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RESUMO 

 

O setor elétrico desempenha uma função essencial para o desenvolvimento econômico de uma 

região além de ser um aspecto vital para uma economia sustentável. Entre as possibilidades 

para a redução do uso de combustíveis fósseis está à substituição desses por fontes 

alternativas de energia, entre elas tem-se a energia solar concentrada (CSP) também chamada 

de heliotérmica. Embora pouco conhecida no Brasil, mas difundida em países como Estados 

Unidos e Espanha, as heliotérmicas tem um grande potencial em muitas regiões do território 

brasileiro. Dessa forma, o presente trabalho traz uma breve apresentação dessas tecnologias: 

princípio de funcionamento, projetos e panorama global e brasileiro. Além da descrição 

básica da usina de cilindro-parabólico de 0,25 MW piloto em estudo, assim como sua 

modelagem e simulação no software SAM (System Advisor Model), para algumas cidades 

brasileiras de possível instalação. 

 

Palavras-chave: Energia solar concentrada. Cilindro-parabólico. Heliotérmica. SAM. 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The electricity sector plays an essential role in the economic development of a region and is 

vital for a sustainable economy. Among the possibilities for reducing the use of fossil fuels is 

their replacement by alternative sources of energy, including concentrated solar energy 

(CSP) also called heliotherm. Although little known in Brazil, but widespread in countries 

such as the United States and Spain, heliotherms have a great potential in many regions of 

the Brazilian territory. Thus, this paper presents a brief presentation of these technologies: 

principle of operation, projects and global and Brazilian panorama. In addition to the basic 

description of the pilot 0.25 MW parabolic cylinder plant under study, as well as its modeling 

and simulation in SAM (System Advisor Model) software, for some Brazilian cities of possible 

installation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos bens de consumo de maior valor global atualmente é a energia, devido 

principalmente à necessidade desse recurso para o desenvolvimento econômico e social 

(BIANCHINI, 2013).  Assim, a sociedade busca a diversificação das fontes de energia e dessa 

forma amplia a participação de fontes renováveis em sua matriz energética, como por 

exemplo, a energia solar, que pode gerar tanto energia elétrica como produzir de calor de 

processo (OKOROIGWE; MADHLOPA, 2016).  

Uma das formas de converter energia solar em energia elétrica é através da geração 

solar concentrada (em inglês, Concentrated Solar Power - CSP), também chamada de 

heliotérmica, definida como a produção de energia elétrica a partir de um ciclo 

termodinâmico, cujo calor é fornecido pela concentração da irradiação solar (PEREIRA et al., 

2014). Nesse sistema, a irradiação solar direta (em inglês, Direct Normal Irradiance – DNI) é 

convertida em energia térmica para posteriormente ser convertida em energia elétrica 

(LOVEGROVE; STEIN, 2012). 

As principais fontes renováveis em expansão (parques eólicos e usinas solares 

fotovoltaicas) no Brasil apresentam (quando não associadas a sistemas de armazenamento de 

energia) características intermitentes, pois, não se consegue controlar a disponibilidade de 

geração destas usinas, uma vez que dependem das condições meteorológicas. Já a geração 

heliotérmica, apesar de também depender do clima, pode possuir característica de 

despachabilidade quando associada a armazenamento térmico, isto é, ela é capaz de 

armazenar energia elétrica em forma de calor podendo ser utilizada em um momento de pico 

na demanda por energia. Esse diferencial faz com que plantas de energia termossolar, com 

intuito de gerar eletricidade, sejam estudadas e construídas em todo mundo 

(PASCHOALOTTO, 2018). 

Uma das desvantagens da tecnologia CSP, é que esses concentradores solares operam 

somente com radiação solar direta. Esse tipo de radiação pode ser definido como a radiação 

que incide diretamente e perpendicularmente sobre uma superfície. Fatores como a latitude, 

longitude, condições atmosféricas e estação do ano influenciam na escolha da melhor posição 

da superfície para maior incidência. Em dias nublados ou com nuvens, a radiação é totalmente 

difusa não tendo influência para a tecnologia CSP, pois esse tipo de radiação não pode ser 

concentrada (CASTRO, 2015). 

Em 2016 a capacidade total instalada em operação de usinas heliotérmicas (ou, também, 

termossolares) no mundo era de pouco mais de 4.800 MW, com mais 900 MW em fase de 

instalação (REN21, 2017) e no presente ano, segundo dados do Laboratório de energia 
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renovável dos Estados Unidos (NREL), essa capacidade instalada passou para cerca de 6.100 

MW, com mais de 3.576 MW em construção e desenvolvimento distribuídas em 23 países. 

O Brasil possui privilegiadas condições climáticas para o aproveitamento de energia 

heliotérmica já que existe, em grande parte do país, uma quantidade significativa de radiação 

direta principalmente em locais com baixa umidade, conforme pode ser observado na figura 1, 

além de disponibilidade de terras com custos relativamente baixos quando comparado a 

outros países, melhorando o potencial de instalação de plantas de CSP. Assim, é importante 

que o país domine a cadeia de novas tecnologias como a de concentrador solar, que pode ser 

uma fonte a ser explorada para a geração de eletricidade ou para a geração de calor em forma 

de vapor, muito utilizada em processos industriais (EUDORA ENERGIA/FACTO ENERGY, 

2017). 

 

Figura 1 - Mapa da DNI no Brasil. 

 

Fonte: SOLARGIS, 2018 

 

Os custos da tecnologia CSP vêm diminuindo, entretanto para apresentarem 

competitividade em relação a outras fontes de geração, ainda precisam passar por curva de 

aprendizado de tecnologia e ganho de escala de produção (RETORTA et al., 2018).  
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1.1 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS   

 

De acordo com a Lei 9.991 de 2000 uma parte da receita operacional líquida das 

empresas do setor elétrico, deve ser investida em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e em 

eficiência energética. Algumas destas tecnologias representam um eixo estratégico para o 

Brasil e são objetos de chamada pública por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), a qual, em 2015 realizou a Chamada Pública Estratégica 19, para projetos de 

Pesquisa e Desenvolvimento, que fomenta a inserção da fonte termossolar na matriz 

energética brasileira através de projetos pilotos. 

Nesse contexto a Eletrosul Centrais Elétricas S. A. a qual é uma sociedade anônima de 

economia mista controlada pela Eletrobras - Centrais Elétricas Brasileiras S.A, e possui uma 

diversidade de ativos de geração e transmissão, tem a possibilidade de explorar esta nova 

alternativa de geração, através desse projeto de P&D, ganhando experiência e sendo uma das 

pioneiras na implantação de uma planta heliotérmica para geração de energia. A Companhia 

realiza estudos e projetos, constrói e opera instalações de transmissão e de geração de energia 

elétrica, investe em P&D e na produção de energia 100% renovável, assim, as usinas CSP vão 

ao encontro com a filosofia da Eletrosul, sendo a mesma responsável pelo projeto, 

implantação e operação, em parceria com as empresas Eudora Energia e Facto Energy, de 

uma planta termossolar piloto, a qual será abordada no presente trabalho (EUDORA 

ENERGIA/FACTO ENERGY, 2017). 

Segundo a EPE (Empresa de Pesquisas Energéticas), as principais configurações de 

usinas termossolares são: concentradores parabólicos conhecidos como calhas ou cilindros 

parabólicos; sistemas de torres solares; concentradores de prato ou discos parabólicos e 

concentradores Fresnel (CARVALHO, 2016). 

A escolha da tecnologia de cilindro-parabólico para a planta piloto em lugar da 

tecnologia Fresnel ou Torre Central pauta-se na justificativa de que a tecnologia escolhida é a 

mais amplamente empregada no mundo para a geração de energia elétrica, devido ao fato de 

que o custo nivelado da energia elétrica é menor em comparação às outras para esse tipo de 

utilização (BIANCHINI, 2013). 

Assim, este trabalho tem por objetivo apresentar um estudo sobre a energia solar 

concentrada abordando as tecnologias existentes, suas características e projetos implantados 

no Brasil e no mundo, viabilidade técnica e as possibilidades do uso da tecnologia CSP em 

território nacional. O estudo será aprofundado no sistema cilindro-parabólico, tendo em vista 

que esse será empregado no projeto piloto, e será feita a modelagem e simulação da planta em 

cidades brasileiras de interesse utilizando o software System Advisor Model (SAM). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A seguir serão descritos os pressupostos teóricos básicos relacionados à temática 

estudada na presente pesquisa. 

 

2.1 RECURSO SOLAR 

 

Há algum tempo, a utilização do sol como fonte de energia deixou de ser apenas um 

futuro promissor, e atualmente é uma realidade. Enquanto as energias derivadas do petróleo 

ficam continuamente mais caras e escassas, pois são riquezas finitas, as tecnologias para 

geração de energia a partir do sol ganham destaque. Conforme a figura 2, ao entrar na 

atmosfera terrestre, a radiação solar passa por diversos processos físicos o que resulta em sua 

decomposição em radiação direta e difusa (CARVALHO, 2016). 

 

Figura 2 - Radiação solar global e suas componentes. 

 

Fonte: Energia Heliotérmica, s.d. 

 

Mesmo em um dia totalmente sem nuvens, pelo menos 20% da radiação solar que 

atinge a superfície é difusa, já em um dia totalmente nublado, não há radiação direta e 100% 

da radiação é difusa (PINHO, 2014). A partir das tecnologias existentes, pode-se gerar energia 

elétrica pela radiação solar de duas formas, a energia solar fotovoltaica, a qual utiliza da 

radiação direta e difusa e a energia solar concentrada também chamada de termossolar ou 

heliotérmica, a qual aproveita apenas a componente direta da radiação solar. As termossolares 

vêm ganhando espaço em vários países ao redor do mundo e serão o foco do presente 

trabalho.  



17 

 

 

 

2.2 GERAÇÃO HELIOTÉRMICA 

 

O processo de geração de energia elétrica por meio de fontes heliotérmicas pode ser 

comparado com a termoelétrica convencional, porém com a diferença da fonte de obtenção de 

calor, que ao invés da combustão de um material se dá pela concentração da radiação solar 

utilizando espelhos para concentrar irradiação direta normal do sol. Esse calor pode ser 

aproveitado diretamente em processos térmicos, armazenado, ou transformado em energia 

elétrica em um ciclo de potência (ANEEL, 2015).  

As termossolares baseiam-se em quatro componentes básicos: (1) concentrador e o (2) 

receptor, que formam o sistema coletor, ou em inglês Solar Collector Assembly (SCA), (3) 

transporte-armazenamento, e (4) conversor de potência. Os concentradores são compostos por 

espelhos, que acompanham o movimento do sol, direcionam a radiação solar para um 

receptor, onde ocorre a transformação de energia solar em energia térmica. Nesse receptor 

passa um fluido de transferência térmica - HTF (Heat Transfer Fluid), responsável por trocar 

o calor com o receptor e fornecê-lo para o foco quente de um ciclo de potência 

(KALOGIROU, 2009). 

Como citado anteriormente existem quatro principais tipos de tecnologias termossolares 

(figura 3): Coletor Cilindro-Parabólico (ou Calha Parabólica), Torre Central, Coletor Fresnel e 

o Disco Parabólico.   

 

Figura 3 – Quatro tipos de concentradores de energia solar. 

 

Fonte: Poghosyan; Hassan, 2015 
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2.3  SISTEMA CSP DE CALHA PARABÓLICA  

 

A tecnologia de coletor cilindro-parabólico (Parabolic Trough Concentrators – PTC) é 

a mais madura tecnologia CSP com a maior parte da capacidade instalada no mundo e permite 

o aquecimento de fluidos a temperaturas de até 400ºC (figura 4). A energia deste fluido pode 

ser usada para geração elétrica ou para calor de processo (ANEEL, 2015) (KALOGIROU, 

2009).  

 

Figura 4 – Calhas parabólicas. 

 

Fonte: Carvalho, 2016 

 

Os espelhos possuem alta refletância e concentram a radiação solar em um tubo 

receptor, posicionado na sua linha focal, aquecendo o HTF que circula no seu interior, como 

mostrado na figura 5. O calor transportado pelo HTF no circuito primário é transferido, por 

meio de trocadores de calor, para um fluido de trabalho em um circuito secundário, 

transformando-o em vapor o qual impulsiona uma turbina acoplada a um gerador elétrico 

(turbogerador), obtendo-se, assim, energia elétrica (ESMAP, 2015). 

 

Figura 5 – Concentração da radiação solar no receptor em calha parabólica. 

 

Fonte: Lodi, 2011 
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Os HTFs mais usados em projetos PTC são óleos, minerais ou orgânicos, sendo mais 

comum um composto orgânico à base de bifenilo (C12H10) e óxido difenílico (C12H10O). Esse 

fluido pode operar, sem se degradar em temperaturas de 12 a 393°C, sendo compatível com a 

temperatura atingida no receptor de sistemas com coletor cilindro parabólico (350-400°C) 

(SOLUTIA, 1998; JEBASING; HERBERT, 2016). 

O vapor na saída do turbogerador é resfriado e condensado em sistema de 

arrefecimento, sendo bombeado aos trocadores de calor em um circuito fechado. O HTF, por 

sua vez, após ceder calor ao fluido de trabalho, é bombeado ao campo solar, fechando-se o 

ciclo. O sistema formado pelo gerador de vapor, turbogerador e condensador pode ser tratado 

pelo termo Sistema de Potência ou Power Block. Um módulo de armazenamento térmico 

pode ainda ser integrado ao circuito primário da usina termossolar, possibilitando que a 

energia térmica seja armazenada e utilizada posteriormente. A figura 6 apresenta de maneira 

simplificada o layout típico de uma usina termossolar de concentradores cilindro-parabólicos 

(REEKEN et al., 2014; FERNÁNDEZ-GARCIA et al., 2010; GÜNTHER et al., 2011). 

 

Figura 6 – Layout típico de uma usina de concentradores cilindro-parabólicos. 

 

Fonte: Gazoli et al., 2018 

 

Na opção de cilindro-parabólico, o receptor é o elemento de formato cilíndrico que 

converte radiação solar em energia térmica a ser transferida para o HTF, que circula dentro 

desse elemento. Assim, a superfície desse cilindro deve ser revestida externamente com um 

material seletivo com alta absorvidade na faixa espectral da radiação solar. Ocorre que os 

materiais disponíveis para essa cobertura emitem radiação na faixa do infravermelho, o que 

ocasiona perda de calor diminuindo a eficiência do equipamento. Para reduzir essas perdas 

por convecção, esse cilindro é envolto por outro cilindro, usualmente feito de vidro, de forma 
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que, entre eles, forme vácuo, o qual funciona como isolante térmico fazendo com que esse 

tubo externo de vidro opere com temperaturas em torno de 50 ºC (FUQIANG et al., 2017).  

Esse modelo de CSP possui foco linear e receptor móvel devido o SCA rastrear o sol em 

apenas um eixo. As SCAs são posicionadas em serie para formar uma fileira, ou loop. Como 

os loops são posicionados em paralelo, o HTF passa por eles simultaneamente, assim 

recebendo calor e deixando o campo solar aquecido (figura 7) (EUDORA ENERGIA, 2018). 

 

Figura 7 – Distribuição dos SCAs em laços no campo solar. 

 

Fonte: Eudora Energia, 2018 

 

Os sistemas de rastreamento solar (tracker) são responsáveis por manter os 

concentradores cilindro-parabólicos alinhados com os raios diretos do sol. O tracker trabalha 

no sentido Leste-Oeste, quando as calhas parabólicas são instaladas com seu eixo longitudinal 

na direção Norte-Sul, conforme apresentado na figura 8. O sistema consiste da utilização de 

atuadores hidráulicos para girar o SCA no seu eixo de rotação longitudinal, acompanhando a 

trajetória solar. O monitoramento da posição do sol é feito frequentemente via software, onde 

um algoritmo prevê a posição do mesmo de acordo com a localidade, horário e data. Sistemas 

de monitoramento por sensores também podem ser utilizados integrados ao software, 

permitindo maior precisão do tracker (EUDORA ENERGIA, 2018). 
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Figura 8 – Rastreamento do sol no sentido leste-oeste. 

 

Fonte: Junior; Moreira, 2016 

 

2.4  SISTEMA CSP DE TORRE SOLAR CENTRAL  

 

O sistema de torre de receptor central (figura 9), também conhecido como “Central 

Receiver System” (CRS), utiliza um receptor central (absorvedor), localizado na parte superior 

de uma torre, a qual está rodeada por espelhos (heliostatos) móveis dispostos no solo os quais 

rastreiam o sol em dois eixos concentrando a radiação solar no receptor da torre convertendo-

a em energia térmica ao aquecer um fluido de transferência de calor circulante podendo ser 

armazenado ou utilizado para produzir trabalho (RETORTA et al., 2018).  

 

Figura 9 - Esquema de instalação e funcionamento de uma torre solar. 

 

Fonte: ANEEL, 2015 



22 

 

 

 

Os heliostatos são espelhos planos ou levemente curvos que concentram e refletem a 

radiação solar direta de forma constante em uma pequena área minimizando assim o 

transporte de energia térmica, e cada um é composto por uma superfície refletora (espelho de 

vidro), uma estrutura de suporte e um mecanismo de rastreamento solar. A torre é responsável 

pelo suporte do receptor central e deve ser colocada a certa altura e distância dos heliostatos, a 

fim de evitar, ou pelo menos reduzir, o sombreamento e o bloqueio deles. 

(PASCHOALOTTO, 2018).  

Os óleos térmicos que podem operar em temperaturas e até 393°C sem se degradar não 

se mostram adequados para esse tipo de tecnologia, sendo necessário um fluido que opere em 

altas temperaturas para que não se desperdice calor de alta temperatura obtido no receptor. 

Para a tecnologia de torre, utilizam-se principalmente dois tipos de fluidos, sais fundidos e 

água, e são aquecidos a temperaturas próximas de 565°C (TIAN; ZHAO, 2013).  

Isto é possível por causa da menor quantidade de tubulação necessária para o HTF nos 

sistemas de torre central e devido à alta concentração de calor no receptor da torre, chegando 

a temperaturas superiores a 1000°C que proporciona altas temperaturas de operação 

aumentando a eficiência do ciclo. Os sistemas de rastreamento em torres solares operam com 

dois graus de liberdade (dois eixos). O mecanismo consiste em um atuador de movimento 

linear para monitorar o ângulo solar de elevação e um motor rotativo para seguir o ângulo 

azimutal. (PASCHOALOTTO, 2018).  

 

2.5  SISTEMA CSP DE DISCO PARABÓLICO 

 

A tecnologia heliotérmica de disco parabólico (PDR) também conhecido como prato 

parabólico, é caracterizada por possuir foco pontual e receptor móvel, ou seja, o receptor 

rastreia o sol junto com o coletor em dois eixos e assim é capaz de apontar diretamente para o 

sol desde o nascer até o poente (LODI, 2011; ANEEL, 2015; MALAGUETA, 2012).  

É uma unidade autônoma de geração podendo operar de forma independente (indicado 

para uso em regiões isoladas) ou como parte de uma planta composta por vários discos. É 

composto (figura 10) pelo coletor (espelhos em formato de disco), com tamanho típico de 5 m 

a 15 m de diâmetro, um receptor e um motor Stirling (ou uma micro turbina), que se conecta a 

um alternador (KALOGIROU, 2009).  
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Figura 10 – Desenho esquemático do disco parabólico. 

 

Fonte: GIZ, 2014 

 

Com a energia solar coletada e concentrada, adiante é refletida pelos espelhos em 

formato de disco, para o receptor, transformando a energia solar em energia térmica ao 

aquecer o fluido circulante (HTF), normalmente é utilizado ar ou ainda pode-se usar 

hidrogênio ou hélio (BAHAROON et al., 2015). Esse fluido aquecido aciona o motor Stirling, 

e então converte a energia térmica em mecânica. Acoplado ao motor, está um gerador de 

energia elétrica, que converte a energia mecânica em energia elétrica (LODI, 2011). 

A figura 11 mostra uma planta de discos parabólicos, em Rajasthan, na Índia. A planta 

consiste em 84 receptores, cada refletor atinge temperaturas de foco de até 800 ºC e tem 

capacidade de gerar uma potência de 4 kW, porém é uma planta construída para testes, ou 

seja, é uma planta protótipo (GIZ, 2014).  

 

Figura 11 - Planta de discos parabólicos, em Rajasthan, Índia. 

 

Fonte: GIZ, 2014 
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Esse sistema é o único que no momento não está disponível para comercialização e 

ainda requer um desenvolvimento tecnológico e econômico para realmente ter sua 

implementação testada e aprovada para fins comerciais, hoje em dia existem apenas algumas 

plantas protótipos (ANEEL, 2015).  

 

2.6  SISTEMA CSP FRESNEL  

 

A tecnologia de refletores Fresnel, conhecida também com LFR (Linear Fresnel 

Reflectores) é a que apresenta maior simplicidade na sua concepção de funcionamento em 

relação às outras tecnologias de concentração solar, sendo essa talvez sua principal vantagem 

(ANEEL, 2015).  

A forma de desenvolvimento do refletor linear Fresnel, figura 12, se aproxima do 

sistema cilindro-parabólico, porém são utilizadas longas fileiras de refletores no nível do solo, 

podendo ser planos ou ligeiramente curvos, que refletem a radiação solar na direção de um 

receptor linear central fixo localizado em uma torre acima do plano de espelhos 

(BIANCHINI, 2013).  

 

Figura 12 – Representação de um coletor Fresnel linear. 

 

Fonte: Scalco, 2016 

 

Esses espelhos também contam com sistema de rastreamento que permite a rotação dos 

espelhos receptores primários conforme o ângulo de incidência solar de forma garantir a 

melhor absorção da radiação pelo coletor linear. É utilizado um motor por módulo refletor 

Fresnel, ou seja, um motor que se conecta em uma barra que movimenta todos os espelhos 

simultaneamente (PASCHOALOTTO, 2018).  
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Outras diferenciações do modelo de refletor Fresnel para o de cilindro-parabólico, é que 

nessa tecnologia não há a necessidade do uso de óleo térmico como fluido, pois a geração de 

vapor se dá diretamente no receptor, onde circula água como fluido de trabalho, e por isso, 

não há utilização de trocadores de calor para geração de vapor (CARVALHO, 2016).  

Uma desvantagem do refletor linear Fresnel é o cuidado necessário no projeto para 

evitar sombreamento e bloqueio entre os espelhos adjacentes, para isso, é necessário o 

aumento do espaçamento entre refletores, aumentando a área da planta. O sombreamento 

também pode ser reduzido, através do aumento da altura das torres, mas isto aumenta os 

custos. Outra desvantagem desta tecnologia em relação às plantas cilindro-parabólicas é a sua 

menor eficiência total de conversão de energia solar em elétrica, devido às suas maiores 

perdas ópticas (RETORTA, et al., 2018). 

Como os espelhos não precisam suportar o peso do receptor, o peso total da estrutura 

pode ser reduzido em comparação com a tecnologia da calha parabólica e em alguns casos, 

um pequeno espelho parabólico é adicionado no topo do receptor para ajudar no foco da luz 

solar, além disso, não são necessárias juntas flexíveis nos tubos absorvedores de calor, pois 

estes são fixos. 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 em 

operação na França, Índia, Itália e Espanha (BIANCHINI, 2013; NREL, 2019). A figura 13 

mostra a planta solar Dhursar na cidade de Rajasthan, Índia. 

 

Figura 13 - Planta solar Dhursar de tecnologia Fresnel, Índia. 

 

Fonte: Protenders, s.d. 
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A tabela 1 abaixo apresenta um resumo comparativo das quatro tecnologias abordadas 

anteriormente. 

 

Tabela 1 - Características das diferentes tecnologias CSP. 

Tipo de 

coletor 

Temperatura 

°C 

Tipo de 

foco 

Eficiência 

solar-elétrica (%) 

Razão de 

concentração 

Uso de 

água 

Cilindro-parabólico 60-400 Linear 10-15 10-85 Alto 

Torre solar 150-2000 Pontual 15-30 300-1500 Alto 

Disco parabólico 100-1500 Pontual 20-30 600-2000 Baixo 

Fresnel 60-250 Linear 9-11 10-40 Médio 
*Nota: A razão de concentração é definida como a área de abertura dividida pela área do 

receptor/absorvedor do coletor 

 Fonte: Kalogirou, 2016; Cruz et. al, 2018  

 

2.7  ARMAZENAMENTO  

 

As usinas heliotérmicas têm uma característica que as distinguem de todas as energias 

intermitentes, como a energia eólica e a energia solar fotovoltaica: a possibilidade de 

incorporar um armazenamento térmico. O armazenamento térmico traz algumas vantagens à 

planta termossolar, possibilitando, por exemplo, que oscilações da radiação direta provocada 

pela passagem de nuvens sejam compensadas, proporcionando uma maior estabilidade na 

geração elétrica. Além disso, o armazenamento térmico permite o despacho controlado da 

energia elétrica, priorizando, por exemplo, os horários de ponta e acumulando energia térmica 

nos horários de menor demanda. Esse armazenamento é feito em tanques termicamente 

isolados (GAZOLI et al., 2018). 

 De modo geral, o armazenamento térmico pode ser classificado de duas maneiras 

segundo o modo como a energia é armazenada. Armazenamento indireto: A energia térmica é 

armazenada em um sistema isolado do circuito primário, transferida por meio de trocadores 

de calor, possibilitando a aplicação de diferentes mídias de armazenamento, como por 

exemplo, sal fundido e cerâmica. Armazenamento direto: Utiliza o próprio HTF que circula 

no circuito primário como armazenamento de energia térmica, por meio de dois tanques 

(figura 14) que gerenciam os excessos de HTF frio e quente no sistema. Armazenamentos 

térmicos de pequeno porte podem também utilizar apenas um tanque do tipo thermocline 

(figura 15), recebendo o HTF quente na sua porção superior e HTF frio na porção inferior e 

opera por estratificação térmica onde por ação da gravidade o fluido se distribui verticalmente 

no interior do tanque conforme a sua temperatura devido ás diferenças de densidade 

(HERRMANN E KEARNEY, 2002; SCHLIPF et al., 2014).  

 

http://energiaheliotermica.gov.br/pt-br/glossario/fotovoltaica
http://energiaheliotermica.gov.br/pt-br/glossario/armazenamento-termico
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Figura 14 – Armazenamento direto com dois tanques. 

 

 

 

Figura 15 - Armazenamento direto com um tanque. 

 

 

Fonte: Gazoli et al., 2018 

 

A capacidade de armazenamento de usinas heliotérmicas é medida na unidade de MWh, 

porém uma maneira mais direta de se indicar a capacidade de armazenamento de uma CSP é 

pelo número de horas em que a usina consegue gerar energia em sua potência, sem incidência 

da radiação solar (CASTRO, 2015).  

Usinas como a de Arenales, em Morón de la Frontera, Espanha, que possuem 

capacidade de armazenamento suficiente para operar o sistema de geração elétrica por 7 horas 

na sua potência nominal, são capazes de operar 24 horas por dia em determinadas épocas do 

ano, gerenciando o despacho da energia térmica armazenada (GAZOLI et al., 2018). 

 

2.8  TECNOLOGIA CSP NO BRASIL 

 

Desde o ano de 2010 o governo brasileiro, através do Ministério de Minas e Energia 

(MME) e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), busca 

fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico para o aproveitamento de energia solar 

no Brasil, dentre elas as usinas heliotérmicas (CARVALHO, 2016). 
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No Brasil, a região com elevado potencial para aplicação da tecnologia heliotérmica, é 

aquela delimitada pelo semiárido, onde são constatadas melhores condições de irradiação 

solar direta, decorrentes da baixa intensidade de nuvens e dos baixos índices pluviométricos. 

No entanto para a aplicação da tecnologia CSP outros fatores são relevantes, como por 

exemplo, a disponibilidade de recursos hídricos (ciclo Rankine e lavagem de espelho) e a 

proximidade com a rede elétrica no caso da interligação (GUIMARÃES et. al, 2010). 

Na sequência apresenta-se o estado da arte sobre o desenvolvimento da tecnologia CSP 

no Brasil, e quais são os projetos anunciados e em planejamento no país. Embora o estudo 

seja focado no uso de CSP para eletricidade, devido à falta de desenvolvimento desta 

tecnologia no Brasil esta seção apresenta também os projetos que usam a técnica de 

concentração solar para produção de vapor de processo ou para co-geração. 

 

2.8.1 Centro de Referência em Energia Solar de Petrolina  

 

Com objetivo de inserir a tecnologia solar no mercado brasileiro e avaliar o potencial da 

região Nordeste o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL) e a Companhia Hidro 

Elétrica do São Francisco (CHESF) assinaram um acordo para a construção de uma 

plataforma de pesquisa no semiárido brasileiro no qual consistia em um projeto com calhas 

parabólicas em Petrolina, no estado de Pernambuco. Os parâmetros utilizados para determinar 

a localização da planta foram: irradiação direta normal, infraestrutura na região, recursos 

hídricos, entre outros (ENERGIA HÉLIOTERMICA, s.d.) 

O projeto da planta piloto foi concebido para utilização da tecnologia de cilindro-

parabólico com capacidade de 1 MWe e contando com um TES de apenas dez minutos para a 

estabilidade operacional do sistema. As características principais são: potência nominal de 1 

MWe; temperatura e pressão do vapor (375 °C, 40 bares); produção anual de energia líquida 

(estimada): 1.967 MWh; 9936 m² de área de espelho e 3 loops com 4 coletores cada. Porém, 

de acordo com Leonardo Vieira do CEPEL, o projeto não pode ser concluído por motivo 

financeiro visto que o valor ultrapassou o orçamento, e então o atual status do projeto é 

finalizado/cancelado, o que não impede de uma nova parceria reativá-lo. (VIEIRA; 

GUIMARÃES; LISBOA, 2018). 
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2.8.2 Projeto SMILE  

 

O projeto SMILE (Sistema Solar Híbrido com Microturbina para Geração de 

Eletricidade e Cogeração de Calor na Agroindústria) prevê a construção de duas usinas 

solares com torre central (figura 16) para geração de eletricidade e cogeração de calor 

integrado a duas atividades agroindustriais (laticínio e matadouro). As usinas heliotérmicas 

serão construídas em Pirassununga, São Paulo, e em Caiçara do Rio do Vento, Rio Grande do 

Norte. As torres terão 100 kW de potência instalada cada e serão utilizadas para suprir as 

necessidades elétricas e de calor de processo, utilizando o ar como fluido térmico de trabalho. 

Para auxiliar a produção em momentos de baixa ou nenhuma disponibilidade de radiação 

solar, serão utilizadas caldeiras auxiliares movidas a biodiesel, para Pirassununga, e biomassa, 

em Caiçara, em um sistema de geração híbrida. A previsão é que as duas usinas entrem em 

operação em dezembro de 2019 (SOLINOVA, 2019). 

 

Figura 16 – Projeto de torre solar central em São Paulo e Rio Grande do Norte. 

       

Fonte: Solinova, 2019 

 

2.8.3 Projeto SHSB 

  

O SHSB ou Sistema híbrido Solar/biomassa é o resultado do Projeto de pesquisa (P&D 

da ANEEL) “Sistema Híbrido Solar Biomassa - SHSB”, implementado entre os anos de 2011 

e 2016. Foi financiado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e pelo CPFL 

(Companhia Piratininga de Força e Luz, Companhia Paulista de Força e Luz e Rio Grande 

Energia). Este sistema (figura 17) consiste em dois sistemas de disco, de 0,9 kWe cada 

utilizando motor Stirling e ar como fluido de trabalho e um sistema de cilindro parabólico, de 

5 kWe, utilizando um fluido orgânico como HTF. Ambos os sistemas podem ser hibridizados 

com gás de síntese gerados em um gaseificador de biomassa de 6 kWe utilizando eucalipto. 

Está localizado no laboratório solar térmico da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) 

(CPFL, 2016). 

http://energiaheliotermica.gov.br/pt-br/glossario/biomassa
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Figura 17 – Sistema CSP no Laboratório Solar térmico da UNIFEI. 

 

Fonte: Energia Heliotérmica, 2016 

 

2.8.4 Fábrica da Kraft Food  

 

A empresa Kraft Food possui instalado e operando, desde 2012, um sistema coletor 

utilizando a tecnologia de cilindros-parabólicos (figura 18) com 48 coletores em sua fábrica 

em Vitória de Santo Antão, Pernambuco (PEREIRA, 2017). Este sistema é responsável por 

aquecer água pressurizada até uma temperatura de 110°C e entregar calor para os processos 

de cozinha, limpeza, secagem e pasteurização (BOHORQUEZ, 2013). 

 

Figura 18 – Tecnologia de cilindro-parabólico na fábrica da Kraft Food. 

 

Fonte: Pereira, 2017 

 

2.9 TECNOLOGIA CSP NO MUNDO  

 

De acordo com Tisdale (2008), um dos principais motivos para o investimento mundial 

em energia solar tem sido a busca por segurança energética, em resposta à elevação nos custos 
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de gás natural, combustível bastante utilizado para a geração termelétrica nos EUA e na 

Espanha, países os quais foram pioneiros no desenvolvimento de tecnologias CSP, com 

investimentos em P&D desde as décadas de 1970 e 1980 e suas leis de incentivo e isenções 

fiscais contribuíram para que esses fossem hoje referência no setor.   

Segundo dados do Laboratório Nacional de Energia Renovável (NREL) dos Estados 

Unidos, as primeiras plantas solares CSP a comercializar sua eletricidade foram as SEGS 

(Sistemas Geradores de Eletricidade Solar), na Califórnia que utilizam a tecnologia de calhas 

parabólicas. As SEGS (tabela 2) começaram a entrar em operação em 1984 (SEGS I) e a 

última delas no início dos anos 1990 (SEGS IX). A maior planta em operação no momento 

(figura 19) se localiza também na Califórnia com cerca de 390 MWe instalados em tecnologia 

de torre solar central. 

 

Tabela 2 – Características das SEGS, Califórnia, EUA. 

 

Fonte: Kalogirou, 2016 

 

Figura 19 – Ivanpah Solar Electric, Califórnia EUA. 

 

Fonte: SOLARPACES, 2014 
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Já no caso da Espanha, apesar de investir em pesquisa desde a década de 1970, suas 

plantas são mais recentes: a PS10 (torre solar) começou a operar em 2007 e as plantas 

comerciais de cilindro-parabólico de 50MW, como Andasol 1 e 2, figura 20, entraram em 

operação em 2009 e Andasol 3, em 2011 (NREL, 2019).  

 

Figura 20 – Andasol 1 e 2, Espanha. 

 

Fonte: Grupo Cobra, s.d. 

 

Segundo NREL as plantas heliotérmicas podem ser classificadas como: operacional, em 

construção, em desenvolvimento ou não operacional. As plantas consideradas operacionais 

são aquelas que estão produzindo eletricidade atualmente, os projetos em construção são 

aqueles com a construção em progresso, os projetos em desenvolvimento são aqueles com 

acordo assinado, porém com a construção ainda não iniciada e os classificados como não 

operacionais são projetos que já operaram por um período, mas no momento estão encerrados. 

Atualmente, existem 106 plantas em operação no mundo, destas, 50 estão localizadas na 

Espanha, país com maior número de plantas e capacidade instalada, 15 nos EUA, as outras 41 

estão distribuídas entre África do Sul (6) Argélia (1), Austrália (2), Canadá (1), China (8), 

Dinamarca (1), Egito (1), França (1), Alemanha (1), Israel (2), Índia (5), Itália, (3), Kuwait 

(1), Marrocos (5), Tailândia (1), Turquia (1) e Emirados Árabes Unidos (1) (NREL, 2019).  

Destas 106, 81 são plantas de cilindro-parabólico, 20 de torre solar e 5 Fresnel. É válido 

ressaltar que plantas com a tecnologia de disco já estiveram em operação, mas atualmente 

encontram-se não operacionais. A capacidade total instalada em plantas com tecnologia de 

cilindro é de 4.789,55 MWe, enquanto para a tecnologia de torre solar encontram-se 

operacionais 1.152,92 MWe, as plantas com tecnologia Fresnel somam 166,4 MWe e as duas 

plantas de disco que já operaram somam 3 MWe, 1,5 em cada (NREL, 2019). 

Atualmente no mundo, existem 19 plantas em construção, sendo que o país com maior 

número de plantas neste estágio é a China com 7 plantas, seguida da Índia com 5 plantas. As 
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demais se encontram nos seguintes países: Chile (1), Emirados Árabes (2), Marrocos (1), 

México (1) e Arábia Saudita (2). Destas 19 plantas, 11 são de tecnologia de cilindro-

parabólico, 5 são de tecnologia de torre solar e 3 de Fresnel. Em desenvolvimento, existem 12 

plantas no mundo, sendo destaque novamente para China com 6 plantas, seguido do Chile 

com 3. As demais se encontram na Austrália (1), Grécia (1) e África do Sul (1).  

Dessas 12, 3 são de cilindro-parabólico, 8 de torre solar e 1 de tecnologia Fresnel. A 

capacidade prevista das plantas em construção e desenvolvimento de tecnologia de cilindro-

parabólico é de 1.399 MWe, enquanto para a tecnologia de torre solar somam 2.062 MWe, as 

plantas com tecnologia Fresnel, 115 MW (NREL, 2019). A figura 21 demonstra a 

porcentagem de plantas heliotérmicas em operação, construção e desenvolvimento no mundo 

e a tabela 3 apresenta um resumo da capacidade por estágio em cada país (NREL, 2019). 

 

Figura 21 – Porcentagem de plantas heliotérmicas no mundo. 

      

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do NREL, 2019 
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Tabela 3 – Capacidade em operação, construção e desenvolvimento de heliotérmicas. 

País Operação (MWe) Construção (MWe) Desenvolvimento (MWe) 

África do Sul 500.00 0.00 100.00 

Alemanha 1.50 0.00 0.00 

Arábia Saudita 0.00 93.00 0.00 

Argélia 20.00 0.00 0.00 

Austrália 2.60 0.00 150.00 

Canadá 1.10 0.00 0.00 

Chile 0.00 110.00 1100.00 

China 321.00 550.00 414.00 

Dinamarca 16.60 0.00 0.00 

Emirados Árabes Unidos 100.00 700.00 0.00 

Egito 20.00 0.00 0.00 

Espanha 2306.82 0.00 0.00 

EUA 1744.00 0.00 0.00 

França 9.00 0.00 0.00 

Grécia 0.00 0.00 52.00 

Índia 228.50 292.00 0.00 

Israel 242.00 0.00 0.00 

Itália 6.35 0.00 0.00 

Kuwait 50.00 0.00 0.00 

México 0.00 14.00 0.00 

Marrocos 533.00 1.00 0.00 

Tailândia 5.00 0.00 0.00 

Turquia 1.40 0.00 0.00 

Total 6108.87 1760.00 1816.00 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do NREL, 2019 

 

Pode-se perceber que a tecnologia de coletor cilindro-parabólico é a mais difundida, 

com 78% da capacidade instalada. A tecnologia de torre solar, porém, mostra-se como a 

principal opção em longo prazo com 85% entre as tecnologias em desenvolvimento, e entre 

essas se podem destacar três projetos no Chile da SolarReserve, Likana, Tamarugal e Copiapó 

com previsão de 390, 450 e 260 MWe de capacidade respectivamente.  

Segundo dados dos relatórios anuais estatísticos da agencia internacional de energia 

SHC (Solar Heating & Cooling Programme) em 2018, os sistemas térmicos solares atingiram 

480 GWth (figura 22). Isso equivale a 43 milhões de toneladas de petróleo poupadas e 138 

milhões de toneladas de emissões de CO2 evitadas. Em 2018, foi relatado crescimento em 10 

dos 20 principais países do mundo, como visto na figura 23, apontando para uma recuperação 

no setor de energia solar térmica e uma tendência que deve continuar em 2019. 
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Figura 22 – Solar Heat, Capacidade global em operação e energia fornecida. 

 

Fonte: WEISS, 2019 

 

 

Figura 23 - Taxa de crescimento em 10 dos 20 maiores mercados de energia solar térmica. 

 

Fonte: WEISS, 2019 
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3 PROJETO TERMOSSOLAR  

 

Como já mencionado, a ANEEL realizou em 2015 a Chamada Pública Estratégica 19, 

para P&D, com as premissas básicas para o desenvolvimento de projetos heliotérmicos. 

Assim, 82 empresas manifestaram interesse inicial em “financiar/executar” o projeto, no 

entanto apenas 5 foram a diante, sendo as empresas: Eletrosul; Petrobras, CHESF; CESP; e o 

consórcio TERMOPE, liderado pela Neoenergia e mais 22 concessionárias.  

A Eletrosul realizou então sua própria chamada pública para as empresas interessadas 

em participar do projeto submeterem suas propostas de atividades. Dentre as empresas 

proponentes, Eudora Energia e Facto Energy somaram capacidades e experiências para 

atender a solicitação da Eletrosul com a proposta de desenvolvimento e implantação de uma 

planta termossolar de 0,25 MWe com o objetivo de testar a eficiência da tecnologia CSP. A 

princípio a usina seria instalada em Laguna SC, porém a Eletrosul estuda a possibilidade de 

mudar a localização para a cidade de Roque Gonzales (RS) ou Água Clara (MS), já que 

ambas possuem hidroelétricas da Eletrosul instaladas e assim funcionaria como uma usina 

híbrida, no entanto a descrição da usina se baseará na localização inicial (Laguna SC) com os 

dados fornecidos pela Eudora (EUDORA, 2018).  

Para o completo funcionamento da Usina Termossolar de Laguna, os seguintes sistemas 

deverão ser instalados e serão descritos individualmente nas próximas seções: Sistema de 

geração de vapor; Sistema de tratamento de água; Sistema de arrefecimento; Sistema de 

gerenciamento do HTF; Campo solar; Concentrador Cilindro-parabólico; e Sistema 

turbogerador.  

O entendimento dos descritivos dos sistemas da usina deverá ser auxiliado pela leitura 

do fluxograma, disponível como anexo 1 deste documento. Trata-se de um fluxograma geral 

básico, com o objetivo apenas de apresentar os subsistemas da usina e como estes se 

interligam, desde o processo de captação da radiação solar até geração elétrica. 

 

3.1 SISTEMA DE GERAÇÃO DE VAPOR 

 

O processo de geração de vapor em uma usina de concentrador cilindro-parabólico de 

grande porte pode ocorrer em diversos estágios. Esta divisão, normalmente feita em três 

estágios (pré-aquecimento, geração e superaquecimento do vapor) possibilita uma melhor 

otimização no dimensionamento dos trocadores de calor e, assim, uma melhor eficiência nos 

processos de troca térmica.  
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No processo de pré-aquecimento, a temperatura da água é elevada até as proximidades 

de 100°C, prevalecendo à fase líquida. No segundo estágio inicia-se o processo de geração de 

vapor e mudança da fase líquida para a fase gasosa. No terceiro estágio, o vapor saturado, 

obtido anteriormente, é superaquecido, obtendo assim vapor e totalmente seco, essencial para 

a operação segura da turbina. 

O sistema de geração de vapor, para o projeto da Usina Termossolar Laguna, deve 

fornecer vapor superaquecido ao sistema turbogerador de modo a permitir o correto 

funcionamento da turbina, dimensionado com base nos requisitos mínimos exigidos por esta 

para se obter a potência bruta de geração elétrica (0,25 MW). O sistema de geração de vapor 

consiste (figura 24) em dois trocadores de calor do tipo casco/tubo, além de um tanque de 

armazenamento de água de alimentação (condensado) com um sistema de desaeração térmica 

integrado a este, e outros dois tanques de descargas de fundo e descarga contínua, que 

recebem água de descarte com o objetivo de reduzir sua temperatura antes da sua eliminação 

como efluente, adequando-o as normas ambientais. O sistema deve fornecer vapor a uma 

pressão constante, e a vazão deste deve variar de acordo com a energia térmica fornecida ao 

sistema pelo HTF. 

 

Figura 24 – Geração de vapor. 

 

Fonte: Eudora Energia, 2018 
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3.1.1 Caldeira 

 

O primeiro trocador de calor, chamado de caldeira consiste em um vaso de pressão 

preenchido por feixes tubulares, instalados na parte inferior do casco. Em operação, o casco 

(vaso de pressão) é preenchido com água de alimentação até um nível de aproximadamente 

entre 5 e 15 cm acima do feixe tubular. A energia térmica é fornecida pelo HTF que flui 

dentro do feixe tubular e cria vapor saturado no espaço logo acima no nível de água. Este 

vapor deixa o vaso através do tubo de saída na parte superior do casco. O volume de água no 

casco deve ser grande o suficiente para permitir que o mesmo atue como um armazenamento 

de vapor, minimizando oscilações no seu fornecimento. 

 

3.1.2 Tanque de água de make-up 

 

O tanque de make-up fornece água tratada ao tanque de alimentação da caldeira e deve 

ser instalado após o tratamento de água, servindo como estoque de água tratada para que o 

sistema de tratamento trabalhe por um período adequado.  

 

3.1.3 Tanque e válvula de descarga de fundo 

 

O tanque de descarga de fundo deve ser projetado com duas entradas de descargas. Uma 

entrada é dedicada à descarga de fundo propriamente dito (blowdown), enquanto a outra é 

usada para a descarga de fundo do visor de nível. Além das entradas de descarga, o tanque 

deve possuir uma entrada para o condensado, vindo do tanque de descarga contínua, e outra 

entrada para a água de refrigeração. No tanque de descarga contínua o condensado formado é 

direcionado ao tanque de descarga de fundo, onde é então resfriado antes de ser eliminado, 

podendo ainda ser utilizado como água de refrigeração da torre de resfriamento. 

A norma ASME (American Society of Mechanical Engineers) permite o direcionamento 

da água quente, de descarga da caldeira, para um tanque de resfriamento antes da sua 

eliminação em temperatura inferior à permitida pela legislação ambiental (≤40°C). Para o 

projeto de Laguna, serão usados dois tanques de descarga: um para descarga contínua e outro 

para descarga de fundo (blowdown). 

Uma válvula pneumática automática e de ação rápida deve ser usada para remover o 

lodo na parte inferior da caldeira. Esta deve abrir por aproximadamente 2 segundos, uma vez 

por dia, para descarregar o lodo acumulado no fundo da caldeira. Esta descarga é conhecida 

como blowdown. 
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3.1.4 Tanque e válvula de descarga de sólidos dissolvidos 

 

À medida que o vapor vai sendo formado dentro do vaso da cadeira e consumido, os 

sólidos dissolvidos (TDS - Total Dissolved Solids), remanescentes na água do vaso, tendem a 

ficar cada vez mais concentrados, uma vez que é natural que não retorne 100% do vapor ao 

tanque de alimentação na forma de condensado, sendo necessária a injeção de água de make-

up no sistema, ou seja, a injeção de mais sólidos dissolvidos. Desta forma, a fim de manter um 

equilíbrio químico dentro da caldeira, a quantidade TDS deve ser mantida constante por meio 

do descarte contínuo de água da mesma, permitindo a entrada de água de make-up (com baixo 

TDS) além do que seria necessário apenas para repor o vapor perdido, desta forma, o nível de 

TDS na água da caldeira pode ser equilibrado. 

 

3.1.5 Respiro e válvula quebra-vácuo 

 

Quando a caldeira é iniciada, o ar que preenche a mesma pode ser removido usando 

válvulas de respiro com válvula de simples atuação, instaladas sempre nos pontos mais altos, 

inclusive nas linhas de vapor. O ar é expulso à medida que o vapor de água vai sendo 

formado. Usualmente estas válvulas de respiro são deixadas abertas até o sistema atingir 0,5 

bar de pressão, porém, é um procedimento que cabe ao fabricante do sistema determinar. Para 

a usina de Laguna, este procedimento deve ser executado automaticamente sempre que 

necessário. Por outro lado, quando a caldeira é desligada, o vapor condensa, reduzindo o seu 

volume, e consequentemente, uma pressão negativa surge no sistema (vácuo). Para evitar isto, 

o que poderia causar danos, é necessária uma válvula quebra-vácuo instalada na parte superior 

do corpo da caldeira para assim que uma pressão negativa aparece (sistema sendo drenado, 

esfriamento ou existência de vazamento de HTF) permita que ar atmosférico entre no sistema. 

 

3.1.6 Superaquecedor 

 

O objetivo do superaquecedor é aumentar a temperatura do vapor da caldeira antes deste 

ser usado para impulsionar a turbina a vapor. O superaquecedor é projetado como um trocador 

de calor do tipo casco-tubo e é aquecido pelo óleo térmico, assim como a caldeira. O óleo 

térmico deve fluir dentro do casco (vaso) do trocador de calor, enquanto o vapor deve fluir 

através do feixe de tubos, imersos no óleo térmico. 
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3.2  SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

 

A Usina Termossolar Laguna deve possuir dois sistemas de tratamento de água 

independentes. O primeiro deve tratar a água do ciclo do vapor, enquanto o segundo a água de 

make-up da torre de resfriamento. Ambos os sistemas (figura 25) receberão a água fornecida 

pela CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, denominada neste 

documento como sendo “água bruta”. Para a faixa de pressão de operação da caldeira (entre 

20 e 30 bares) o tratamento externo recomendado é o abrandamento da água, que realiza 

apenas a remoção dos íons de cálcio e magnésio, que representam a dureza da água. 

Tipicamente é recomendado 3 bares de pressão, que pode ser alcançada por um sistema de 

pressurização (bombeamento) antes do filtro na entrada do sistema de abrandamento.  

 

Figura 25 – Sistema de tratamento de água. 

 

Fonte: Eudora Energia, 2018 

 

Já o tratamento de água interno refere àquele realizado dentro do ciclo do vapor e tem o 

objetivo de manter tanto a água quanto o vapor dentro dos limites de qualidade recomendados 

pelos fabricantes do sistema de geração de vapor e turbogerador. Para o tratamento do ciclo 

água/vapor, agentes químicos devem ser adicionados à água de alimentação da caldeira, por 

um sistema de dosagem, para condicionar esta aos níveis exigidos antes de sua entrada na 

caldeira. No geral, estes agentes químicos têm as seguintes funções: correção de pH, 

floculação, solubilização, eliminação de O2 (apenas quando não se usa desaeração), inibição 

de espuma e condicionador de lodo (impede a aderência deste em partes quentes). 
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3.2.1 Tratamento da água de refrigeração  

 

A água de refrigeração é aquela utilizada com fluido de troca térmica no condensador 

do turbogerador, permitindo que o vapor ceda calor e volte ao estado líquido. O resfriamento 

desta água é realizado em um circuito semifechado, que vai do condensador até a torre de 

resfriamento, voltando ao condensador após ter sua temperatura reduzida pelo processo de 

evaporação na torre. É natural que haja adição de água ao circuito, para compensar as perdas 

por evaporação, mantendo o nível do reservatório da torre. A concentração dos elementos 

presentes nesta água tende a aumentar gradativamente, em decorrência da constante 

evaporação e adição de mais água ao ciclo. Para minimizar os problemas relativos à alta 

concentração de certas substâncias e íons, a torre deve descartar uma parcela da água do seu 

reservatório com o intuído de diminuir a concentração destes.  

 

3.3  SISTEMA DE ARREFECIMENTO 

 

O sistema de arrefecimento é responsável por dissipar o calor do ciclo de vapor, 

permitindo que água, na forma gasosa, volte ao estado líquido. Este condensado é bombeado 

novamente ao tanque de alimentação da cadeira, fechando-se assim o ciclo do vapor. Esse 

sistema (figura 26) é formado pelos seguintes equipamentos: torre de resfriamento, bomba de 

circulação de água de refrigeração e condensador.  

 

Figura 26 – Sistema de arrefecimento. 

 

Fonte: Eudora Energia, 2018 
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A torre de resfriamento é dimensionada para dissipar o calor remanescente do processo 

de expansão do turbogerador por meio da evaporação de uma pequena quantidade da água de 

arrefecimento que circula no sistema e passa pelo condensador, sendo a vazão desta água e as 

temperaturas de entrada e saída fornecidas pelo fabricante do sistema turbogerador. Uma 

estimativa destes parâmetros para a operação na condição nominal, realizada com base no 

rendimento do ciclo de geração, está resumida na tabela 4.  

 

Tabela 4 – Parâmetros previstos da torre de resfriamento. 

 

Fonte: Eudora Energia, 2018 

 

3.4 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO HTF 

 

O fluído de transferência térmica, ou simplesmente HTF, é responsável pelo transporte 

da energia térmica dos concentradores cilindro-parabólicos até o bloco de geração (ou Power 

Block), formado pelos sistemas de geração de vapor, turbina, gerador elétrico e arrefecimento. 

As propriedades térmicas do HTF devem possibilitar a condução e o armazenamento do calor 

que será transportado por este. O HTF selecionado para a Usina Termossolar Laguna foi o 

fluído sintético composto pela mistura eutética de dois compostos orgânicos muito estáveis: 

73,5% de Oxido Difenilo (C12H10O) e 26,5% de Bifenilo (C12H10) mistura conhecida como 

BDO (Biphenyl Diphenyl Oxide). Este fluído trata-se do HTF com maior experiência em 

aplicações em usinas CSP de concentradores cilindro-parabólicos pelo mundo e possui 

diversas opções no mercado de diferentes fornecedores. Este tipo de HTF apresenta fase 

vapor para temperaturas acima de 257°C na pressão atmosférica e deverá ser mantido sempre 

na fase líquida por meio da pressurização do sistema por nitrogênio, que também tem a 

função de expulsar o ar do sistema, obtendo assim uma atmosfera inerte, importante para 

minimizar o processo de oxidação e degradação do fluido. Se porventura, em algum 

momento, o sistema despressurizar e o HTF líquido se transformar em vapor, isto não deve 
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causar nenhum dano ao produto, uma vez que o mesmo é projetado para operar também em 

fase vapor em outras aplicações. 

Para um sistema termossolar, duas temperaturas operacionais do HTF devem ser 

selecionadas levando em conta alguns critérios: a temperatura do “HTF quente”, que é a 

temperatura que este deve sair do campo solar após ganhar energia térmica; e a temperatura 

do “HTF frio”, que é a condição térmica que o mesmo sai do sistema de geração de vapor 

após ceder energia a este, sendo a mesma temperatura de retorno ao campo solar. A seleção 

da temperatura do “HTF quente” foi realizada observando questões relativas à degradação do 

produto, e também de modo a possibilitar a produção de vapor superaquecido em condições 

usuais para uma turbina de condensação pura de pequeno porte.  

Com relação à temperatura do “HTF frio”, deve ser selecionada pouco acima da 

temperatura do vapor saturado para a pressão de trabalho escolhida (sendo 221,8°C para 23 

bares), possibilitando assim, o projeto do trocador de calor (caldeira). Outro fator que deve ser 

levado em conta é quantidade de energia armazenada no HTF. Quanto maior a diferença entre 

o “HTF quente e frio” (ΔT), maior será o montante de energia térmica armazenada por massa 

de HTF, otimizando o tamanho do tanque de armazenamento térmico. Com base nos critérios 

apresentados, foi selecionada a temperatura de 240°C para o “HTF frio” (na saída da caldeira 

e entrada do campo solar). Assim, a Usina Termossolar Laguna, irá operar com as seguintes 

condições do HTF: HTF quente (350°C); HTF frio (240°C); Energia térmica disponível (258 

kJ/kg de HTF); Pressão de vapor do HTF quente (5,39 bares); Pressão de vapor do HTF frio 

(0,69 bar). 

Na usina termossolar Laguna, uma bomba será usada para bombear o HTF frio da parte 

inferior do tanque de armazenamento para o campo solar, passando através dos loops 

formados por 14 SCAs, sendo aquecido a 350°C, onde retorna a parte superior do tanque de 

armazenamento térmico (thermocline). Uma segunda bomba será usada para bombear o HTF 

quente da parte superior do tanque de armazenamento térmico até a entrada do sistema de 

geração de vapor, passando primeiramente pelo superaquecedor, e em seguida pela caldeira, 

retornando à parte inferior do tanque de armazenamento térmico, como visto na figura 27. 
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Figura 27 – Sistema de gerenciamento do HTF. 

 

Fonte: Eudora Energia, 2018 

 

Durante a partida da usina, o HTF deve circular através do campo solar para 

aquecimento inicial. À medida que a temperatura do HTF se aproxima de 350°C, é realizada a 

mistura com HTF frio do armazenamento térmico (240°C), necessária para evitar o 

superaquecimento do HTF e dos componentes do sistema, bem como evitar um choque 

térmico no tubo receptor. A mistura aumenta gradativamente até que não haja mais 

recirculação no campo solar, ou seja, todo HTF na entrada deste vem exclusivamente do 

tanque de armazenamento térmico. 

Com base no requisito de carga da turbina, a energia enviada ao superaquecedor e 

caldeira pode ser ligeiramente regulada. Isto é possível por meio da mistura de HTF quente 

(350°C) do topo do armazenamento, com HTF frio (240°C) da parte inferior do tanque. 

O principal objetivo operacional do sistema é manter a quantidade de vapor para a 

turbina, fornecendo calor por meio do HTF para o sistema de geração de vapor. Para 

conseguir isto sob condições solares em constante mudança, um armazenamento térmico da 

energia é necessário e é situado entre o campo solar e o sistema de geração de vapor. O 

armazenamento permite que o sistema forneça energia constante através do HTF, mesmo 

quando, por exemplo, nuvens possam afetar a saída térmica do campo solar.  
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Embora limitada a uma capacidade definida, a energia armazenada permite que a usina 

funcione em potência máxima por até uma hora e meia, quando não há radiação solar 

disponível, ou mantenha o sistema em "modo de espera", alimentando a turbina durante a 

noite com a quantidade mínima de vapor, apenas para manter a mesma aquecida, evitando ao 

máximo partidas a frio durante as manhãs.  

 

3.5 ARMAZENAMENTO TÉRMICO – TES 

 

O armazenamento térmico da usina termossolar Laguna, chamado de TES (Thermal 

Energy Storage), será do tipo thermocline. Este sistema permite o armazenamento térmico 

direto com o HTF utilizando um único tanque como reservatório. Além da redução de custos 

se comparado com armazenamento térmico que utiliza dois tanques, o sistema de thermocline 

permite a utilização do próprio reservatório como vaso de expansão do HTF. O sistema 

funciona da seguinte maneira: O HTF quente, proveniente do campo solar, é depositado na 

parte superior do tanque de armazenamento térmico e o turbogerador é alimentado também 

com o óleo desta parte do tanque. O HTF frio, que vem do turbogerador, é depositado no 

fundo do tanque e é fornecido da mesma parte ao campo solar.  

Assim, o fluido quente permanece no topo do reservatório enquanto o fluido frio fica na 

parte inferior. O tanque é projetado para se obter o mínimo de mistura entre as porções quente 

e fria do óleo térmico. Existe uma linha relativamente bem definida entre o fluido quente e 

frio, conhecida como “thermocline”.  

Quando o campo solar está recebendo calor do sol, mas o turbogerador está parado, o 

HTF é transferido da parte inferior para a parte superior, passando pelo campo solar. O 

gradiente thermocline se move para baixo até que o fluido quente fique perto da parte inferior 

do tanque. Neste ponto, o armazenamento térmico está totalmente carregado e o campo solar 

pode ser desfocado ou se inicia o fornecimento de calor para o turbogerador. Na situação 

oposta, quando o turbogerador está operando e o campo solar não está recebendo calor do sol, 

o fluido térmico é transferido do topo do tanque para a parte de baixo, passando pelo sistema 

de troca térmica do turbogerador. O gradiente thermocline move-se para cima até que o fluido 

frio esteja perto do topo do tanque, assim, neste ponto, o armazenamento térmico está 

totalmente descarregado e o turbogerador para de funcionar ou o fluxo é direcionado ao 

campo solar, caso exista disponibilidade de calor.  

No caso mais comum, onde tanto o campo solar quanto o turbogerador estão operando, 

o gradiente thermocline se move entre o topo e fundo do tanque dependendo da saída térmica 

do campo solar e da potência do turbogerador. O fluido quente é disponível continuamente 
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para o turbogerador sem que este sinta variações no fornecimento térmico do campo solar, 

durante a passagem de nuvens, por exemplo, e o fluido frio é disponível continuamente para o 

campo solar. A figura 28 apresenta um desenho esquemático do funcionamento de um sistema 

de armazenamento térmico thermocline.  

 

Figura 28 – Armazenamento térmico thermocline. 

 

Fonte: Eudora Energia, 2018 

 

A área de expansão do HTF é conectada a um tanque de expansão de nitrogênio que tem 

a função de manter uma atmosfera inerte e pressurizada, evitando a formação de fase gasosa 

de HTF. Além disso, o tanque de expansão do nitrogênio oferece um volume extra para 

acomodação destes após aquecimento do HTF e expansão volumétrica, com consequente 

diminuição da área de expansão na parte superior do tanque de HTF, fazendo com que a 

pressão do sistema não se eleve ao ponto de ser necessário o descarte de nitrogênio para alívio 

de pressão, economizando assim, esse gás. 

As seguintes vantagens podem ser associadas ao uso do armazenamento térmico: 

funcionamento independente do campo solar e do sistema de geração de vapor, menor número 

de partidas a frio da turbina (quando usado para aquecimento noturno), maior estabilidade da 

geração elétrica, menor número de paradas da turbina durante dias com nuvens, trabalhar 

também como vaso de expansão para o HTF expandido e permitir o despacho de energia no 

horário de ponta. 

 

3.6 CAMPO SOLAR 

 

O campo solar é composto por 14 módulos SCA modelo SkyTroughDSP, formado por 

sete laços com dois SCAs cada, somando 3.920 m² de área de concentração solar. Um SCA é 

formado pela junção de vários concentradores menores, chamados de SCE (Solar Collector 
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Element). Porém, o SCA responde como sendo um único concentrador, uma vez que possui 

um único sistema de rastreamento solar (tracker) posicionado em uma torre central e capaz de 

girar todo o sistema, podendo chegar a 150 metros de comprimento total. 

Além do campo solar, foi considerado no layout básico, anexo 2, duas áreas de 300 m² 

cada (15 x 20 m), totalizando 600 m². Estas áreas são destinadas as instalações da casa de 

máquinas e dos sistemas que utilizam o fluido de transferência térmica, sendo esta última, 

protegida contra vazamentos por uma bacia de contenção. Além das áreas citadas, o layout 

apresenta ainda uma torre de resfriamento de água e uma área delimitada destinada à 

instalação da estação solarimétrica. 

O campo solar tem a função de receber o HTF, oriundo do sistema de gerenciamento do 

HTF, aquecê-lo por meio dos concentradores cilindro-parabólicos e retorná-lo ao sistema de 

gerenciamento, que poderá encaminhá-lo para a parte superior do tanque de armazenamento 

térmico ou então fazer sua recirculação no campo solar (operação de pré-aquecimento). As 

tubulações do campo solar são usadas para transportar o HTF frio (240°C) até os 

concentradores solares e retornar o HTF aquecido (350°C).  

 

 

3.7 CONCENTRADOR CILINDRO-PARABÓLICO 

 

3.7.1 Tecnologia de espelhos vítreos 

 

Os concentradores cilindro-parabólicos que utilizam espelhos vítreos estão presentes 

comercialmente desde os anos 80. São formados basicamente pela deposição de uma camada 

refletora de prata sobre um substrato de vidro, acrescido de várias camadas protetoras. Para 

um bom rendimento deste sistema na conversão da radiação recebida em calor, é fundamental 

que os espelhos consigam refletir boa parta da radiação direta que chega do sol, atingindo 

níveis de refletância acima de 94%. Para isto, os seguintes critérios devem ser maximizados: 

transmitância do vidro, refletância da camada metálica de prata, precisão geométrica e 

resistência contra intempéries. 

A precisão geométrica no curvamento do vidro antes da aplicação da camada refletora é 

fundamental para o desempenho destes espelhos, sendo muitas vezes segredo industrial. Um 

espelho cilindro-parabólico preciso deve garantir que mais de 99% da radiação refletida 

chegue ao tubo absorvedor. A figura 29 mostra um concentrador que utiliza espelhos vítreos. 
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Figura 29 - Espelho cilindro-parabólico de Almeria, Espanha. 

 

Fonte: Eudora Energia, 2018 

 

A resistência contra intempéries é obtida pela aplicação de múltiplas camadas 

subsequentes à camada de prata, evitando que esta seja oxidada e degradada com o tempo, 

garantindo sua integridade por mais de 20 anos. O complexo processo de fabricação destes 

vidros descrito acima é responsável pelo seu elevado valor comercial. O peso e a fragilidade 

destes espelhos exigem uma estrutura de suporte robusta e ainda fazem com que seja 

necessária a segmentação deste em menores partes, a fim de possibilitar o processamento, 

transporte e a montagem. A figura 30 apresenta uma típica estrutura de concentradores 

vítreos, utilizada com frequência em usinas de grande porte. 

 

Figura 30 – Estrutura de suporte dos espelhos vítreos, Arenales, Espanha. 

 

Fonte: Eudora Energia, 2018 

 

Os concentradores vítreos de menor porte permitem a montagem dos espelhos em 

campo, conforme figura 31, não necessitando de uma complexa estação de montagem e 
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alinhamento devido à menor segmentação dos espelhos e estrutura de suporte mais simples, 

possível de ser visualizada na figura 32. 

 

Figura 31 - Sistema de montagem dos espelhos em um concentrador de pequeno porte. 

 

Fonte: Eudora Energia, 2018 

 

Figura 32 - Braços de sustentação dos espelhos em um concentrador de pequeno porte. 

 

Fonte: Eudora Energia, 2018 

 

Estes concentradores de porte reduzido são altamente recomendados em usinas de 

pequeno porte, como a usina termossolar Laguna, uma vez que o tamanho do 

empreendimento não justifica o uso de uma complexa linha de montagem. Para ambos os 

tamanhos de concentradores é utilizado um sistema tracker de atuadores hidráulicos lineares 

(pistões). A figura 33 mostra detalhes do concentrador de porte reduzido com atuador 

hidráulico do tipo linear, o qual será utilizado no projeto de Laguna.    
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Figura 33 - Sistema tracker para um concentrador de pequeno porte. 

 

Fonte: Eudora Energia, 2018 

 

3.7.2 Tecnologia de filme flexível 

 

A tecnologia de filme flexível (figura 34) é relativamente nova se comparada aos 

espelhos vítreos. Trata-se de um filme de prata pura, que garante elevada refletância, 

recoberto por multicamadas poliméricas que promovem a proteção contra intempéries, 

radiação ultravioleta e umidade. Uma última camada de elevada dureza protege o filme contra 

abrasão, importante para garantir sua transparência e desempenho ao longo da vida útil da 

planta, sem que seja deteriorado pelo processo de limpeza e pela presença de abrasivos 

naturais na forma de poeira. Sua refletância mínima é de 94% e seus fornecedores garantem 

sua eficiência durante a vida útil de uma usina termossolar. A estrutura de montagem dos 

concentradores com filme refletivo apresenta-se na forma de treliça (frame) sem a existência 

do tubo de torque e braços de apoios. A figura 35 mostra a estrutura após o processo de 

montagem. 

Figura 34 – Concentradores com filme refletivo. 

 

Fonte: Eudora Energia, 2018 
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Figura 35 - Frame sendo montado no chão. 

 

Fonte: Eudora Energia, 2018 

 

O filme refletivo laminado sobre chapas de metal ganha a forma parabólica após sua 

montagem na estrutura por meio do deslizamento deste através de canais guias. Assim, a 

curvatura parabólica é proporcionada pelo frame, sendo as chapas refletivas inicialmente 

planas. Apesar da facilidade de montagem dos espelhos flexíveis, é esperada uma menor 

efetividade dos raios solares concentrados que atingem o tubo receptor devido a menor rigidez 

das chapas de substrato destes filmes, passíveis de sofrerem pequenas irregularidades 

geométricas, conforme mostra a figura 36, o que não é esperado nos espelhos vítreos. 

 

Figura 36 - Visível imperfeição da chapa de substrato do filme flexível. 

 

Fonte: Eudora Energia, 2018 

 

3.7.3 Características construtivas dos concentradores da usina termossolar laguna 

 

Os concentradores que serão empregados na Usina Termossolar Laguna, 

independentemente da tecnologia de espelhos, deverão atender aos requisitos mínimos da 
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especificação preliminar da Tabela 5. Uma barreira de vento deverá ser aplicada com a 

finalidade de proteger os concentradores da exposição direta a estes, seguindo as 

recomendações do fabricante do campo solar. 

 

Tabela 5 - Especificação dos concentradores cilindro-parabólicos. 

 

Fonte: Eudora Energia, 2018 

 

3.8 SISTEMA TURBOGERADOR 

 

De forma resumida, a turbina é responsável por converter o trabalho térmico em 

trabalho mecânico e o gerador elétrico, por sua vez, transforma este último em elétrico. O 

conjunto formado pela turbina e gerador é comumente chamado de turbogerador (figura 37). 

A turbina a vapor, de condensação pura (a qual será implantada na planta piloto), 

caracteriza-se por utilizar água como fluído de trabalho (ciclo Rankine convencional) e é sem 

dúvidas o modelo de turbina mais utilizado, sendo sua tecnologia sólida e muito bem 

conhecida no país.  

Figura 37 – Sistema turbogerador. 

 

Fonte: Eudora Energia, 2018 
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3.8.1 Ciclo Rankine 

 

 A figura 38 apresenta de maneira esquemática o funcionamento de um ciclo Rankine 

convencional e as variações de energia.  

 

Figura 38 – Ciclo Rankine, esquema e curva Temperatura (T) X Entropia (S). 

 

Fonte: Eudora Energia, 2018 

 

A energia térmica fornecida pela fonte de calor é transferida ao fluido de trabalho 

através da caldeira e do superaquecedor, mostrados entre os trechos 2 e 3. Em uma planta 

termossolar estes trocadores utilizam como fonte de calor apenas a energia cedida pelo HTF. 

A energia térmica fornecida neste trecho é representada por Q23. O intuito é garantir elevadas 

temperaturas, obtendo um vapor seco com Título igual a 1, conhecido como vapor 

superaquecido. O Título mede o percentual de vapor no fluido, sendo que para o valor igual a 

zero não há vapor, prevalecendo à fase líquida, e igual a 1 quando não há fase líquida, 

prevalecendo o vapor.  

Entre os trechos 3 e 4 das figuras já mencionadas, tem-se a turbina. O vapor é injetado 

no seu interior, onde ocorre um aumento volumétrico entre as palhetas da turbina. A força da 

expansão contra estas palhetas provocam um movimento giratório no eixo da turbina. A 

energia térmica, originária da fonte de calor, é assim transformada em trabalho mecânico, 

representado pela letra W34. O trabalho realizado pela turbina é convertido em energia elétrica 

por meio de um redutor acoplado a um gerador. 

O vapor que sai da turbina deve possuir Título próximo a 1 para garantir que não haja 

formação excessiva de condensado, o que provocaria cavitação e erosão, reduzindo a vida útil 

do equipamento. Assim, para garantir uma maior extração da energia térmica, ou seja, maior 

rendimento do ciclo, e evitar a formação de condensado, a saída do vapor da turbina é feita 

em condições de vácuo (pressão de saída menor que a atmosférica) por meio de uma bomba 

acoplada, prevalecendo assim o estado de vapor saturado. Após a saída do vapor da turbina, é 
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necessário que o mesmo volte ao estado líquido novamente, reduzindo, assim, a pressão do 

sistema e permitindo um fluxo de vapor em direção ao condensador. Assim, o vapor passa 

pelo condensador entre os trechos 4 e 1, onde a energia térmica do vapor saturado (calor 

latente) é retirada e o fluido de trabalho se condensa, voltando ao estado líquido. Este calor é 

cedido a um fluido refrigerante em um sistema de ventilação e cooler. 

A energia retirada do vapor saturado é representada na figura pela letra Q41. O fluído 

condensado pode então ser bombeado novamente ao trocador de calor da fonte primária de 

energia (neste caso, a caldeira), reiniciando o ciclo Rankine. O trabalho fornecido pela bomba 

é representado pela letra W12. Na análise do ciclo Rankine é útil considerar o rendimento 

como sendo dependente da temperatura média na qual o calor é fornecido e a temperatura 

média na qual o calor é rejeitado. De maneira geral, quanto maior esta diferença, maior será o 

rendimento do ciclo.  

As usinas CSP que não utilizam sistemas de aquecimentos auxiliares, como por 

exemplo, o uso de biomassa ou combustíveis fósseis, são caracterizadas pela operação 

intermitente do sistema. Assim, o funcionamento da planta pode ser iniciado e parado várias 

vezes ao longo do dia, ou até mesmo ficar completamente inoperante durante algum tempo, 

dependo das condições meteorológicas. 

A condição ideal de operação de uma turbina é trabalhar de maneira constante, parando 

apenas para manutenções e inspeções, porém, o uso exclusivo da energia termossolar como 

fonte de calor impossibilita este tipo de operação, desta forma, a turbina deve ser devidamente 

projetada para operar intermitentemente, permitindo muitas partidas e paradas ao longo do 

ano. O uso do armazenamento térmico, mesmo que tenha grande capacidade, não impede 

completamente a operação intermitente, mas pode diminuir o número de paradas ao longo do 

ano por meio da operação em espera durante a noite e/ou longos períodos sem sol, onde a 

turbina mantém a rotação de trabalho, porém sem geração elétrica, diminuindo, assim, 

significativamente o consumo de vapor. Os critérios de escolha do material empregado na 

fabricação dos componentes das turbinas dependem fortemente das diferentes condições de 

serviço (temperatura e pressão), sua dimensão e tipo de fabricação. As partes críticas de uma 

turbina são aquelas em contato com o vapor de admissão (alta pressão e alta temperatura) 

visto que as propriedades mecânicas dos metais podem modificar-se consideravelmente com a 

elevação da temperatura e ciclos térmicos de aquecimento e resfriamento. 

Os materiais escolhidos devem apresentar boa resistência à oxidação e corrosão, boa 

estabilidade estrutural sob elevada temperatura durante um longo período e dureza superficial 

elevada para resistir aos processos erosivos. 
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4 MODELAGEM  

 

Como mencionado anteriormente, a princípio à planta piloto está sendo projetada para 

ser instalada na cidade de Laguna, em Santa Catarina, porém a Eletrosul está estudando a 

viabilidade de transferir a usina para outra cidade, podendo ser: Roque Gonzales, em Rio 

Grande do Sul ou Água Clara, em Mato Grosso do Sul, pois além de possuírem melhor 

radiação direta, favorecendo a produção de energia térmica e elétrica, a empresa conta nos 

locais com: usinas hidrelétricas, área própria, segurança, manutenção, operação e conexão de 

rede com sistema elétrico nacional.  

 

4.1 SAM 

 

O SAM é um modelo de performance e financeiro projetado para facilitar as tomadas de 

decisão por pessoas envolvidas na indústria de energia renovável (BLAIR et al., 2014). O 

usuário tem total controle sobre as variáveis de entrada, apesar de cada modelo vir com dados 

padrão, podendo ser modificado e ajustado de acordo com as restrições de projeto. A interface 

do programa é dividida em abas que contém subsistemas da tecnologia selecionada, no caso 

da tecnologia de concentrador parabólico, tem-se, por exemplo, os coletores, receptores, bloco 

de potência e parâmetros financeiros. 

Após a simulação, a interface do SAM possui uma série de controles de manipulação de 

dados para se obter as análises desejadas, como por exemplo à criação de gráficos, 

visualização de dados por hora, mensal e anual, comparação entre variáveis em um mesmo 

gráfico e exportação de dados (CASTRO, 2016). 

O software possui um acervo com dados climáticos e desempenho de diversas cidades, 

podendo o usuário utilizar dessas ou fazer o download de alguma localidade especifica no 

programa, desde que atenda o formato do arquivo requerido. Dessa forma foram inseridos no 

SAM os dados de Laguna (adquiridos no SolarGis) de Roque Gonzales e Água Clara (obtidos 

pela estação solarimétrica da Eletrosul nessas localidades). A intenção das seguintes 

simulações é comparar a geração de energia de uma mesma planta nessas cidades, no entanto, 

para uniformizar os resultados, serão feitas simulações também nas cidades próximas as de 

interesse, disponíveis no SAM. Então as localidades de Florianópolis (SC), Santa Maria (RS) 

e Campo Grande (MS) serão analisadas a título de comparação com as informações de 

Laguna (SC), Roque Gonzales (RS) e Água Clara (MS), respectivamente.  
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4.2 PREMISSAS  

 

Assim, para a simulação de uma planta CSP piloto com tecnologia de calhas parabólicas 

foram adotadas duas premissas, a primeira refere-se à irradiação de projeto para a qual é 

dimensionada a área de abertura dos espelhos de modo a operar o bloco de potência. 

Uma das recomendações técnicas para a irradiação de projeto é que esta seja próxima à 

máxima radiação direta incidente. No entanto, uma recomendação mais conservadora é 

determiná-la não como a radiação máxima no ano, e sim como a média das máximas diárias 

(MALAGUETA, 2013).  

Outro pronto foi a escolha do múltiplo solar, o qual é um valor adimensional e 

representa a proporção da área do campo solar construído em relação a área do campo solar 

necessário para operar o bloco de potência a carga plena em condições da irradiação do 

projeto (MALAGUETA, 2013). 

Dessa forma, será mantido o múltiplo solar igual a dois, conforme o próprio software 

sugere, e assim haverá mais dias no ano com geração de energia a potência nominal e também 

com carga completa armazenada. Além dessas premissas mencionadas, a Eudora Energia 

definiu outros parâmetros que serão mostrados em sequência. 

 

4.3 PARÂMETROS  

 
Para o início da simulação escolheu-se a tecnologia CSP de cilindro-parabólico e em 

seguida a cidade de Laguna. Assim o SAM preenche automaticamente com as informações da 

localidade. Na aba seguinte, de campo solar, os parâmetros foram determinados segundo a 

figura 39. A próxima aba trata sobre os coletores, a Eudora definiu o modelo SkyFuel e os 

demais itens conforme figura 40. Para o receptor, escolheu-se o Schott PTR80, não havendo 

necessidade de customização desse componente. 
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Figura 39 – Campo solar. 

 

Fonte: Preenchido pela autora no software SAM, 2019 

 

Figura 40 – Coletor. 

 

Fonte: Preenchido pela autora no software SAM, 2019 

 

Os parâmetros imputados na aba de ciclo de geração tratam das perdas envolvidas no 

processo de conversão da energia térmica em energia elétrica, sendo de grande relevância 

nesta simulação, uma vez que, diferente dos parâmetros apresentados até agora, este exige um 
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nível de customização elevado por utilizar uma turbina com potência de geração muito 

inferior à apresentada pelo SAM como padrão (turbogerador de 50 MW). A primeira caixa de 

parâmetros (figura 41) recebe os dados de entrada referentes à capacidade de geração da 

usina. Cabe salientar ainda que, para o projeto da usina em estudo, a potência de 0,25 MW 

refere-se à potência do gerador elétrico, sendo esperada, assim, uma potência de distribuição 

inferior em decorrência do consumo parasita da planta (redução em torno de 10%). 

Foi considerado como eficiência de conversão da energia térmica em elétrica de 15% 

(0,15), não havendo fonte de backup de energia oriunda de combustíveis fósseis. Além das 

condições do bloco de geração, também são mostrados na mesma figura os dados de controle 

do bloco de geração. Como as simulações buscaram estudar o uso do armazenamento térmico 

para manter a turbina aquecida em períodos sem radiação solar direta, foi utilizada a premissa 

de modo standby (10000h) com um baixo consumo de energia térmica (0,04 ou 4%), uma vez 

que não foi considerada a necessidade de giro do rotor nesta condição. 

 

Figura 41 – Ciclo de Geração. 

 

 

 

Fonte: Preenchido pela autora no software SAM, 2019 

 

Quanto aos parâmetros utilizados na configuração do ciclo Rankine, estes são 

dispostos na figura 42. Para o armazenamento, de 1,5 h e tipo thermocline os parâmetros 

foram preenchidos conforme a figura 43. 
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Figura 42 – Ciclo Rankine. 

 

Fonte: Preenchido pela autora no software SAM, 2019 

 

Figura 43 – Armazenamento. 

 Fonte: Preenchido pela autora no software SAM, 2019 

 

Para a aba de consumo parasita o SAM sugere os valores com base em dados empíricos. 

Para as simulações da usina piloto a única alteração nestes dados foi anular o “consumo 

parasita do aquecimento auxiliar” (Aux heater parasitic value) uma vez que a planta não 

possui aquecimento auxiliar. As abas seguintes referem-se aos parâmetros econômicos, no 

entanto esses foram desconsiderados nessas simulações para uma análise puramente do 

recurso solar disponível. Após simular o projeto para a cidade de Laguna, alterou-se, na 

primeira aba, para as demais localidades modificando também suas respectivas radiações (de 

médias máximas diárias) e os demais parâmetros permaneceram inalterados.   
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5 RESULTADOS  

 

Após a conclusão das seis simulações, foram gerados relatórios e as informações 

mensais relevantes para o estudo são apresentadas no Anexo 3. Na análise descrita no 

presente capítulo, buscou-se sintetizar essas informações para facilitar a visualização.   

Pode-se observar que, conforme esperado, a produção de energia elétrica nas cidades 

selecionadas de Mato grosso do Sul é maior do que nos outros dois estados. Laguna e 

Florianópolis, localizadas em Santa Catarina ainda possuem a desvantagem de estarem 

localizadas em uma região litorânea, suscetível a maiores formações de nuvens devido à 

umidade. As figuras 44, 45 e 46 mostram a geração de energia elétrica mensal nas cidades de 

Laguna e Florianópolis, Roque Gonzales e Santa Maria e Água Clara e Campo Grande, 

respectivamente. 

 

Figura 44 – Geração de energia elétrica mensal nas cidades de Laguna e Florianópolis/SC. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com as informações fornecidas pelo SAM, 2019 

 

Na primeira metade do ano a cidade de Florianópolis apresentou um desempenho 

superior ao de Laguna, sendo a segunda metade com Laguna possuindo maior geração de 

energia elétrica. Comparando as duas cidades do Rio Grande do Sul percebe-se primeiramente 

a amplitude entre a produção de energia elétrica no inverno e verão. Apenas no mês de 

janeiro, Santa Maria teve maior geração de energia elétrica, sendo Roque Gonzales superior 

em todos os outros meses do ano como pode ser observado na figura 45.  
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Florianopolis 49479 40748 50680 36402 32501 26340 24271 30969 27376 32381 38773 43299
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Figura 45 – Geração de energia elétrica mensal nas cidades de Roque Gonzales e Santa 

Maria/RS. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com as informações fornecidas pelo SAM, 2019 

 

Figura 46 – Geração de energia elétrica mensal nas cidades de Água Clara e Campo 

Grande/MS. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com as informações fornecidas pelo SAM, 2019 

 

Para as cidades de Mato Grosso do Sul, por se localizar mais ao norte entre os três 

estados em análise, já não se observa essa grande variação entre os meses do ano. De modo 

geral as cidades de Laguna/Florianópolis (SC); Santa Maria/Roque Gonzales (RS), e Campo 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Roque G. 54278 43323 45512 38102 26865 20176 29441 29209 31704 44819 49747 57437

Santa M. 57338 42998 42006 30013 25818 18329 20855 28262 28813 41277 47240 50977
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
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Grande/Água Clara (MS), apresentaram valores coerentes entre si, tendo em vista os dados 

solarimétricos não serem todos da mesma fonte (SWERA).  

A tabela 6 apresenta a eficiência da conversão de energia térmica em elétrica. Nas 

simulações feitas no SAM foi estipulada a eficiência nominal do projeto como 15%, sendo 

então os valores apresentados na tabela de acordo com o esperado. Para a transferência de 

energia térmica foi calculada a eficiência entre a energia térmica absorvida no 

absorvedor/receptor e a térmica disponível no bloco de potência, tabela 7, resultando em 

médias acima de 70%. 

 

Tabela 6 – Eficiência do ciclo de potência da usina CSP. 

Mês Laguna Florianópolis Roque G. Santa Maria Água Clara Campo G. 

Jan 11,5% 11,7% 11,8% 11,8% 11,7% 11,9% 

Fev 11,3% 11,7% 11,8% 11,7% 12,0% 11,8% 

Mar 11,5% 11,8% 11,8% 11,6% 11,9% 11,8% 

Abr 11,2% 11,6% 11,7% 11,3% 11,7% 12,0% 

Mai 10,4% 11,4% 11,3% 11,3% 11,7% 11,7% 

Jun 11,2% 11,4% 10,9% 10,9% 11,9% 11,7% 

Jul 11,4% 11,0% 11,4% 11,1% 11,8% 11,8% 

Ago 11,3% 11,4% 11,4% 11,3% 11,9% 11,8% 

Set 11,3% 11,1% 11,5% 11,4% 11,8% 11,8% 

Out 11,2% 11,4% 11,7% 11,6% 11,9% 11,7% 

Nov 11,5% 11,5% 11,8% 11,7% 11,8% 11,6% 

Dez 11,4% 11,7% 12,0% 11,8% 11,9% 11,7% 

Média 11,3% 11,5% 11,6% 11,5% 11,8% 11,8% 
Fonte: Elaborado pela autora com as informações fornecidas pelo SAM, 2019 

Tabela 7 – Eficiência da transferência de energia térmica. 

Mês Laguna Florianópolis Roque G. Santa Maria Água Clara Campo G. 

Jan 64.6% 71.7% 61.5% 63.6% 70.9% 78.3% 

Fev 63.7% 77.2% 65.1% 69.2% 71.2% 80.2% 

Mar 69.0% 75.2% 64.2% 69.5% 71.8% 79.1% 

Abr 70.0% 71.6% 72.4% 74.0% 75.1% 77.6% 

Mai 83.8% 81.7% 82.3% 83.8% 82.1% 80.8% 

Jun 88.7% 88.0% 84.6% 83.0% 86.7% 85.6% 

Jul 82.3% 84.3% 83.2% 82.8% 83.2% 83.4% 

Ago 73.2% 79.4% 77.6% 75.6% 76.3% 78.2% 

Set 67.4% 71.8% 68.9% 68.2% 73.4% 73.6% 

Out 64.2% 68.0% 64.9% 64.6% 75.9% 76.0% 

Nov 61.1% 66.6% 61.8% 63.6% 69.0% 76.5% 

Dez 61.7% 68.2% 60.5% 63.0% 74.3% 79.1% 

Média 70.8% 75.3% 70.6% 71.8% 75.8% 79.0% 
Fonte: Elaborado pela autora com as informações fornecidas pelo SAM, 2019 
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Além da produção de energia elétrica, é importante também na análise comparativa, o 

fator de capacidade, que pode ser calculado pela razão entre a energia elétrica produzida pelo 

sistema em um período de tempo em kWh, e a energia elétrica que seria gerada, caso o 

sistema operasse integralmente em sua potência nominal. A tabela 8 apresenta os meses com a 

maior e menor geração de energia elétrica produzida, o fator de capacidade para cada cidade 

de estudo, além da variação na produção de eletricidade no pior e melhor mês.  

 

Tabela 8 – Geração, fator de capacidade e variação da energia dos meses de maior e menor 

produção de energia elétrica para as cidades de interesse. 

  MAIOR GERAÇÃO MENOR GERAÇÃO   

Cidade Mês MWh 
Fator de 

Capacidade 
Mês MWh 

Fator de 

Capacidade 

Variação 

(MWh) 

Laguna Janeiro 47,199 25,4% Junho 25,499 14,2% 21,700 

Florianópolis Março 50,680 27,2% Julho 24,271 13,0% 26,409 

Roque 

Gonzales 
Dezembro 57,437 30,9% Junho 20,176 11,2% 37,261 

Santa Maria Janeiro 57,338 30,8% Junho 18,329 10,2% 39,009 

Água Clara Dezembro 52,144 28,0% Maio 40,072 21,5% 12,072 

Campo 

Grande 
Abril 52,025 28,9% Junho 38,783 21,5% 13,242 

Fonte: Elaborado pela autora com as informações fornecidas pelo SAM, 2019 

 

Pode-se observar que as cidades escolhidas do Rio Grande do Sul, apresentam o melhor 

fator de capacidade no verão e o pior no inverno, isso se deve ao fato da região possuir as 

estações do ano bem definidas, fazendo com que a produção de energia tenha uma grande 

variação, quase 40 MWh, fator que dificulta a modelagem da planta.  

A figura 47 apresenta a produção de energia elétrica gerada e o fator de capacidade em 

cada cidade anualmente. Como esperado duas cidades de Mato Grosso do Sul apresentam as 

melhores gerações de energia elétrica, sendo ainda Água Clara com a maior produção e maior 

fator de capacidade, sendo o oposto para a cidade de Laguna (SC).  
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Figura 47 - Energia elétrica anual e fator de capacidade para as cidades de interesse. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com as informações fornecidas pelo SAM, 2019 

 

Pode-se também, para fins de determinação do desempenho do sistema, obter sua 

produtividade (Yf), definida através da razão entre a energia produzida pelo sistema em um 

período de tempo (kWh) e a potência nominal do sistema (250kW). A unidade de medida da 

produtividade é kWh/kW, sendo portanto, um valor que representa a produção de energia em 

kWh por unidade de potência (kW), ou também a quantidade de horas de um período em que 

o sistema opera a potência nominal (MARION et al., 2005), conforme a figura 48. 

 

Figura 48 – Produtividade anual no sistema CSP em cada cidade. 

 

           Fonte: Elaborado pela autora com as informações fornecidas pelo SAM, 2019 
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6 CONCLUSÃO 

 

A maior parte da matriz elétrica brasileira é baseada na fonte hidráulica, sendo que o 

Brasil é referência na geração de energia renovável. O país apresenta uma grande quantidade 

de radiação incidente em seu território e assim um potencial para a exploração da energia 

solar, tanto fotovoltaica, quanto solar térmica.  

Ao longo deste trabalho, foram apresentados conceitos e realizados estudos sobre a 

energia solar térmica concentrada, suas tecnologias, componentes, características, o cenário 

brasileiro e mundial da geração termossolar. Com mais de 6.000 MW em operação ao redor 

do mundo, as plantas heliotérmicas possuem quatro tecnologias: concentrador de disco 

parabólico, concentrador Fresnel, concentrador cilindro-parabólico e concentrador de torre 

central, sendo as três últimas disponíveis comercialmente.  

Pode-se observar que o coletor cilindro-parabólico é a tecnologia mais testada e madura 

entre as plantas CSP e também a maioria das plantas que estão em operação e sendo 

construídas. No entanto a tendência para as plantas em desenvolvimento são de tecnologia de 

torre central devido a sua operação com temperaturas mais elevadas proporcionar maior 

eficiência térmica e maior capacidade de armazenamento. O coletor de disco parabólico ainda 

está em fase de testes e desenvolvimento.  

A partir da chamada pública nº 19 da ANEEL em 2015 a Eletrosul propôs desenvolver e 

implantar, com a contratação de outras duas empresas, uma planta termossolar piloto de 0,25 

MWe, fomentando a tecnologia no Brasil. Dessa forma, como já comentado, a empresa 

analisa a possibilidade da instalação da usina em três cidades brasileiras: Laguna (SC), Roque 

Gonzales (RS) e Água Clara (MS). 

Tendo em vista o interesse em uma localidade com melhores resultados na geração de 

energia elétrica, efetuou-se a modelagem e a simulação da planta de cilindro-parabólico, com 

as mesmas características para cada uma das três cidades, levando em conta os dados de 

irradiação solar e as premissas adotadas. Assim, devido aos dados pertencerem a plataformas 

distintas, para conformidade dos resultados, buscou-se a inserção das localidades presentes no 

software SAM próximo às cidades de interesse. Focou-se nos parâmetros técnicos da usina, 

assim desconsideraram-se os parâmetros financeiros. 

A influência do armazenamento e do múltiplo solar no projeto da planta são 

fundamentais para produzir o máximo de energia possível. A planta com armazenamento 

aumenta a produção de energia elétrica, além de proporcionar uma maior estabilidade, 

flexibilidade e controle sobre a produção, melhorando o despacho de eletricidade e 

aumentando a garantia de entrega da energia, especialmente, nos períodos de pico de carga.  
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O aumento da produção e da estabilidade depende principalmente do múltiplo solar, 

campo solar e bloco de potência de cada planta, assim como a capacidade de armazenamento. 

Porém o aumento desses fatores é proporcional ao custo de instalação da usina, assim deve-se 

buscar a otimização da planta compatibilizando com o local de instalação, para a mesma não 

ficar sub ou sobredimensionada.  

Percebe-se que a produção anual nas cidades simuladas do estado de Mato Grosso do 

Sul apresentam os melhores resultados, o que condiz com o recurso solar disponível, mais 

elevado do que nas demais localidades. Já as cidades simuladas de Santa Catarina 

apresentaram os menores resultados, como esperado, tendo em vista sua menor irradiação 

solar disponível e proximidade com o litoral, implicando em formação de nuvens. Já a cidade 

de Roque Gonzales (RS) apresentou um desempenho médio quando comparada à Água Clara 

(MS) e Laguna (SC), apesar de se encontrar mais ao sul do país, por não ser litorânea e 

possuir ventos de pouca intensidade, a cidade mostra que a tecnologia cilindro-parabólico 

pode ser bem aproveitada.  

A produção de energia elétrica anual em Laguna é de 77% do valor produzido na 

melhor localidade (Água Clara), já Roque Gonzales produz quase 87% na mesma 

comparação. A desvantagem da implantação de plantas heliotérmicas no sul do Brasil reside 

na grande variação na irradiação solar no verão e no inverno o que dificulta seu 

dimensionamento. 

Sobre a confiabilidade dos dados solarimétricos adquiridos em comparação com os da 

SWERA (SAM) os valores se mostraram sem grandes discrepâncias. A eficiência média do 

ciclo de potência da usina está contida entre 11 a 12% o que é coerente com os 15% 

estimados na modelagem. Assim como a eficiência na transferência da energia térmica, em 

torno de 70 a 80% indicando pequena perda por transferência de calor no fluxo da energia.  

A produtividade anual do sistema apresentou o melhor resultado em Água Clara (MS) 

com 2170 horas por ano operando a potência nominal e o menor resultado em Laguna (SC) 

com 1663 horas. A cidade de Roque Gonzales ficou entre as duas com 1882 horas em máxima 

produção, e, mesmo com a grande variância entre os meses do ano, Roque Gonzales ainda 

apresenta-se como uma melhor opção de instalação quando comparado às cidades analisadas 

de Santa Catarina. No entanto entre Roque Gonzales e Água Clara, a última se sobressai, 

possuindo as maiores gerações de energia elétrica e maior produtividade anual, como também 

a produção é mais igualitária nos meses do ano.  

Cabe salientar que as simulações foram feitas com uma planta de mesmas dimensões 

para regiões distintas, porém ao “levar” o projeto de Laguna para RS ou MS a usina se torna 

sobredimensionada já que o recurso solar das outras localidades analisadas é superior ao de 
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Laguna. Assim, onde a usina for construída deve-se otimizar seu dimensionamento de modo a 

aproveitar da melhor forma o recurso financeiro e solar disponível. 

Recomenda-se, na melhor escolha da localidade, que se leve em conta outros fatores 

como característica do solo, incentivos fiscais, custo da terra, disponibilidade de recursos 

hídricos, proximidade com a rede elétrica para os casos de interligação, a existência de uma 

infraestrutura mínima para transporte de equipamentos e para manutenção da planta que 

foram tomados como constantes no estudo, mas não representam a realidade. 

Em uma perspectiva de longo prazo, a energia solar concentrada surge como uma 

alternativa de modo a atender a crescente demanda de energia elétrica no país, bem como para 

manter a participação de renováveis na matriz elétrica. Sugere-se para os trabalhos futuros a 

simulação de plantas de diferentes tecnologias, como torre de receptor central, Fresnel e disco 

parabólico, em outros lugares do Brasil, como na região Nordeste, fazendo uma comparação 

entre as diferentes tecnologias CSP. 
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ANEXO 1 - Fluxograma geral básico 
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ANEXO 2 – Layout básico inicial da planta piloto termossolar 
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ANEXO 3 – Resultados mensais de geração de energia térmica e elétrica 

 

Laguna Energia 

elétrica 

MWh 

Energia térmica 

para o bloco de 

potência MWht 

Energia térmica 

produzida pelo 

campo solar MWht 

Energia térmica 

total absorvida 

MWht 

Potência total 

incidente no campo 

solar MWht Mês 

Jan 47,20 409,26 620,59 633,84 1401,08 

Fev 37,84 333,93 515,28 524,09 1192,59 

Mar 43,16 375,02 537,85 543,23 1314,38 

Abr 30,51 272,17 368,33 389,01 1065,76 

Mai 26,34 254,09 295,37 303,26 1008,32 

Jun 25,50 227,70 250,61 256,74 925,42 

Jul 30,44 266,25 317,17 323,43 1071,61 

Ago 33,48 296,35 389,43 404,62 1138,70 

Set 29,16 258,67 378,04 383,83 962,68 

Out 30,89 275,50 416,42 429,05 984,91 

Nov 39,84 346,54 555,09 567,55 1267,29 

Dez 41,34 361,84 573,66 586,87 1320,75 

Florianópolis Energia 

elétrica por 

mês MWh 

Energia térmica 

para o bloco de 

potência MWht 

Energia térmica 

produzida pelo 

campo solar MWht 

Energia térmica 

total absorvida 

MWht 

Potência total 

incidente no campo 

solar MWht Mês 

Jan 49,48 424,57 576,16 592,21 1281,24 

Fev 40,75 347,60 440,76 450,03 966,21 

Mar 50,68 428,94 561,79 570,32 1318,54 

Abr 36,40 315,01 421,01 439,71 1177,07 

Mai 32,50 284,86 332,93 348,87 1092,37 

Jun 26,34 232,05 256,68 263,64 943,16 

Jul 24,27 219,94 254,61 260,97 873,78 

Ago 30,97 272,71 333,91 343,54 965,58 

Set 27,38 245,57 331,74 341,79 850,86 

Out 32,38 284,09 403,96 417,71 979,62 

Nov 38,77 337,50 496,74 507,09 1130,88 

Dez 43,30 370,96 532,82 543,69 1190,43 
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Roque G. Energia 

elétrica 

MWh 

Energia térmica 

para o bloco de 

potência MWht 

Energia térmica 

produzida pelo 

campo solar MWht 

Energia térmica 

total absorvida 

MWht 

Potência total 

incidente no campo 

solar MWht Mês 

Jan 54,28 459,97 735,05 747,40 1627,30 

Fev 43,32 368,29 549,03 565,41 1228,76 

Mar 45,51 386,22 579,04 601,77 1354,52 

Abr 38,10 326,52 446,86 450,88 1138,20 

Mai 26,87 238,29 277,53 289,53 838,10 

Jun 20,18 184,45 208,91 217,93 722,24 

Jul 29,44 257,57 289,82 309,75 947,75 

Ago 29,21 256,13 316,59 330,17 877,52 

Set 31,70 276,35 390,57 400,99 954,43 

Out 44,82 383,02 575,58 589,96 1299,92 

Nov 49,75 420,72 658,21 681,04 1468,28 

Dez 57,44 479,25 767,08 792,49 1693,81 

Santa M. Energia 

elétrica 

MWh 

Energia térmica 

para o bloco de 

potência MWht 

Energia térmica 

produzida pelo 

campo solar MWht 

Energia térmica 

total absorvida 

MWht 

Potência total 

incidente no campo 

solar MWht Mês 

Jan 57,34 484,08 734,33 760,84 1728,86 

Fev 43,00 366,32 516,74 529,24 1202,01 

Mar 42,01 361,23 500,64 519,79 1284,77 

Abr 30,01 265,34 345,87 358,36 1039,35 

Mai 25,82 227,79 260,53 271,75 954,35 

Jun 18,33 168,04 189,26 202,41 804,47 

Jul 20,86 188,35 219,17 227,35 848,03 

Ago 28,26 251,16 326,60 332,41 1016,87 

Set 28,81 252,19 358,67 369,77 958,79 

Out 41,28 355,60 533,20 550,54 1294,94 

Nov 47,24 402,12 610,80 631,94 1438,93 

Dez 50,98 430,79 666,25 683,55 1567,90 
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Água 

Clara 
Energia 

elétrica 

MWh 

Energia térmica 

para o bloco de 

potência MWht 

Energia térmica 

produzida pelo 

campo solar MWht 

Energia térmica 

total absorvida 

MWht 

Potência total 

incidente no campo 

solar MWht Mês 

Jan 42,68 365,02 499,30 514,57 1042,23 

Fev 43,98 368,06 501,52 516,63 1033,33 

Mar 48,26 406,15 544,65 565,91 1164,64 

Abr 42,52 363,34 468,70 483,83 1073,78 

Mai 40,07 343,25 409,82 418,27 1022,35 

Jun 43,36 365,55 411,81 421,42 1075,66 

Jul 42,90 364,51 430,59 438,24 1109,08 

Ago 51,10 429,66 559,23 563,22 1290,02 

Set 43,14 364,94 478,98 497,27 1044,00 

Out 44,00 370,69 476,29 488,12 969,00 

Nov 48,38 409,92 574,97 594,01 1196,18 

Dez 52,14 438,33 576,78 590,17 1178,47 

Campo 

Grande 
Energia 

elétrica 

MWh 

Energia térmica 

para o bloco de 

potência MWht 

Energia térmica 

produzida pelo 

campo solar MWht 

Energia térmica 

total absorvida 

MWht 

Potência total 

incidente no campo 

solar MWht Mês 

Jan 48,36 406,27 510,26 519,18 1070,01 

Fev 40,67 344,62 416,41 429,74 884,53 

Mar 46,29 392,82 475,37 496,41 1050,84 

Abr 52,03 435,31 531,42 560,77 1288,13 

Mai 41,92 358,76 428,08 444,21 1166,98 

Jun 38,78 331,51 379,32 387,08 1074,96 

Jul 42,36 359,19 426,20 430,93 1154,97 

Ago 45,73 388,11 478,99 496,07 1162,00 

Set 46,95 399,37 523,63 542,79 1169,60 

Out 45,77 389,87 501,83 513,30 1055,35 

Nov 42,82 367,66 466,97 480,51 977,84 

Dez 42,62 362,90 443,40 458,84 944,95 

 

 

 


