orvedor cilíndrico com
centro no foco da parábola, porém existem divers as outras formas de abs orvedores e
geometrias de s is temas .
É s ubstancial entender a relação entre o tamanho do cone de luz refletido e o
diâmetro do cilindro para interceptá-lo completamente. Este tipo de abs orvedor pos s ui
s eção trans vers al circular, logo o diâmetro do alvo requerido para interceptar
completamente o cone refletido é dado por:
𝒅 = 𝟐𝒓𝒔𝒆𝒏(𝜽𝒔 )

(2.5)

Onde s é o ângulo de incidência, r a dis tância focal e d o diâmetro res ultante.
A Figura 2.7 ilus tra o fenômeno de reflexão cônica, e evidencia os as pectos
envolvidos na aplicação da equação 2.5.
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Figura 2.7: Reflexão na Parábola e s ua Relação com o diâmetro do Alvo (FONTE:
Lovegrove & Pye, 2012)
Partindo dessa relação podemos deduzir a concentração geométrica (Cg) para um
CSPL através do ângulo de incidência s olar do feixe e do ponto em que es te atinge a
parábola, de tal forma que:
𝑪𝒈 =

𝒔𝒆𝒏∅
𝝅𝒔𝒆𝒏𝜽𝒔

(2.6)

Res olvendo para a máxima concentração geométrica pos s ível (com ângulo de
bordo  R=90° e ângulo máximo de incidência s=4,65 mrad) conclui-s e que CgMÁX=68,5.
Es ta anális e ótica evidencia que, para um CSPL, o limite de concentração é o limite
termodinâmico dividido por 
2.3.3 Fatores que Reduzem a Concentração
Diversas fontes de erro participam na redução do desempenho real de um SCES.
Tais fatores podem ou não ser relevantes dependendo da aplicação do sistema bem como
das proporções dos erros entre s i. Em grande parte, tais erros es tão as s ociados à
qualidade dos materiais empregados. Tipicamente combinam-se os erros , es pecular, de
declinação, de forma e rastreamento, detalhados a s eguir, em um erro ótico geral. No
entanto tal procedimento s ó traz res ultados favoráveis em cas os em que é pos s ível
modelar ou medi-los com precisão tal que o erro associado s eja menor que o de outras
fontes de incerteza quanto à eficiência, como os da perda de calor.
2.3.3.1 Erro de Especularidade
A es pecularidade refere-se à qualidade de es pelhamento da reflexão, ou s eja,
mede a proporção em que raios refletidos obedecem à lei da reflexão, deixando a
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s uperfície com ângulos simétricos aos de incidência. Todas as superfícies reais pos s uem
algum nível de erro especular, isso decorre das propriedades microscópicas da superfície.
2.3.3.2 Erro de Declinação Superficial
Para es calas de anális e macros cópicas , es pelhos de coletores pos s uirão
ondulações e distorções na superfície, que refletem em direções diferentes do idealizado
pela superfície perfeita. Quanto maior forem essas declinações, pior s erá a performance
ótica do refletor. Valores para es s e tipo de erro variam de 0,4 mrad para s is temas
acurados podendo chegar até 5 mrad, o que ainda assim não elimina a pos s ibilidade de
utilização do SCES dependendo da aplicação vis ada.
2.3.3.3 Erro de Forma
Analisando o concentrador como um todo s e conclui que es te é compos to de
diversas placas refletivas que em conjunto compõe a superfície refletiva do coletor. Tais
placas podem apresentar um alinhamento imperfeito entre si em relação às suas faces e
o alinhamento para compor um paraboloide ideal, tal condição normalmente é
decorrente de erros na montagem ou fenômenos de dilatação e esforços caus ados pelo
arras te do vento.
2.3.3.4 Erro de Rastreamento
Idealmente um s is tema de ras treamento s olar manterá o concentrador
perfeitamente alinhado com o centro do dis co s olar. Entretanto, na prática, tais
equipamentos não são perfeitamente acurados e apresentam um deslocamento angular
que varia ao longo do tempo.
2.4 Identif icação de Softwares
Diversos softwares desenvolvidos especificamente para a simulação de s is temas
de concentração de energia s olar exis tem hoje no mercado. Os recomendados , pelo
Laboratório Nacional Sandia dos Estados Unidos, para a simulação em s is temas de foco
linear s ão o ASAP, CIRCE, FLUENT, SOLTRACE, TONATIUH e TROUGH HELIOS. (Clifford K.
Ho, 2008) O trabalho citado avalia detalhadamente as características mais relevantes de
cada software. No entanto para os fins deste trabalho apenas os simuladores SOLTRACE e
TONATIUH foram considerado, visto que são os únicos dis ponibilizados gratuitamente
dentre os citados .
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Trabalhos de simulação que lançam mão des s as ferramentas em geral o fazem
as s ociado a outros s imuladores que permitem calcular os res ultados de energia e
cons equentemente rendimentos dos processos finais. A utilização do TONATIUH, apes ar
de facilitada por sua interface gráfica, depende de um tratamento de dados s ofis ticado
realizado com uma ferramenta de ambiente de cálculo tipo MATLAB. (Barreto, 2015) O
SOLTRACE por s ua vez, produz resultados diretos que podem ser convertidos em arquivos
do tipo “.xcl” tornando fácil sua manipulação. (Silva R. et. al., 2013; Wang Y. et. al., 2015;
Le Roux W. G. et. al., 2014)
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Metod ologia
O pres ente es tudo foi es truturado em duas partes principais : modelagem e

s imulação de um CSPL e cálculos de energia dis ponível. Na s eção de modelagem o
s oftware empregado para avaliar o des empenho ótico e calcular os res ultados de
concentração da energia foi o SolTrace, versão 2012.7.9. Na seção de cálculos de energia
disponível dados de radiação incidente são aplicados aos resultados das s imulações de
eficiência ótica. A fonte de dados de radiação empregada foi o s oftware WeatherLink.
Ambos os s oftwares e todos os procedimentos de cons trução do modelo e cálculos
realizados s erão abordados em detalhes a s eguir.
3.1

SolTrace
Projetar e cons truir s is temas de coletores s olares rentáveis exige recurs os

altamente especializados. Assim sendo, não é economicamente viável produzir e tes tar
cada protótipo no des envolvimento de um s is tema des s e tipo. Antes de s erem
produzidos , os s is temas s ão s imulados computacionalmente permitindo prever a
performance óptica e energética dos mes mos .
Em particular, entender o recurso solar e como convertê-lo em energia utilizável
requer ferramentas de modelação especializadas . Dentre elas des taca-s e o SolTrace,
des envolvido pelo Laboratório Nacional de Energia Renovável (NREL) dos Estados Unidos,
es pecialmente para simular SCES através da metodologia do raio-traçado. O SolTrace é
disponibilizado gratuitamente no site da NREL, http://www.nrel.gov/cs p/s oltrace.html,
possui uma interface de us uário s imples e de rápida aprendizagem e fornece como
res ultado dados e imagens que não necessitam de pós tratamento para a análise. Por tais
motivos , foi es colhido como a ferramenta a s er empregada nas s imulações des te
trabalho. O funcionamento do software, suas capacidades e o método de cons trução do
modelo bas eado na revis ão bibliográfica realizada s erão elucidados a s eguir.
3.1.1 Metodologia de Raio-Traçado
Na aplicação desse método um número es pecífico de raios (variável de acordo
com a finalidade des ejada) é traçado do s ol para o s is tema, e cada um percorre um
caminho no mesmo encontrando diversas interações óticas. Algumas des s as interações
s ão probabilísticas por natureza (seleção de um ângulo solar da dis tribuição angular do
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s ol da qual se origina o raio), enquanto outras são determinísticas (cálculo da intersecção
do raio com uma superfície des crita analiticamente e o des vio res ultante). O código
computacional empregado nes s a metodologia replica a interação real de fótons e,
portanto, é capaz de prover res ultados acurados até para s is temas complexos . A
acuracidade do modelo aumenta com o número de raios traçados , no entanto um
número elevado de raios acarreta em maior número de interações e consequentemente
maior número de cálculos amplificando o tempo de proces s amento. No s oftware o
caminho do raio é traçado do s ol até o primeiro es tágio, no qual interage
s equencialmente com cada elemento e parte do último elemento para o estágio seguinte,
não retornando para es tágio anterior.
Cada estágio é composto de elementos os quais consistem de uma superfície, uma
interação ótica, uma forma, e, se apropriado, um conjunto de propriedades óticas . Os
raios traçados irão interagir com cada elemento de acordo com s eus parâmetros
definidos. A localização e orientação dos estágios são definidas em relação ao sistema de
coordenadas global, assim sendo a localização e orientação dos elementos é especificada
dentro do s is tema de coordenadas do es tágio do qual faz parte.
3.1.2 Definição do Sol
O primeiro passo para realizar uma s imulação em SolTrace é definir a forma e
direção do sol. Existem duas maneiras de definir a pos ição do s ol, através de um vetor
us ando o sistema de coordenadas global ou através dos dados de latitude, dia do ano e
hora s olar local. Através dessa informação o s oftware é capaz de es timar a incidência
s olar, entretanto ele não cons idera valores de excentricidade da es fera terres tre e
atenuação atmos férica.
Para o pres ente trabalho foi obtido junto ao centro meteorológico da
Univers idade de Santa Cruz do Sul (UNISC) o his tórico de incidência s olar para a
localidade nos últimos seis anos. Esses dados serão analisados e utilizados nas simulações
realizadas. A forma do sol pode ser definida de três maneiras, das quais as dis tribuições
probabilísticas da intensidade sobre o disco solar, sendo Gaussiana ou “pillbox” (caixa) as
mais us uais . Es s as formas es tão repres entadas pela figura do Anexo A.
Apes ar de a forma do s ol variar bas tante em relação à pos ição geográfica e
condições do céu, ela não é na prática nenhuma das duas já citadas . No entanto a
dis tribuição “pillbox” é adequada para grande parte das aplicações .
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3.1.3 Definição de Elementos Óticos

Apenas o primeiro estágio do sistema interage com o sol. Isso s ignifica que raios
s ão traçados do sol para o sistema apenas para este estágio a partir do qual partem para
o próximo. Assim sendo os estágios subsequentes “enxergam” apenas os raios que s e
propagam do estágio anterior. Individualmente elementos óticos dentro de um es tágio
podem ter propriedades refletivas ou refrativas . Para todos os elementos deve s er
definida corretamente uma face “frontal” (sob a qual os raios ingressam no elemento) e
uma face “traseira” por onde o raio deixa o elemento, isso visa estabelecer corretamente
as interações de refração em função dos meios de propagação e de reflexão de acordo
com a face de incidência. Os cálculos de reflexão e refração realizados pelo SolTrace
utilizam as conhecidas equações de Fres nel.
Primeiramente ocorre a determinação da absorção do raio pela superfície através
da comparação de um número randomicamente gerado ao valor de trans mitância
atribuído nas propriedades óticas . Se o raio é abs orvido o s oftware pros s egue para o
próximo raio. Cas o não s eja, os fatores de reflexão para a polarização paralela e
perpendicular são então calculados bas eados nas caracterís ticas de inclinação e erro
atribuídas à superfície, que estão correlacionadas a imperfeições físicas. Determina-s e a
média dos dois valores para identificar a fração pos s ivelmente refletida. A fração
pos s ivelmente trans mitida é 1-ondeé a refletância da s uperfície. Um número
randômico é gerado para determinar s e o raio é refletido ou transmitido. Se a refletância
calculada é menor que esse número, o raio é refletido com ângulo especular. Se maior, o
raio é trans mitido e s e propaga pelo meio.
Para ambos os cas os (refração e reflexão) um parâmetro de acuracidade é
atribuído à s uperfície. O erro de inclinação (inclinação) e o erro de es pecularidade
(especularidade) s ão utilizados na equação 3.1 para calcular o erro ótico (ótico) associado ao
elemento. A Figura 3.1 ilustra os dois erros de superfície e s eu potencial efeito s obre a
reflexão.
2

𝜎ó𝑡𝑖𝑐𝑜 = (4𝜎𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎 çã𝑜 + 𝜎𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 2 )1/2

(3.1)
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Figura 3.1: Exemplificação dos Erros Óticos (FONTE: Manual do Us uário, SolTrace)
O as pecto final que deve ser definido é o contorno das superfícies e sua abertura.
Exis te uma variedade grande de opções para estas duas características no SolTrace. Além
disso, o software permite a inclusão de superfícies descritas por s éries matemáticas e até
mes mo pontos dis cretos .
3.1.4 Tipos de Resultados Fornecidos
Quando o sistema está completamente definido os raios podem s er traçados . O
us uário seleciona um número qualquer de raios dependendo do nível de detalhes exigido
do res ultado. Informações de eficiência ótica podem ser obtidas com menor número de
raios simulados do que distribuições de fluxo de raios sobre os elementos. Para anális es
de fluxo, a quantidade de raios a s er traçada é da ordem de 100000, enquanto para
análises de eficiência ótica é da 10000. Os resultados gerados podem ser apresentados de
diferentes formas como: figuras tridimensionais dos pontos de intersecção dos raios com
os elementos (com ou s em o caminho dos raios ), mapas de fluxo (planares ou
tridimens ionais ) e tabelas com os dados referentes a cada raio.
Ao executar a s imulação, obtém-s e o número de raios que incidem em cada
elemento e o ponto de incidência e cons equentemente a potência é calculada. O
SolTrace realiza tais cálculos da seguinte forma: primeiro estabelece uma área quadrada
contendo toda a abertura das superfícies (no cas o es pecífico des te modelo 13,317m x
13,317m) a qual é multiplicada pelo valor atribuído ao parâmetro DNI, obtendo as s im a
potência total sobre a área em questão. Então, é calculado o valor teórico de potência por
raio através da divisão da potência total calculada pelo número total de raios s imulados
incidindo na área. Através desse valor, é possível calcular a potência equivalente incidindo
s obre qualquer elemento a partir da multiplicação do número de raios incidentes com a
potência por raio. Obs erva-s e que o abs orvedor é capaz de captar uma energia
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proporcional à capacidade de absorção do material do qual é composto (os valores típicos
para a abs orbância s ão entorno de 95%).
3.1.5 Construção do Modelo
O s is tema conta com apenas um es tágio no qual todos os elementos es tão
contidos. São quatro elementos no total, descritos por ordem de interação com os raios
traçados: concentrador (espelho parabólico), parede externa do tubo de vácuo (Vac. Ext.),
parede interna do tubo de vácuo (Vac. Int.) e tubo abs orvedor. A Figura 3.2 ilus tra o
s is tema modelado, que é de fato uma foto de um protótipo de coletor ET100,
des envolvido pelo cons órcio EuroTrough.

Figura 3.2: Foto de um Protótipo de Coletor EuroTrough (FONTE: Price et al., 2002)
Definição da forma do sol: A posição do sol é definida utilizando as coordenadas
globais com valores para X e Y iguais a zero e Z igual a 10000. E s ua forma definida como
Pillbox com angulo de 4,650 mrad de acordo com as recomendações do des envolvedor
abordadas anteriormente.
Propriedades Óticas: Através do estudo das tecnologias atualmente empregadas
nos SEGS e dos desenvolvimentos realizados para s eu aprimoramento, o coletor com o
melhor índice de eficiência aliado aos mais recentes avanços tecnológicos dentre os
abordados é o coletor EuroTrough. Portanto este foi o CSPL escolhido para a modelação
com aplicação das condições climáticas locais. Assim s endo, os dados de propriedades
óticas implementados no SolTrace serão aqueles referentes a es te coletor, obtidos dos
artigos estudados, fornecidos pelos fabricantes dos componentes. São seis propriedades
a s erem atribuídas para cada conjunto: refletividade, trans mis s ividade, erro de
declinação, erro especular, tipo de erro e índice de refração. Dentro de cada conjunto de
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propriedades define-se ainda o lado frontal (entrada dos raios ) e o lado tras eiro (s aída
dos raios para interações refrativas ). Serão por fim quatro conjuntos de propriedades
definidas , s endo um para cada elemento, a recordar: concentrador, tubo de vácuo
externo, tubo de vácuo interno e abs orvedor. A tabela abaixo detalha os valores
atribuídos para cada dado, o “tipo de erro” foi escolhido como Gaus s iano (dis tribuição
normal) para todos os conjuntos , como recomendado pelo des envolvedor.
Tabela 3.1: Parâmetros Óticos Empregados no SolTrace
Elemento
Concentrador
Vac. Ext.
Vac. Int.
Absorvedor

Face Refletividade
Front
0,94
Back
0,00
Front
0,00
Back
0,00
Front
0,00
Back
0,00
Front
0,00
Back
0,00

Trans.
0,98
1,00
0,96
1,00
0,96
1,00
0,05
0,05

Erro Declin.
3,0000
0,9500
1,0000
0,0001
0,0001
1,0000
0,0001
0,0001

Erro Espec.
0,2000
0,2000
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

IR
1,1
1,1
1,5
1,0
1,0
1,5
0,1
1,1

Geometria: O concentrador é des crito por um perfil parabólico de foco 1,71 m
com 12 m de comprimento alinhado perpendicularmente com o ponto de origem dos
raios (X=0,Y=0,Z=10000). Para defini-lo no software utiliza-se um vetor de alinhamento,
uma abertura retangular de comprimento 12 m e largura 5,76 m e uma s uperfície
parabólica com Cx=(1/2f)=0,292398. Atribuem-se as propriedades óticas do concentrador
e interação refletiva. Sua origem é es tabelecida como s endo o ponto de origem das
coordenadas globais .
O tubo absorvedor possui 70 mm de diâmetro enquanto o tubo que mantêm o
s elo de vácuo possui diâmetro interno de 94 mm e externo de 114 mm, es s es tubos s ão
concêntricos com seu centro no ponto focal do concentrador. A cada tubo é atribuído um
conjunto de parâmetros como cons ta na tabela do Anexo B.
O alinhamento do coletor foi as s umido como perfeito, com um s is tema de
ras treamento s em erros .
Alguns parâmetros podem ser ajustados para a s imulação os quais definirão a
precisão do resultado e a intensidade de utilização do hardware do computador, o que
impacta diretamente no tempo de simulação. Os parâmetros referentes à precis ão s ão:
“Número desejado de intersecções de raios”, “Inclusão de erros óticos ” e “Inclus ão da
forma s olar”. Devido à pequena complexidade e tamanho do modelo as s imulações
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ocorrem em poucos segundos em computadores pessoais com processadores de quatro
núcleos ou mais . O valor utilizado foi de 100000 inters ecções .
3.2

Potência e Energia
Para a quantificação da energia disponível para absorção no elemento receptor do

CSPL aplicaram-se dados de irradiação média incidente para os resultados de eficiência
ótica obtidos das simulações. Os dados foram obtidos do WeatherLink e res ultados de
energia máxima disponível, energia média diária e mensal foram calculados . Quando s e
refere a médias diárias o tempo de referência é o de incidência s olar para o dia em
ques tão e não das 24h que totalizariam o dia.
3.2.1 WeatherLink
O WeatherLink consiste em uma biblioteca meteorológica com os dados coletados
pelo centro meteorológico da UNISC para a região. Através do es tudo dos dados
disponibilizados correlacionam-se as variáveis climatológicas com os períodos do ano e a
incidência solar. O equipamento de medição da radiação solar utilizado é um piranômetro
que, como abordado anteriormente, contabiliza a radiação total incidente. Des s a forma
em dias parcialmente nublados as medições de radiação podem atingir valores de 1300
W/m², maiores do que os esperados para a radiação de feixe, que não deve ultrapas s ar
muito os 1000 W/m². Is s o s e deve ao efeito de reflexão intens a da luz por nuvens ,
combinado com a desobstrução da incidência direta sobre o instrumento. É fácil detectar
esse fenômeno ao analisar as curvas de radiação incidente, visto que nos momentos em
que nuvens bloqueiam a incidência direta a medição os cila brus camente para valores
baixos de radiação. Tal fenômeno fica claramente perceptível na Figura 3.3, em que as
curvas de radiação dos três primeiros dias são caracterís ticas de dias de céu limpo, no
quinto dia têm-s e ocorrência de chuva e nos dias res tantes a pres ença de nuvens .
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Figura 3.3: Curvas de Irradiação Obtidas do WeatherLink (22/01 a 28/01 de 2016)
Exis tem duas formas de se utilizar o piranômetro para obter valores de incidência
direta, um deles é utilizar tabelas de conversão que aproximam valores de DNI através
dos valores de radiação medida e as condições atmosféricas , limitadas a localidades e
períodos específicos. A outra forma é utilizar dois piranômetros complementares. Sendo
o s egundo método impraticável para o presente estudo e o primeiro método impraticável
devido à falta de uma tabela de convers ão para a região de interes s e, optou-s e por
trabalhar com dias de céu limpo.
Utilizando-se dos dados do WeatherLink pode-s e identificar o período de chuva
mais típico, compreendendo os mes es de junho até novembro, e o período de maior
incidência solar, de novembro a março, com uma grande faixa de incidência contínua
tipicamente de janeiro a fevereiro. Como exemplo as curvas de irradiação ao longo de
2012 a 2014 cons tam na figura do Anexo C.
3.2.2 Aquisição dos dados de radiação:
Como abordado anteriormente, é imprescindível o entendimento de que, para a
aplicação de coletores solares de concentração como um CSPL, apenas a radiação de feixe
(também referida como direta ou normal) é aproveitada. Isso se deve à neces s idade de
que os raios incidam perpendicularmente ao concentrador para que sejam refletidos de
forma correta, acertando as s im o abs orvedor. No entanto, os dados de radiação
disponibilizados pelo WeatherLink computam radiação total, que é a s oma da radiação
direta com a difusa, e, por consequência, para dias com ocorrência de nuvens , fornecem
um dado de radiação que não reproduz com confiabilidade o valor da radiação direta. Isso
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acaba limitando os dados que podem ser empregados para os cálculos , vis to que para a
obtenção de um dado acurado é preciso selecionar apenas dias com condições climáticas
adequadas, ou seja, dias de céu limpo. Concomitantemente, selecionar os dados des s a
forma reproduzirá nos cálculos uma análise do equipamento apenas para os dias ideais
para seu funcionamento, o que, apesar de resultar em um dado valioso de limite superior
de desempenho, impede a obtenção de um desempenho médio que considere dias com
nuvens .
Nesse ponto res s alta-s e que mes mo com nuvens exis te incidência direta de
radiação, e que esta, muitas vezes, é equivalente à de dias de céu limpo. As s im s endo a
pres ença de nuvens não inviabiliza a utilização de coletores. Para o caso desse trabalho a
ausência desses dados, de incidência direta radiação em dias com nuvens , limita os
res ultados a serem obtidos, mas de maneira nenhuma reduz a importância daqueles que
podem ser calculados acuradamente. A curva de irradiação apres entada na Figura 3.4
evidencia a forma caracterís tica da incidência em um dia de céu limpo.

Figura 3.4: Irradiação ao Longo de um Dia de Céu Limpo (FONTE: WeatherLink)
3.2.3 Arranjo dos Dados de Irradiação
Foram s elecionados , através da anális e das curvas de radiação s olar do
WeatherLink, 97 dias de céu limpo para a aplicação da irradiação nos res ultados da
s imulação e consequentes cálculos de potência e energia. Sendo es tes compreendidos
nos períodos de novembro a março, do intervalo de novembro de 2012 a março de 2016,
totalizando quatro períodos. Ressalta-s e que para os dados a partir de 01/11/2015 as
medições de radiação ocorrem a intervalos de cinco minutos , enquanto para datas
anteriores a essa o intervalo entre medições é de meia hora. Calcularam-se as médias de
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dias de céu limpo mensal e por período, as médias de irradiação e energia acumulada
diária, global e por período como cons ta na
Período
nov/12-mar/13
nov/13-mar/14
nov/14-mar/15
nov/15-mar/16
Total

Radiação Média
(W/m²)
563
571
586
591
578

Energia Média
(GJ)
1,668
1,700
1,733
1,713
1,703

Nº de Dias de Céu
Limpo
28
31
21
17
97

Média
Mensal
5,6
7
4,2
3,4
5,05

Nº de Dias de Céu
Limpo
28
31
21
17
97

Média
Mensal
5,6
7
4,2
3,4
5,05

Tabela 3.2: Médias por Período e Global
Período
nov/12-mar/13
nov/13-mar/14
nov/14-mar/15
nov/15-mar/16
Total

3.2.4

Radiação Média
(W/m²)
563
571
586
591
578

Energia Média
(GJ)
1,668
1,700
1,733
1,713
1,703

Cálculos de Potência e Energia:
Para calcular a potência incidente sobre o absorvedor é preciso calcular o número

de raios incidente sobre o mes mo e a potência equivalente de cada raio. Segue-s e o
s eguinte procedimento:
1- Multiplica-s e a área s imulada no s oftware A (m²), pelo valor de irradiação
incidente DNI (W/m²) obtido das medições do WeatherLink, obtendo um valor de
potência total dis ponível P, em Watt.
𝑃 = 𝐴 × 𝐷𝑁𝐼

(3.2)

2- Divide-s e o valor de potência total dis ponível, P, pelo número de raios
s imulados pelo software, obtendo um valor de potência equivalente por raio Pr, em Watt.
𝑃

𝑃𝑟 = 𝑁º

𝑟

(3.3)

3- Multiplica-se o valor de potência por raio Pr, pelo número de raios que incidem
no absorvedor, obtendo-se o valor de potência dis ponível no abs orvedor Pa, em Watt.
𝑃𝑎 = 𝑃𝑟 × 𝑁º𝑎
* Relembrando que os valores de irradiação do WheatherLink são uma média para
um intervalo de tempo de 30 ou 5 min dependendo do período referente.
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4- Para obter o valor da energia disponível E, multiplica-s e a potência incidente
pelo tempo t, ao longo da qual incide sobre o absorvedor. Para o caso dos dados tomados
a intervalos de 30 minutos, seriam 1800 s egundos, para os dados com intervalo de 5 min,
s ão 300 s egundos. O valor obtido está em Joule o qual se divide por 1000 para realizar a
convers ão para quilojoule.
𝐸 = 𝑃𝑎 × 𝑡
5- O cálculo do valor total de energia absorvida ao longo de um dia cons is te no
s omatório das parcelas referentes a cada intervalo de tempo dentro do mes mo.
Tal procedimento de cálculo foi repetido para cada um dos dados de radiação
média dos intervalos de detecção do WeatherLink, para cada um dos 97 dias de céu limpo
cons iderados no es tudo, totalizando 4972 dados de radiação média aplicados aos
cálculos. A potência média diária obtida foi de 34 kW e a energia acumulada média diária
de 1,7 GJ.
3.2.5 Energia Aproveitável
Como abordado anteriormente, em um CSPL a energia s olar pas s a por
diversos mecanismos de transferência antes de ser aplicada ao proces s o para o qual é
des tinada. Em cada uma dess as etapas de trans ferência es tarão pres entes perdas e
limites de eficiência associados especificamente à sua natureza. Apesar da alta eficiência
ótica obtida, entorno de 80%, as eficiências de transferência de energia por absorção para
o tubo absorvedor e transferência de calor para o FTT e do FTT para o proces s o reduzem
o des empenho dos coletores. Cada aplicação pos s uirá limites es pecíficos , no cas o da
geração de energia elétrica, por exemplo, têm-s e os limites e perdas do ciclo de
conversão de energia térmica em mecânica e posteriormente dessa em elétrica. Valores
encontrados na literatura para eficiência de absorção e térmica são entorno de 90 e 56%
res pectivamente. (Barreto, 2015) Considerando esses valores de eficiência para o cálculo
de eficiência global, multiplicando-se cada uma das eficiências em ques tão, obtêm-s e o
res ultado de 41%.
n𝑔𝑙𝑜 𝑏𝑎𝑙 = 𝑛ó𝑡𝑖𝑐𝑎 × 𝑛𝑎𝑏 𝑠𝑜 𝑟çã𝑜 × 𝑛𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎

(3.6)

Aplicando-se esse valor de eficiência aos res ultados dos cálculos de energia já
realizados obtiveram-se os valores de energia útil estimada, que pode ser disponibilizada
pelo s is tema ao longo de um dia, s endo de 857 MJ e de potência média, 17,3 kW. A
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energia solar, como já discutido, tem natureza não uniforme, is to é, s eu potencial de
aproveitamento não é constante ao longo de um dia e entre dias distintos. Dessa forma é
s empre necessário avaliar as capacidades de um SCES ao longo do dia, pens ando na
demanda energética para o momento. Normalmente, caso o processo seja contínuo, tais
s istemas são híbridos, para que as necessidades energéticas noturnas s ejam atendidas .
Ou então, são equipados com armazenamento energético, comumente calor latente de
algum material fundido ao longo da operação em tanques de armazenamento. Além
disso, durante um dia é usual que nas primeiras horas da manhã e ao fim do dia o sistema
não atenda ao mínimo de energia requis itado pelo proces s o. Obviamente tudo es tá
vinculado a s eu dimens ionamento, e por vezes es te pode s uperar a neces s idade
energética do processo associado, na faixa de pico de irradiação (tipicamente entre 10 e
16 horas ).
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An álise do s Resultados
Eficiência Ó tica e qualidade do Modelo
Após a conclusão de uma série de seis simulações , obtiveram-s e valores para a

quantidade de raios atingindo cada elemento do s is tema de acordo com a tabela do
Anexo D. As variações entre os res ultados , da ordem de 0,1%, ates tam a precis ão do
modelo e reprodutibilidade da s imulação. A partir des ta cons tatação optou-s e por
as s umir para os cálculos s eguintes , o valor médio de incidência dos raios para as
s imulações .
A eficiência ótica do CSPL modelado é calculada pela razão entre o número de
raios que atingem o elemento absorvedor e o número de raios que atingem o elemento
concentrador, ou s eja, avalia o aproveitamento do s is tema entre a energia s olar
disponível atingindo o espelho e aquela que efetivamente chega ao abs orvedor. O valor
médio calculado de eficiência ótica foi de 85,6% que está na faixa de eficiência para CSPL
encontrado na literatura, de 71 a 80%. (Forris tal R., 2003) Es s a pequena
diferença obs ervada, de 5,6%, pode s er atribuída à des cons ideração do erro de
ras treamento, que foi assumido perfeito como citado na metodologia. Des s a forma o
modelo parece es tar de acordo com o previs to através dos es tudos de revis ão
bibliográfica, e os res ultados obtidos com ele encontram aplicação prática para a
quantificação da energia dis ponibilizada pelo s is tema ao s e aplicarem os dados de
irradiação nos cálculos de potência e energia.
O modelo 3D dos pontos de inters ecção dos raios e o caminho de 100 raios
s elecionados aleatoriamente estão representados na Figura 4.1. Essa imagem gerada pelo
s oftware permite avaliar de maneira completa o desempenho do modelo. A intens idade
da aglomeração dos pontos nos tubos do foco permite compreender o proces s o de
concentração da radiação, a grande maioria dos pontos verdes incidindo s obre o
concentrador é refletida sobre a parte inferior dos tubos. Tal fenômeno fica ainda mais
claro analis ando a Figura 4.2, que é uma ampliação do res ultado para o elemento
absorvedor, percebe-se a ocorrência eventual de raios que incidem diretamente s obre o
tubo (parte s uperior) e o acentuado efeito de concentração na parte inferior.
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Figura 4.1: Pontos de Inters ecção e Caminhos dos Raios Res ultantes da Simulação

Figura 4.2: Pontos de Inters ecção dos Raios Sobre o Abs orvedor
A Figura 4.3 por s ua vez é ideal para avaliar os diferentes fenômenos de reflexão e
refração resultantes das propriedades óticas atribuídas. Nela o ponto 1 evidencia um raio
que incide diretamente sobre o absorvedor s em passar pelo processo de concentração. O
ponto 2 evidencia um raio refratado que acaba sendo abs orvido pelo s elo de vidro que
mantém o vácuo. O ponto 3 evidencia um evento de reflexão no abs orvedor, fenômeno
atípico vis to que s ua abs orbância é de 95%.
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Figura 4.3: Corte Trans vers al do Elemento Abs orvedor no Res ultado da Simulação
4.2

Rendim entos Energéticos
Por limitações de tempo no desenvolvimento do trabalho não foi possível abordar

em detalhes a trans formação da energia s olar em energia térmica e s ua pos terior
aplicação final. Portanto, para a anális e dos res ultados de rendimentos energéti cos ,
primeiramente abordou-s e os valores calculados para o aproveitamento do coletor,
associado à sua eficiência ótica. Observou-se uma potência média diária 34280 W que s e
traduz em uma energia acumulada média dis ponível diariamente de 1,7 GJ. A título de
referência, essa quantidade de energia equivaleria à queima de 0,34 m³ de lenha de
eucalipto parcialmente s eca que s ão aproximadamente 390 kg de lenha. (Schuck, M.
2012)
Es sa energia não é completamente aproveitável, primeiramente por perdas na
absorção, que conta com uma eficiência tipicamente entorno de 90%, e pos teriormente
pelas perdas e limitações dos processos de transferência de calor do FTT. Este último tem
valores de eficiência es pecíficos para cada aplicação o que dificulta uma anális e
generalista. No entanto algumas referências encontradas na literatura podem s ervir de
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base para a predição do desempenho do sistema, atando-se ao fato de que tais valores
s ervem principalmente para nortear futuros es tudos . Utilizando o valor atribuído à
eficiência térmica por (Barreto, 2015), de 56%, a eficiência global do s is tema para
trans ferir a energia como calor útil para um processo, seria de 43,16%. Para esses valores
de eficiência obtêm-se uma potência média diária de 17300 W e 857 MJ de energia média
acumulada entregue ao process o por dia. Novamente, comparando com a queima de
biomassa, tal sistema é capaz de entregar o equivalente a 0,19 m³ de lenha de eucalipto,
aproximadamente 196 kg.
A compreensão das potenciais aplicações do CSPL simulado passa pela anális e do
des empenho do sistema ao longo de um dia. A maior parte das aplicações cons is tirá de
processos híbridos, ao longo do dia a taxa de energia aplicada proveniente de fonte s olar
aumentará até um pico e reduzirá pos teriormente até o ponto em que deve s er
completamente s ubs tituída a noite cas o s e queira manter o funcionamento. Es s e
fenômeno característico dos coletores solares pode ser interpretado através dos gráficos
gerados a partir dos resultados da simulação apresentados na Figura 4.4 e na Figura 4.5,
para os dias de maior e menor irradiação do período de novembro de 2015 a março de
2016. Neles observa-se a variação da irradiação ao longo do dia e a consequente variação
da potência total incidindo no absorvedor, vinculada à eficiência ótica do s is tema, e a
potência teoricamente disponível para aplicação como calor assumindo as eficiências de
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Figura 4.4: Curvas de Radiação e Potência para o Dia de Maior Incidência de Irradiação no
Período 2015/16
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Figura 4.5: Curvas de Radiação e Potência para o Dia de Menor Incidência de Irradiação
no Período 2015/16
Bas eado nesse resultado, um proces s o poderia s er dimens ionado para que s e
aproveite toda a energia s olar dis ponível ao longo do dia, com o pico de potência
repres entando menos do que a potência requerida pelo proces s o, onde o CSPL s eria
essencialmente uma fonte auxiliar. Entretanto, s endo pos s ível acoplar-s e um número
maior de coletores , ou s imples mente dimens ionar o proces s o para que a potência
disponível atenda à requisitada já nas primeiras horas do dia, a energia solar pode figurar
como fonte principal. Um sistema desses é superdimensionado quando avaliado para dias
de céu limpo, cons equentemente pode atender a demanda energética em dias com
nuvens, tudo depende do papel a s er atribuído à fonte s olar e o arranjo do proces s o
produtivo.
O gráfico da Figura 4.6 apresenta, para os dois dias citados , a energia dis ponível
para o proces s o acumulada ao longo do dia, des taca-s e que para o dia de maior
incidência de irradiação es s e valor chega próximo de 1 GJ enquanto para o de menor
irradiação está próximo de 700 MJ. Novamente atesta-se a sazonalidade do desempenho
do CSPL em relação ao período de emprego.

Energia (kJ)
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Figura 4.6: Energia Disponível Acumulada para os Dias de Menor e Maior Incidência de
Radiação
4.3

Es tudo Comparativo de Aplicaç ão a um Proces so
Em s ua tese de mestrado a engenheira Martha Schuck propõe a instalação de um

coletor solar de placa plana na entrada de ar de uma fornalha de um forno de fumo. A
ideia de seu trabalho é a construção de um coletor plano com materiais de baixo cus to
que sirva para o pré-aquecimento do ar da fornalha reduzindo assim o consumo de lenha
na mesma. O fluxo no sistema, como segue na Figura 4.7, consis te da s ucção do ar para
dentro do coletor, o aquecimento do ar ao longo do percurs o, admis s ão do ar na
fornalha, a combustão, exaus tão dos gas es através de um grande tubo metálico que
percorre o forno de fumo e, por fim, a saída do exaus to para atmos fera pela chaminé.

Figura 4.7: Coletor Solar Acoplado ao Forno de Fumo e Fluxo de Gases (FONTE Solar, Do,
Em, Lis a, & Schuck, 2012)
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No referido trabalho é realizado o levantamento da demanda energética nas
diferentes etapas do processo de cura, que leva aproximadamente 144 horas . Cada uma
das três etapas possui uma duração e temperatura ideal específica, e por cons equência
um determinado consumo energético, como segue na Tabela 4.1. Es timou-se como 25 GJ
a quantidade de energia obtida com a queima da lenha de eucalipto para um processo de
cura completo. Através de tomadas de temperatura na entrada e s aída do coletor, e
conhecendo a vazão de ar, é possível acompanhar a quantidade de calor fornecida ao
s istema pelo coletor que quando comparada à demanda calculada anteriormente permite
quantificar a economia em combus tível. Ainda de acordo com o referido trabalho, o
acompanhamento para um ciclo de cura completo tomado entre 15 e 21 de fevereiro
assumindo todos os dias de céu claro, resultou em um calor útil fornecido pelo coletor de
922863,5 kJ.
4.3.1 Motivações
A es colha desde trabalho para a comparação analítica de res ultados s e deve a
diversos fatores. Entre eles, o fato de os dados obtidos através do WeatherLink s erem
referentes a região de Santa Cruz do Sul, região conhecida por s ua indús tria tabagis ta
tanto no cultivo quanto no beneficiamento, acabou direcionando a bus ca por uma
aplicação atrativa para a região. Além disso, outro grande motivador foi a constatação de
que o período de cura do tabaco é nos mes es de dezembro a fevereiro, período que
coincide com a melhor época para o emprego de energia solar para a região, em razão da
distribuição da irradiação ao longo do ano. Por fim, a abordagem do trabalho e a forma
como os res ultados s ão analis ados é exatamente o que foi propos to como um dos
objetivos deste trabalho: avaliação da aplicação da energia solar a um processo produtivo
em pequena es cala.
4.3.2 Comparação de Desempenho
Ao avaliar o que foi estudado até aqui, é coerente constatar a viabilidade do
emprego de CSPL como fonte de energia para este process o. Obs erva-s e que a energia
média acumulada que pode ser entregue ao processo como energia térmica ao longo de
um dia para o CSPL é, em teoria, de 857 MJ. Es s e valor corres ponde praticamente à
energia entregue pelo coletor plano ao longo dos seis dias analisados para ele. Na Tabela
4.1 figuram detalhadamente as características de cada etapa do proces s o e a pos s ível
contribuição da utilização do CSPL simulado. Comparando os valores de potência ao longo

36 Modelagem e Simulação do Desempenho Ótico de um Coletor Solar Parabólico de Foco Linear
dos dias da primeira etapa com as curvas de potência abordadas anteriormente, pode-s e
inferir, que em determinados dias de céu limpo, o forno pode s er aquecido
exclusivamente por energia s olar em uma faixa de aproximadamente 4 horas com o
ponto médio s endo o meio dia s olar. Além dis s o, analis ando a fração de energia
s ubstituída pela fonte solar, constata-se que, com o CSPL s imulado, aproximadamente
20% da demanda energética poderia s er s uprida pela fonte s olar.
Tabela 4.1: Dados Comparativos para o Proces s o de Cura do Tabaco
Etapa

T
Consumo
Duração Energia
(°C) Combustível
Total
(m³)
(GJ)

Potência
Necessária
(kW)

Energia
Média
CSPL (GJ)

Fração
Substituída

Amarelação

35

1,1

48

5,5

31,8

1,71

0,31

Secagem
Folha

54

1,3

36

6,5

37,6

1,29

0,20

Secagem
Talo

71

2,6

60

13

75,2

2,14

0,16

Contudo, é interessante ressaltar que ess es valores de energia neces s ária s ão
calculados para o caso em que o calor sai da fornalha para a tubulação metálica, a qual
irradia calor para o forno. É inerente a esse arranjo um limite de eficiência as s ociado a
trans ferência de calor na tubulação metálica e a perda de energia no exausto da chaminé.
No pres ente trabalho foi considerado que o calor disponibilizado pelo CSPL o s eria feito
na fornalha, para que se pudesse comparar com a energia proveniente da biomassa. Visto
o fato de que o CSPL pode trabalhar a temperaturas mais altas do que as exigidas para o
processo de cura, surge a possibilidade de aplicar o calor diretamente no forno ao invés
da fornalha, eliminando uma etapa de transferência de calor e as perdas pela chaminé.
Es sa abordagem as s ociada com a utilização de mais de um módulo de coletor, tem
potencial para permitir a operação desse processo exclusivamente com energia s olar no
forno durante o dia.
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Conclu sões e Trabalho s Futur os
A bus ca por fontes renováveis de energia passa invariavelmente pela utilização da

energia solar, que hoje encontra majoritariamente aplicações em grande es cala, que
contribuem marginalmente na matriz energética do planeta. Entende-s e como uma
s olução, para ampliar essa contribuição, a aplicação de s is temas s olares de pequena
es cala que encontrem utilização em divers os s etores produtivos , permitindo a
participação de pequenas empres as , produtores e indivíduos em s uas res idências .
No entanto, a utilização des s a energia com alta eficiência requer boa
compreens ão dos mecanis mos e caracterís ticas intermitentes da fonte s olar. Es te
trabalho fundamentou um mecanismo de captação, o coletor s olar parabólico de foco
linear, e estabeleceu as bases práticas para o des envolvimento de futuros es tudos de
aplicação desse s is tema à proces s os produtivos . Como res ultado, pode-s e aplicar a
metodologia e os modelos des envolvidos para avaliar a viabilidade do emprego da
energia s olar.
Obteve-se 85% de eficiência ótica do modelo e teorizou-se uma eficiência global
de 43% para a transferência da energia s olar captada como calor para um proces s o.
Empregando os dados de irradiação referentes a uma localidade, é possível quantificar a
energia que pode ser entregue pelo coletor, para o caso de Santa Cruz do Sul uma média
diária de 857 MJ com condições de céu limpo. Tal resultado, em comparação com fontes
combustíveis comumente empregadas para gerar calor, ou em comparação direta com
um proces s o, como realizado para o cas o do forno de fumo, ates ta a viabilidade e
potenciais ganhos do emprego des s a fonte energética.
Es te trabalho é o primeiro passo na elaboração de um projeto de pes quis a que
tem por objetivo final modelar e s imular o emprego de um CSPL em um proces s o
produtivo, avaliando s ua viabilidade técnica e econômica. Como trabalhos futuros ,
pretende-s e des envolver o modelo da trans ferência de calor para o FTT, modelar o
funcionamento de um forno de fumo que admita ar quente através de um trocador
aquecido pelo coletor parabólico, avaliar a viabilidade econômica de tal s is tema, propor
um s istema de armazenamento do calor excedente que permita ampliar s ua faixa de
funcionamento e por fim dimensionar tal sistema para que funcione exclus ivamente da
fonte s olar. Além disso, melhorar o modelo de des empenho ótico para cons iderar os
erros de rastreamento associados ao CSPL se faz essencial na busca de um resultado mais
precis o para a avaliação de viabilidade econômica.
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An exo A
As três definições pos s íveis para a forma s olar exis tentes no SolTrace es tão
evidenciadas abaixo.
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An exo B
A tabela abaixo dispõe a configuração do estágio e s eus elementos no SolTrace,
contando com a definição de formas e pos icionamento além das propriedades óticas
atribuídas e tipo de interação.
ELEMENTO

XCOORD.
1
2
3
4

ELEMENTO
1
2
3
4

YCOORD.
0
0
0
0

Z-COORD.
0
0
0
0

APERTURE
l--2.887,2.887,12,0,0,0,0,0
l-0,0,12,0,0,0,0,0
l-0,0,12,0,0,0,0,0
l-0,0,12,0,0,0,0,0

0
1,767
1,757
1,745

XAIMPT.

YAIMPT.
0
0
0
0

SURFACE
p-0.292398,0,0,0,0,0,0,0
t-17.5439,0,0,0,0,0,0,0
t-21.2766,0,0,0,0,0,0,0
t-28.5714,0,0,0,0,0,0,0

ZAIMPT.
0
0
0
0

INTERACTION
Reflection
Refraction
Refraction
Refraction

Z-ROT.
1
0
1
0

0
0
0
0
OPTICS
Concentrador
Vác. Ext.
Vác. Int.
Absorvedor
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An exo C
Curvas de incidência de radiação ao longo de dois anos compreendendo o período
entre novembro de 2012 até outubro de 2014. Através des tas curvas pode-s e concluir
que, para a região de Santa Cruz do Sul, o período de maior incidência de radiação e
cons equente mais apropriado para a utilização de coletores s olares é de novembro a
março.
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An exo D
Os resultados de número de incidência de raios em cada elemento do modelo
obtidos com as simulações realizadas no SolTrace estão compilados na tabela a s eguir.
Obs ervou-se pouca variação entre as simulações e os valores obtidos es tão de acordo
com aqueles encontrados na literatura cons ultada para a revis ão bibliográfica.
Elemento

Sim. 1

Sim. 2

Sim. 3

Sim. 4

Sim. 5

Sim. 6

Médias

Desv. P.

Concentrador

107179

107264

107160

107450

107275

107468

107299

120

Vac. Ext.

103405

103490

103201

103532

103420

103614

103444

129

Vac. Int

96189

96359

96014

96295

96305

96317

96247

116

Absorvedor

85520

85740

85626

85687

85687

85693

85646

71

