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RESUMO 

 

Este estudo tem como finalidade abordar do ponto de vista analítico e experimental o projeto 

de um receptor para sistemas linear Fresnel, que é um coletor solar da família dos 

concentradores solares-CSP, que consiste em obter energia térmica a partir de reflexões 

impostas a superfícies espelhadas planas (refletores primários) e eventuais reflexões 

secundárias, quando há a implementação de um refletor secundário. Optou-se por estudar 

receptores do tipo dupla-parábola com reflexões secundárias, onde o receptor possui uma 

proteção de vidro. Os resultados teóricos preveem um ganho de temperatura de 70 °C, 

trabalhando-se com eficiências de 23 % até 37%. A análise experimental constata que estes 

valores são prejudicados devido a imperfeições no aparato experimental, obtendo ganhos de 

temperatura abaixo do previsto (20 °C) mesmo operando o concentrador com algumas 

limitações.   

 

Palavras chave: Fresnel, concentrador solar, receptor, absorvedor, energia solar. 

 
 
 

ABSTRACT 

This study aims to approach the experimental and analytical point of view of a receiver for 

Fresnel linear systems, which is a solar collector in the family of solar concentrators-CSP, 

which can obtain thermal energy from reflexes imposed from flat mirrored surfaces and 

possible secondary reflections, when there is the application of a secondary reflector. We chose 

to study dual-parabola type receptors with secondary reflections, where the receptor has a glass 

protection. The theoretical results predict a temperature gain around 70 ° C, working efficiently 

from 23% to 37%. The experimental analysis finds that these values are impaired due to 

imperfections without experimental apparatus, but still it is possible to obtain results even when 

operating the concentrator with some limitations. 

  

Keywords: Fresnel, solar concentrator, receiver, absorber, solar energy. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contexto Geral 

 

 Com o passar dos anos, energias renováveis, nas suas mais variadas modalidades, vêm 

ganhando espaço no cenário mundial, o que era de se esperar tendo em vista a resposta dada 

pelo planeta terra à utilização dos meios de energia convencionais, isto é, os combustíveis 

fosseis. 

Existem diversos motivos que explicam este maior interesse em energias alternativas, uma 

delas é o fato do possível esgotamento das fontes não-renováveis de energias, se levarmos em 

conta o consumo e a demanda atual por sua utilização. Sendo assim, estima-se que o petróleo e 

o gás natural durariam algo em torno de 40 anos, já o carvão natural suportaria por mais 200 

anos.  

Esse esgotamento teria um impacto negativo extremamente significante em toda população 

mundial, uma vez que combustíveis fósseis movimentam a economia mundial, além disso, o 

fato de se saber que há uma escassez deste tipo de combustível, obviamente leva a um 

incremento significativo no seu preço, como ocorre por exemplo com a gasolina, proveniente 

do petróleo. A  Figura 1.1 ilustra esta alta nos preços: 

 
Figura 1.1: Preço do barril de petróleo com o passar dos anos (GOEBEL, 2015) - modificado 

 

 

Apesar da alta significativa do preço destes combustíveis, em especial o petróleo, seu 

consumo não deixa de aumentar, uma vez que o desenvolvimento de um pais passa também 

pela sua matriz energética, a Figura 1.2  ilustra a alta neste consumo: 



   2 

 
Figura 1.2: Curva de crescimento anual da demanda mundial de petróleo (GOVERNO BRASILEIRO, 

2016) - modificado 

 

Desta maneira, com um aumento da demanda e uma escassez do produto, o seu preço 

aumenta significativamente, como citado anteriormente, fazendo com que inúmeros países que 

não tenham condição de adquirir este bem tenham seu desenvolvimento comprometido, além 

disso, se tratando de uma fonte energética de importância global, inevitavelmente conflitos 

entre países que buscam se desenvolver ocorreram, assim como ocorre no Iraque que  tem, 

dentre outras razões, o petróleo como um dos motivos do conflito lá estabelecido. 

Outro fator que impulsiona a utilização de energias renováveis é o efeito estufa. Sabe-se que 

parte da radiação proveniente do sol é emitida em direção à terra, onde parte desta energia é 

refletida pela própria terra e pela atmosfera. O restante desta energia entra na superfície terrestre 

e aquece-a. A superfície terrestre por sua vez emite radiações infravermelhas devido a este 

aquecimento, onde parte desta radiação faz o caminho inverso, sendo reenviada ao espaço 

cruzando a fronteira estabelecida pela atmosfera, outra parcela desta energia é absorvida e 

reemitida em várias direções pelas moléculas causadoras do efeito estufa, onde o produto de 

toda esta troca é o aquecimento da superfície terrestre, a Figura 1.3 ilustra todo este processo: 
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Figura 1.3: Efeito estufa na superfície terrestre (Matéria, 2016) 

 

Os combustíveis fósseis emitem o gás CO2 em sua combustão, e este gás tem grande 

contribuição no bloqueio da passagem da radiação infravermelha emitida pela superfície da 

terra, como consequência, há alteração climática, uma vez que ao analisar o balanço de energia 

deste efeito, sugere que haja um acréscimo de temperatura, visando o equilíbrio. Cientistas 

acreditam que o próximo equilíbrio apresentará aproximadamente 2 ou 3 °C a mais se 

comparado com a temperatura existente antes da era da industrialização, quando a humanidade 

iniciou a queima de combustíveis fosseis em grande quantidade (GOVERNO BRASILEIRO, 

2016), o que já é capaz de alterar o equilíbrio e comprometer a vida de espécies terrestres. 

Sabendo do potencial de redução dos efeitos negativos mencionados anteriormente 

referentes aos combustíveis fósseis e a o seu potencial energético (em especial a energia solar), 

as energias renováveis surgem como uma solução para estes problemas.  

Como já mencionado, o esgotamento dos combustíveis fosseis é um fato, se levarmos em 

conta a oferta e a demanda, no entanto, este esgotamento pode ser contido se houver um melhor 

aproveitamento das fontes de energias alternativas, a Figura 1.4 ilustra a disponibilidade das 

variadas fontes energéticas e do consumo dos seres humanos: 
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Figura 1.4: Relação entre a disponibilidade energética de algumas fontes energéticas com o consumo 

humano (GOVERNO BRASILEIRO, 2016) - modificado. 

 

Observa-se na Figura 1.4 que a disponibilidade anual de energia proveniente do sol é 

expressivamente maior que o consumo humano anual, estima-se que enquanto o consumo 

humano anual gira em torno de 15 TW, a disponibilidade energética proveniente do sol está 

perto de 127500 TW, ou seja, é 8500 vezes maior que o consumo anual da humanidade. Este 

potencial citado é um potencial teórico, uma vez que diversos fatores influenciam em seu 

decréscimo, tais quais: clima propício para a aquisição energética, o fato de boa parte dá área 

da superfície terrestre ser composta pelos oceanos e a conversão da energia que entra não ser 

de 100%, isto é, no processo de conversão da energia recebida pela terra há perdas. Desta forma, 

o potencial mencionado anteriormente é reduzido em um fator de ordem 100, se tornando 80 

vezes maior que o consumo comparado. Outros fatores ainda precisam ser levados em conta, 

mas, assumindo o ponto de vista mais pessimista possível, a energia solar se mostra suficiente 

para as necessidades humanas. 

1.2 RECURSO SOLAR BRASILEIRO 

O território brasileiro é visto com bons olhos no que diz respeito à aplicabilidade de formas 

de aproveitamento do recurso solar, devido ao fato de possuir uma posição privilegiada no 

globo, que faz com que o país receba grande quantidade de radiação solar, seja ela radiação 

direta ou global. Onde a radiação direta (DNI) é parte da radiação solar total que não sofre 

nenhum desvio causado pela atmosfera, vindo diretamente do sol (sendo esta a radiação 

fundamental para o estudo deste trabalho, uma vez que os concentradores solares trabalham 

apenas com este tipo de radiação). Já a radiação global (GHI) é toda e qualquer radiação solar 

que chega ao solo. A radiação global é a soma da radiação direta com a radiação difusa, onde a 

radiação difusa (DHI) é definida como a radiação solar que alcança a superfície da Terra a partir 

de todas as direções, após ter sido dispersada pelas moléculas e partículas presentes na 

atmosfera (GOVERNO BRASILEIRO, 2016). A Figura 1.5 ilustra o mapa de radiação global 

do território brasileiro, enquanto a Figura 1.6 ilustra a radiação direta (vale ressaltar que os 

mapas a seguir são gerados a partir de satélites, possuindo assim um elevado grau de 

imprecisão, a tendência é que os dados para radiação direta sejam superestimados): 

http://energiaheliotermica.gov.br/pt-br/glossario/radiacao-direta
http://energiaheliotermica.gov.br/pt-br/glossario/radiacao-difusa
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Figura 1.5: Mapa solar da radiação global incidente em território brasileiro (SOLARGIS, 2016). 

 

 

 
Figura 1.6: Mapa solar de radiação direta incidente em território brasileiro (SOLARGIS, 2016). 
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1.3 CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DE BRASÍLIA 

 

Sendo Brasília a cidade onde o projeto será realizado, é importante que seja destacado suas 

características climáticas, avaliando os parâmetros importantes que caracterizam o clima da 

cidade.  

A temperatura ambiente é um parâmetro de grande relevância, uma vez que seu valor tem 

influência direta nas trocas de calor às quais o sistema fica sujeito. A Figura 1.7 ilustra a 

temperatura média anual em Brasília, onde a temperatura anual média é de aproximadamente 

21,3 °C,  a máxima 28,3 °C no mês de agosto e a minima é de 12,9 °C no mês de julho. 

 

 
Figura 1.7: Temperatura média anual em Brasília modificado (SONDA, 2016) 

 

Outro parâmetro relevante é a umidade relativa do ar ambiente, uma vez que o ar 

atmosférico, diferente do ar seco, apresenta vapor de água em sua composição e à medida que 

a umidade relativa varia, as propriedades físicas do ar são alteradas, como por exemplo o calor 

específico. A umidade relativa tem uma média de  de 67% durante o ano, conforme ilustra a 

Figura 1.8: 

 

 
Figura 1.8: Umidade relativa do ar em Brasília modificado (SONDA, 2016) 

 

10

15

20

25

30

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Temperatura Máxima (°C) Temperatura Mínima (°C)

Temperatura Média (°C)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez



   7 

Além disso, o índice pluviométrico também possui grande relevância, visto que a ocorrência 

de chuvas faz com que o rendimento de qualquer aparato dependente do recurso solar diminua 

expressivamente. O indice pluviométrico acompanha a variação da umidade relativa, com uma 

precipitação média de aproximadamente 130 mm de chuva, nos períodos de seca entre maio e 

setembro, as chuvas na região diminuem significativamente, conforme ilustra a Figura 1.9: 

 

 
Figura 1.9: Precipitação média de Brasília modificado (SONDA, 2016) 

 

Outra varíável importante é a radiação incidente em brasília. A estrutura a ser construída faz 

uso apenas da radiação direta (DNI) [W/m2], como será mais detalhado posteriormente, logo, 

apesar da intenção experimental deste projeto, é interessante se verificar se este tipo de 

equipamento teria aplicabilidade na cidade, pois se o nível de radiação direta não for superior a 

radiação difusa (DHI) [W/m2] talvez equipamentos mais convencionais de aproveitamento de 

energia solar tenham uma maior aplicabilidade, pois trabalham com este tipo de radiação, como 

é o caso dos sistemas fotovoltaicos. Como pode ser visto na Figura 1.10Figura 1.10, brasília 

apresenta um nivel de radiação direta superior a difusa, mostrando-se um local interessante para 

a execução do projeto: 

 

 
Figura 1.10: Comparação entre DNI e GHI em Brasília (SONDA, 2016) 
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Uma outra consideração a ser feita diz respeito a inclinação do sol. A inclinação solar em 

relação a superfície terrestre varia conforme as estações do ano. Sendo assim, para diferentes 

inclinações, diferentes valores de radiação são aferidos. Conforme pode ser observado pela 

Figura 1.11, que ilustra dados da cidade de Brasília, a inclinação de 19° possui a maior 

incidência média mensal.  

 

 

 
Figura 1.11: Irradiação solar diária mensal de Brasília modificado (SONDA, 2016) 

 

Sendo assim, a cidade de Brasília se mostra propícia para a aplicação de projetos que 

envolvem aproveitamento de energia solar, uma vez que além do das condições climáticas 

contribuírem para esta aplicação em boa parte do ano, uma postura sustentável vem sendo 

adotada pelo governo local, abrindo caminho para que projetos que sigam esta mesma linha 

ganhem espaço e amparo legal para sua aplicação.  

 

1.4 OBJETIVOS 

 

Com o objetivo de aprofundar os conhecimentos a respeito das aplicações que envolvem 

energia heliotérmica, em especial, o sistema linear Fresnel, o objetivo principal é desenvolver 

um protótipo de um receptor solar para sistema linear Fresnel. Em um primeiro momento, foram 

analisados os aspectos que envolvem a transferência de calor nesse sistema, com o intuito de 

entender qual parte da radiação é, efetivamente, absorvida e aproveitada pelo sistema e qual 

parte é dissipada. Após este estudo, foi dimensionado o protótipo em questão, e este foi utiliado 

para a aquisição de resultados experimentais. 

Por meio de simulações, os resultados teóricos que envolvem o receptor em questão devem 

ser discutidos, como eficiência, temperatura de trabalho para diferentes fluidos de trabalho 

dentre outros. 

Posteriormente, analisa-se  resultados experimentais, com o intuito de comparar com os 

resultados esperados a partir das simulações realizadas e validar a metodologia estabelecida no 

projeto teórico. 

Resumidamente, os objetivos deste trabalho são: 

• Compreender os aspectos gerais que envolvem um sistema linear Fresnel (componentes, 

aplicações e etc.); 
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• Modelar o sistema segundo as equações de transferência de calor para o receptor em 

estudo; 

• Calcular as temperaturas e eficiências para os fluidos de trabalho utilizados 

computacionalmente; 

• Realizar a montagem do coletor a ser utilizado na análise experimental; 

• Realizar ensaios experimentais e promover a aquisição de dados; 

• Apresentar resultados experimentais e comparar com os resultados teóricos afim de 

validar a metodologia aplicada; 
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2 SISTEMA LINEAR FRESNEL 

 

Augustin Jean Fresnel (1788-1827) inventou o princípio do que é hoje chamado de Lentes 

Fresnel. Giovanni Francia levou o princípio geral das lentes para refletores ao desenvolver o 

primeiro protótipo de coletor Fresnel em 1964 (PROJETO ENERGIA HELIOTÉRMICA, 

2016), como pode ser visto na Figura 2.1: 

 
Figura 2.1: Primeiro protótipo de coletor linear Fresnel (GOVERNO BRASILEIRO, 2016) 

 

Com passar do tempo esta tecnologia foi evoluindo e sendo otimizada, e vem gradativamente 

ganhando espaço no cenário mundial com grandes estruturas instaladas, como o sistema 

instalado em Rajhastan, na Índia, como mostra a Figura 2.2: 
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Figura 2.2: Sistema linear Fresnel em Rajhatan, Índia (CSP-WORLD, 2016) 

 

 

 

Diversas são as tecnologias que fazem uso do recurso solar, elas se subdividem em alguns 

grupos de acordo com suas características, como pode ser visto na Figura 2.3: 

 

 
Figura 2.3: Classificação das tecnologias que fazem uso do recurso solar (V. Tyagi, C. Kaushik, & K. 

Tyagi, 2012) 

 

Coletores Fresnel pertencem à família da tecnologia concentradores de energia solar (CSP). 

Eles usam espelhos para concentrar a luz do sol e assim gerar calor para uso industrial ou para 

geração de energia elétrica (GOVERNO BRASILEIRO, 2016).  

Como já mencionado anteriormente, para concentradores solares a radiação fundamental é 

a radiação direta normal, uma vez que ela é a radiação mais fácil, dentre as modalidades de 

radiação, de ser redirecionada por meio dos concentradores para a geração de calor. A Figura 

2.4 ilustra a incidência da radiação direta e ainda as radiações difusas (DHI) e refletida: 
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Figura 2.4: Radiação global, direta e difusa (FIRSTGREEN, 2016) 

 

É importante salientar que o fato de a radiação direta normal ser a mais importante quando 

se trata de concentradores solares não implica na irrelevância dos outros tipos de radiação 

solares, uma vez que todas estas se relacionam por meio da equação: 

 

𝐺𝐻𝐼 = 𝐷𝑁𝐼 𝑥 cos 𝜃𝑧 +  𝐷𝐻𝐼 (2.1) 

  

 

Onde GHI é a radiação global horizontal [W/m2] e 𝜃𝑧 é definido como o ângulo Zenith, que 

é o ângulo formado entre a vertical e uma linha traçada na direção do sol, como mostra a Figura 

2.5: 

 

 
Figura 2.5: Ângulo Zenith (APPROPEDIA, 2016) - modificado 
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O conhecimento da equação 2.1 é fundamental para quando há a necessidade determinar 

alguma das três radiações quando se possui apenas duas. Vale ressaltar também que esta 

equação é uma forma simplificada de se obter alguma das radiações quando se tem em mão 

outras duas, sendo uma forma simplificada não carrega consigo a precisão nas aferições como 

acontece em dados aferidos via instrumentação, como por exemplo dados referentes a radiação 

global aferidos via piranômetro ou dados referentes a radiação direta via pireliômetro. 

O projeto de um coletor linear Fresnel tem o objetivo de coletar o máximo de energia 

possível, esse processo inclui um sistema de “tracking” (movimento com o sol), geometria dos 

refletores e do receptor (GOVERNO BRASILEIRO, 2016). O princípio de funcionamento 

deste tipo de coletor é semelhante ao dos coletores de calha parabólica, como mostra a Figura 

2.6: 

 

 
Figura 2.6: Refletor calha parabólica (GOVERNO BRASILEIRO, 2016) 

 

Como mostra a Figura 2.6, nos refletores de calha parabólica são projetados de maneira que 

os raios solares incidentes em sua superfície sejam direcionado ao um único ponto, sendo este 

ponto o foco, onde estão posicionados o absorvedor e o fluído de trabalho. A ideia geral por 

trás dos refletores Fresnel é cortar um refletor parabólico em pedaços, alinhar estes pedaços 

horizontalmente e deixá-los acompanhar o sol (GOVERNO BRASILEIRO, 2016), como pode 

ser visto na Figura 2.7: 

 

 

 
Figura 2.7: Refletores Fresnel (GOVERNO BRASILEIRO, 2016) - modificado 

 

Como pode ser observado na Figura 2.7, coletores Fresnel possuem semelhanças em relação 

aos coletores de calha parabólica, como se cada um dos espelhos do sistema Fresnel fizesse 

parte de uma parábola diferente, sendo cada um dos espelhos posicionado e movimentado por 
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meio do sistema de “tracking” para acompanhar o movimento do sol e direcionar o máximo 

para o ponto focal. 

Coletores Fresnel possuem algumas vantagens se comparados com os concentradores de 

calha parabólica, uma delas é o fato do receptor (que fica posicionado no ponto focal) não se 

move durando o “tracking”, simplificando a montagem das conexões e diminuindo o custo neste 

ponto. Além disso, carregamentos gerados a partir da força dos ventos são minimizados, já que 

as estruturas espelhadas do coletor Fresnel são menos sujeitas a este tipo de carregamento. Em 

larga escala, concentradores Fresnel podem apresentar um custo menor, apesar de este fato 

ainda não ser comprovado. As desvantagens dos coletores Fresnel são as perdas devido várias 

estruturas espelhadas, o bloqueio e o sombreamento causando entre espelhos consecutivos e o 

fato de as áreas das superfícies luminosas não serem totalmente perpendiculares incidentes 

(perda por cosseno), resultam nestas perdas, como mostra a Figura 2.8: 

 

 

 
Figura 2.8: Perda por cosseno, sombreamento e bloqueio (GOVERNO BRASILEIRO, 2016) - modificado 

 

Apesar de possuir eficiência semelhante aos coletores de calha parabólicas, coletores Fresnel 

tem uma menor aplicação no mercado, uma vez que os coletores de calha parabólica já vem 

sendo utilizados há algum tempo e apresenta resultados satisfatórios.  

 

2.1 COMPONENTE DO SISTEMA LINEAR FRESNEL 

Um coletor Fresnel consiste de vários espelhos longos e planos que acompanham o 

movimento do sol e refletem a luz solar à uma linha acima dos espelhos, onde um tubo 

absorvedor é fixado (GOVERNO BRASILEIRO, 2016), como pode ser visto na Figura 2.9: 

 

 
Figura 2.9: Coletor Fresnel com reflexão secundária (GOVERNO BRASILEIRO, 2016) - modificado 
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Em um sistema linear Fresnel várias estruturas são fundamentais para que haja um bom 

funcionamento, como por exemplo o sistema de “tracking”, que exige precisão para que o 

máximo de radiação possível seja direcionada pelas superfícies refletoras. No entanto, três 

componentes deste tipo de coletor merecem destaque: o fluido de transferência de calor, os 

espelhos, ou espelhos primários, e o receptor. 

Para aplicações industriais de processos de calor, coletores Fresnel – bem como outros tipos 

de coletores solares – são operadas a temperaturas mais baixas (normalmente inferiores a 250 

°C), fluidos de transferência de calor são água pressurizada, vapor ou óleo termal, dependendo 

da temperatura de operação requerida pelo consumidor (GOVERNO BRASILEIRO, 2016). 

Os espelhos primários – os longos e planos espelhos que refletem e concentram a luz solar 

parar o receptor acima-  são os maiores componentes do coletor. Eles são tipicamente feitos de 

vidro, vidro laminado ou folhas de alumínio e aço ou alumínio na parte de trás da estrutura 

(GOVERNO BRASILEIRO, 2016). Estes espelhos possuem características importantes de 

projeto, onde dados como sua refletividade por exemplo são levadas em conta na análise 

térmica do projeto como um todo. 

O receptor é a parte do coletor que converte a luz coletada em calor. O principal componente 

é o absorvedor. Um fluído de transferência de calor é necessário para levar o calor até a 

aplicação necessária. Alguns projetos fazem uso de refletores secundários (GOVERNO 

BRASILEIRO, 2016), como pode ser visto na Figura 2.10: 

 

 
Figura 2.10: Estruturas típicas dos tipos de receptores (GOVERNO BRASILEIRO, 2016) - modificado 

 

O absorvedor é normalmente um ou vários tubos de aço posicionado no foco da luz solar 

refletida acima dos espelhos, e converte a luz solar em calor. A maioria das estruturas utilizam 

receptores com um único tubo de diâmetro maior e mais longo e um refletor secundário 

(PROJETO ENERGIA HELIOTÉRMICA, 2016). 

Vale ressaltar que o receptor é entendido como o conjunto composto pelo absorvedor e a 

cavidade na qual este absorvedor está inserido, sendo assim, o receptor pode assumir diversas 

geometrias assim como o absorvedor pode assumir diferentes dimensões bem como ser mais 

ou menos numeroso dependendo da cavidade na qual estará inserido.  

 

2.2 COMPONENTES DO RECEPTOR 

Como já mencionado anteriormente, o receptor é basicamente composto pelo absorvedor e 

pela cavidade que o contem, cavidade esta que pode assumir diferentes geometrias. No caso do 

receptor em estudo, quatro componentes principais merecem destaque: absorvedor, envoltório 

ou proteção de vidro, refletor secundário e cobertura. 

 

1. Absorvedor: é um componente de elevada relevância no projeto, uma vez que é o 

responsável por conduzir a energia recebida até o fluido de transferência de calor. As 

principais perdas as quais o absorvedor está sujeito são a reflexão da luz incidente e por 
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convecção, além de radiação com altos comprimentos de onda. A perda por convecção 

depende da temperatura do absorvedor e das condições da vizinhança do absorvedor, por 

este motivo, costuma-se protege-lo com uma superfície de vidro. Sendo assim, o objetivo 

principal do absorvedor é absorver o máximo possível de energia e emitir (ou devolver 

para o espaço que o circunda) o mínimo de energia possível. 

 

2. Envoltório ou proteção de vidro: O principal objetivo do envoltório (evacuado ou não) 

de vidro ou da proteção de vidro é proteger a superfície do absorvedor do contato com o 

ambiente, além de proteger da poeira e da umidade. Este tipo de proteção suprime o 

efeito da convecção forçada e protege o absorvedor da ação do vento. Uma vantagem da 

superfície evacuada é o fato de os raios solares ao atravessarem a sua superfície externa 

encontram uma superfície transparente. Ao chegar na superfície externa do absorvedor, 

uma parte é absorvida pelo material e transferida para o fluido de transferência de calor 

na forma de calor sensível e outra parte é refletida com comprimento de onda diferente 

do incidente. Ao chegar à superfície interna do tubo de vidro, este passa a não ser mais 

transparente para o comprimento de onda refletido pela superfície do absorvedor, sendo 

novamente refletido para o absorvedor, e este processo se repete até a total absorção da 

energia incidente (Werner Platzer, 2016). Receptores evacuados existem somente para 

tubos cilíndricos, para o modelo de receptor com a proteção de vidro a evacuação não é 

existente. O problema destas superfícies de vidro é a reflexão de parte da energia 

recebida, diminuindo a eficiência ótica do coletor 

 

3. Refletor secundário: este equipamento redireciona para o absorvedor a luz que não o 

incidiu diretamente. Este design é baseado nos princípios óticos de não formação de 

imagem, isto é, projetado para não formar uma imagem da fonte, mas sim voltado para 

transferir energia de uma fonte para um destino, como ilustra a Figura 2.11: 

 

 
Figura 2.11: Representação do funcionamento da reflexão secundária (Werner Platzer, 2016) 

 

As propriedades do refletor secundário são similares à dos espelhos primários, apesar das 

condições de operações diferentes. Os refletores secundários estão expostos a um maior fluxo 

de energia se comparados com os espelhos primários. Portanto o material da superfície do 

refletor secundário deve suportar temperaturas mais altas. 

 

4. Cobertura: a cobertura auxilia numa melhor rigidez do receptor como um todo. O 

espaço deixado entre a cobertura e o refletor secundário pode ser ainda preenchido com 

um isolante, o que normalmente acontece. O isolante tem o objetivo de diminuir a perda 

de calor. O design da cobertura deve ser projetado levando-se em conta a possibilidade 

de se substituir o absorvedor caso necessário e suportar a expansão do refletor 
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secundário. Além disso, este componente protege um dos lados da estrutura das 

condições do ambiente. 

A Figura 2.12 representa a configuração final de um receptor para um sistema linear Fresnel 

com todos seus componentes e suas reflexões secundárias: 

 

 
Figura 2.12: Receptor para um sistema linear Fresnel(GOVERNO BRASILEIRO, 2016). 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

 

Este projeto, como um todo, consiste na caracterização e construção de um receptor para um 

sistema linear Fresnel. Durante a execução do projeto de graduação 1, analisou-se dois tipos de 

receptores, um com tubo evacuado e outro com tubo não evacuado, como ilustra a Figura 3.1: 

Figura 3.1: Configurações de receptores já estudados. 

 

 
Figura 3.1: Configurações de receptores já estudados (Werner Platzer, 2016). 

 

Após a análise destas duas configurações, a intenção inicial era construir um receptor com o 

tubo evacuado, visto que com este componente seria possível a obtenção de melhores resultados 

no que diz respeito, principalmente, a eficiência. No entanto, contratempos na aquisição deste 

tubo impediram que esta ideia prosseguisse, visto que este não chegaria a tempo para a 

montagem de todo equipamento e para a realização do experimento. A montagem com 

envoltório de vidro não evacuado também não se mostrou tão simples assim. A intenção era 

simular o volume evacuado encontrado no tubo evacuado propriamente dito, no entanto, este 

envoltório de vidro não poderia ser de um material qualquer, necessitaria de um material que 

suportasse as variações de pressão as quais suas superfícies estariam sujeitas. Ao buscar por um 

envoltório de vidro capaz de suportar estas condições e entrando em contato com fabricantes 

deste tipo de produto, nenhum dos fabricantes pode nos garantir que seus produtos poderiam 

suportar tal aplicação, além de possuírem um valor elevado. 

Desta maneira, optou-se por uma solução similar, porém mais econômica e que não foi 

abordada no projeto de graduação 1. A ideia ainda é a montagem de um receptor para um 

sistema linear Fresnel com espelho secundário dupla parábola, no entanto o absorvedor é um 

tubo simples, e a base do receptor conta com uma proteção de vidro, como mostra a Figura 3.2: 

 
Figura 3.2: Configuração do receptor a ser construído (Werner Platzer, 2016) 
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Esta nova composição tem estrutura semelhante às propostas no projeto de graduação 1, no 

entanto a utilização da proteção de vidro se apresenta como uma solução mais econômica, uma 

vez que o valor necessário para a aquisição do absorvedor simples e da tampa de vidro são 

bastante inferiores ao valor do envoltório de vidro adequado ou do tubo evacuado.  

Esta nova disposição está sujeita a fenômenos semelhantes, em parte, aos outros modelos de 

receptor citados. O volume confinado estabelecido pela superfície do refletor secundário e a 

proteção de vidro sofre uma espécie de efeito estufa, uma vez que permite a entrada da energia 

proveniente da reflexão primária dos raios solares, mas não permite sua saída, contribuindo 

assim para o aquecimento da superfície do absorvedor, que consequentemente, contribui para 

o aquecimento do fluido de trabalho a ser utilizado. 

O receptor, como visto anteriormente, é composto por 4 componentes: cobertura, refletor 

secundário, absorvedor e tubo de vidro. Os materiais a serem utilizados em cada um dos 

componentes é listado na Tabela 3.1: 

 
 

Tabela 3.1:Materiais e dimensões dos materiais do receptor. 

Componente Material Raio ou espessura (m) 

Absorvedor Cobre 0,021 

Espelho secundário Aço inox 0,0004 

Cobertura Lã de vidro 0,001 

Proteção de vidro Vidro Comum 0,004 

 

É importante salientar que os componentes utilizados no receptor estarão sujeitos a altas 

temperaturas, logo, a dilatação deve ser um parâmetro a ser avaliado, principalmente no 

absorvedor. Sabendo o coeficiente de dilatação do cobre =  0.000017 °𝐶−1 e que o 

comprimento da seção circular do absorvedor pode ser dado por: 

 
𝐿0 = 2 ∗  𝜋 ∗ 𝑅0 = 131,9 𝑚𝑚 

 

Para uma variação de temperatura de 150°, teremos uma variação nesta dimensão dada por: 

 

∆𝐿 =  𝛼 ∗ 𝐿0 ∗ ∆𝑇                                                                                                                         (3.1) 

               

Onde ∆𝐿 = 0,3 𝑚𝑚. 

O novo comprimento então será dado por: 

𝐿 = 𝐿0 + ∆𝐿 = 132,3 𝑚𝑚 
 

Logo, o novo raio do tubo será dado por: 

 

𝑅 =  
𝐿

2𝜋
≅  21.1 mm 

 
A dilatação do tubo na direção radial será muito pequena em relação à sua dimensão inicial, 

sendo assim, será desprezível para os efeitos do projeto. A dilatação na direção do escoamento, 

ou seja, do comprimento do tubo, não será considerada pois não há limitação de tamanho nessa 

direção nas condições que os testes são realizados. 

Apenas o receptor será abordado neste projeto, uma vez que será feito uso da estrutura já 

projetada e utilizada por outros alunos de graduação na universidade de Brasília, onde os alunos 

responsáveis pela construção da estrutura mencionada são os alunos Thomas Martin e Victor 

Coupier, alunos de graduação do instituto francês Arts et Métiers ParisTech que executaram o 

projeto durante o programa de intercâmbio. Vale ressaltar que diversos parâmetros de projeto 
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do receptor já estão pré-determinados devido ao fato de a estrutura espelhada já possuir 

dimensões fixas. A Figura 3.3 ilustra uma representação da estrutura atual montada: 

 

 

 
Figura 3.3: Parte do sistema Fresnel montado (T.MARTIN, 2016) 

 

 

Partindo da nova configuração a ser abordada, é necessária refazer a análise teórica a partir 

dos novos parâmetros e fenômenos termodinâmicos vinculados a este receptor. 

 

 

Dimensões da estrutura montada e dimensões do receptor 
 

Aqui serão caracterizados os parâmetros de projetos fixados pela estrutura já construída. 

Considera-se que todos os espelhos possuem as mesmas dimensões, onde a quantidade de 

espelhos, sua largura e comprimento são dadas, respectivamente por: 

   

• 𝑛𝑒𝑠𝑝𝑒𝑙ℎ𝑜𝑠 = 15; 

• 𝑊𝑒𝑠𝑝𝑒𝑙ℎ𝑜𝑠 = 0,125 𝑚; 

• 𝑙𝑒𝑠𝑝𝑒𝑙ℎ𝑜𝑠 = 1,5 𝑚. 

 

Além disso, cada um dos 15 espelhos possui um elevado grau de refletividade 𝜌𝑒𝑠𝑝𝑒𝑙ℎ𝑜 
elevada, isto é, possuem uma alta capacidade de refletir a energia luminosa incidente em sua 

superfície. A presença de prata em seu revestimento contribui para este elevado grau. Pequena 

parcela desta energia que não é refletida é absorvida. Estima-se, baseado na literatura, que: 

 

 𝜌𝑒𝑠𝑝𝑒𝑙ℎ𝑜 = 0,94 

Com estes valores é possível determinar a quantidade de energia que é direcionada ao 

receptor �̇�insist [W], podendo ser estabelecida pela equação 3.2: 
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�̇�insist= 𝐷𝑁𝐼 𝑥 𝜌𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑙ℎ𝑜 𝑥 𝑛𝑒𝑠𝑝𝑒𝑙ℎ𝑜𝑠 𝑥 𝑊𝑒𝑠𝑝𝑒𝑙ℎ𝑜𝑠 𝑥 𝑙𝑒𝑠𝑝𝑒𝑙ℎ𝑜𝑠  

 

(3.2) 

 
 
Onde o produto 𝑊𝑒𝑠𝑝𝑒𝑙ℎ𝑜𝑠 𝑥 𝑙𝑒𝑠𝑝𝑒𝑙ℎ𝑜𝑠 caracteriza a área da superfície dos espelhos primários. 

A distância entre os espelhos consecutivos é representada por 𝐿𝑛, onde 0 ≤ n ≤ 7, levando-

se em conta que o espelho central, localizado abaixo do ponto focal do sistema, é o espelho 

caracterizado por 𝐿0 e o mais afastado do centro por 𝐿7. Como a estrutura é simétrica, o espelho 

caracterizado por 𝐿7 pode tanto ser o da direita quanto o da esquerda, como pode ser visto na 

Figura 3.4:  

 

 
Figura 3.4: Representação da distância entre os espelhos (O. A. Jaramillo, 2013) 

 

Onde: 

𝐿1 = 0,134 𝑚 

 

Sabendo que os espaçamentos possuem o mesmo tamanho, temos que: 

 

𝐿7 = 0,938 𝑚 

 

A distância focal 𝑓 adotada para esse projeto, com o objetivo de diminuir a divergência dos 

raios solares, é de: 

 

𝑓 = 1 𝑚 

 

Outro parâmetro é o ângulo de aceitação ξ, que independe das condições atmosféricas, 

depende apenas dos parâmetros estruturais, e é dado por: 

 

𝜉 = 4,65 𝑥 10−3 𝑟𝑎𝑑 
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Figura 3.5: Dimensão da base do receptor (O. A. Jaramillo, 2013) 

 

A dimensão da base é determinada a partir da soma da dimensão esquerda 𝑟𝑙, da dimensão 

direita 𝑟𝑟 e da dimensão central 𝑟𝑐, resultando em uma dimensão total da base dada por 𝑅𝑝𝑙, 

explicitada na equação 3.3: 

 

𝑅𝑝𝑙 = 𝑟𝑙 + 𝑟𝑐 + 𝑟𝑟 (3.3) 

 

Para determinar as dimensões citadas, foi seguida a metodologia proposta por Mathur S. S 

(1991), que estabelece a forma de se obter todos os parâmetros geométricos necessários para a 

construção de um refletor secundário do tipo dupla parábola por completo, no entanto, alguns 

dos parâmetros propostos por ele já estão pré-estabelecidos para este projeto, uma vez que a 

estrutura composta pelas superficies refletivas já está pronta, como descrito na seção 2.1. Para 

se obter 𝑟𝑙, 𝑟𝑐 𝑒 𝑟𝑑 precisamos inicialmente partir das condições iniciais de operação. Considera-

se que o período de operação é entre 9:00 até 15:00, e às 9:00 o ângulo 𝜃𝑠 indicado na Figura 

3.4, que indica a angulação formada pelo sol e a superfície, é de 45°. Para a condição em que a 

área projetada pelo espelho 7 no plano definido pela altura do coletor e uma reta paralela ao 

chão é a maior possível, determinamos 𝑟𝑙, 𝑟𝑟 𝑒 𝑟𝑐 através das equações 3.4, 3.5 e 3.6 

respectivamente: 
 

𝑟𝑙 = (𝑓 +
𝑊𝑒𝑠𝑝𝑒𝑙ℎ𝑜𝑠

2
sin𝜓𝑛) (

𝐿𝑛
𝑓
+ 𝜉 −

𝐿𝑛
𝑓
) 

 

(3.4) 

𝑟𝑟 = (𝑓 −
𝑊𝑒𝑠𝑝𝑒𝑙ℎ𝑜𝑠

2
sin𝜓𝑛) (

𝐿𝑛
𝑓
− [
𝐿𝑛
𝑓
− 𝜉]) 

 

(3.5) 

𝑟𝑐 = 𝑊𝑒𝑠𝑝𝑒𝑙ℎ𝑜𝑠 cos𝜓𝑛 +𝑊𝑒𝑠𝑝𝑒𝑙ℎ𝑜𝑠 sin 𝜓𝑛 (
𝐿𝑛
𝑓
) 

(3.6) 

 

 

Onde os índices 𝑛 = 7 indicam dados a respeito do espelho mais afastado do espelho central 

do lado esquerdo, pois este é o espelho que possui a maior inclinação para o horário inicial de 
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operação. E o ângulo 𝜓𝑛 é o ângulo formado entre a superfície do espelho e a superfície da 

terra, com 0 ≤ n ≤ 7. Logo, neste caso, o índice 𝑛 será substituído pelo número 7, levando-se 

em conta que o espelho a ser considerado nas equações acima para este projeto é o espelho 7.  

 
Figura 3.6: Desenho esquemático dos raios solares refletidos pelo espelho 7 

 

Na configuração em que os raios refletidos geram uma maior largura na projeção do espelho 

7 na altura focal, os raios mais externos são tangentes à circunferência que representa o 

movimento de rotação do espelho 7, como mostrado na Figura 3.6. Por trigonometria, a 

angulação do espelho à esquerda, de índice 7, é 𝜓7 =  42.03° (ângulo complementar ao ângulo 

𝜃7 = tan
−1 𝑓

 𝐿7
= 47,97°) e os valores de 𝐿7 e 𝑓, como citado anteriormente, são, 

respectivamente, 0,938 m e 1 m.  

Assim podemos calcular os valores desejados, portanto temos: 

 

𝑟𝑙= 0.0048m 

𝑟𝑟= 0.0045 m 

𝑟𝑐= 0.1714 m 

𝑅𝑝𝑙 = 0.1807 m 

 

Sabendo a dimensão 𝑅𝑝𝑙 é possível se determinar as outras dimensões características das 

geometrias a serem projetadas. O próximo passo é calcular o ângulo 𝜃𝑐 representado na Figura 

3.7 e para isso faremos o cálculo de acordo com a equação 3.7: 
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Figura 3.7: Desenho representativo do cálculo de 𝜃𝑐 

 

𝜃𝑐 = tan−1
𝐿7 +

𝑤
2 . cos𝜓7 − (𝑟𝑙 +

𝑟𝑐
2)

𝑓 −
𝑤
2 . sin𝜓7

 (3.7) 

  

Onde w é a largura do espelho.  

 Com isso temos 𝜃𝑐 = 44,41°. 
 Tendo calculado o 𝜃𝑐 pode-se desenvolver a geometria da dupla parábola. Para o cálculo 

de R, 𝜌𝑒 e 𝑌𝑒, mostrados na Figura 3.5, basta resolver o sistema de equações 3.8, 3.9 e 3.10: 

 

𝑋𝑒 =
𝑟𝑐
2
+ 𝑟𝑙 = 𝑅 sin (

3𝜋

2
− 𝜃𝑐) − 𝜌𝑒 cos (

3𝜋

2
− 𝜃𝑐) (3.8) 

𝑌𝑒 = −𝑅 cos (
3𝜋

2
− 𝜃𝑐) − 𝜌𝑒 sin (

3𝜋

2
− 𝜃𝑐) (3.9) 

𝜌𝑒 = 𝑅 [
2𝜋 − cos (

3𝜋
2 − 2𝜃𝑐)

1 + sin (
3𝜋
2 − 2𝜃𝑐)

] (3.10) 

 

Após solucionar, temos o raio do tubo (𝑅 = 20 𝑚𝑚) e as coordenadas do ponto mais externo 

da geometria (Onde 𝑋𝑒 = 90.65 𝑚𝑚, 𝜌𝑒 = 150 𝑚𝑚 𝑒 𝑌𝑒 = 121 𝑚𝑚). Para calcular as 

coordenadas dos demais pontos, usamos o método apresentado por Kalogirou (2014), segundo 

as equações 3.11 e 3.12 (𝜃 e 𝜃𝑐 em radianos): 

 

𝜌(𝜃) = 𝑅𝜃, |𝜃| ≤  𝜃𝑐 +
𝜋

2
  (3.11) 

  

𝜌(𝜃) = 𝑅 {
[𝜃 + 𝜃𝑐 +

𝜋
2 − cos

(𝜃 − 𝜃𝑐)]

1 + sin(𝜃 − 𝜃𝑐)
} , 𝜃𝑐 +

𝜋

2
≤ |𝜃| ≤

3𝜋

2
− 𝜃𝑐 (3.12) 

  

Onde R e 𝜃 são demonstrados graficamente na Figura 3.8: 
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Figura 3.8: Coordenadas da superfície espelhada de um concentrador dupla parábola (Kalogirou, 2014) 

 

 O cálculo das coordenadas é feito calculando-se um 𝜌 a partir de um determinado 𝜃 e 

então calculando X e Y segundo as equações 3.13 e 3.14: 

 

𝑋 = 𝑅 sin 𝜃 − 𝜌 cos 𝜃  (3.13) 

𝑌 = −𝑅 cos 𝜃 − 𝜌 sin 𝜃 (3.14) 

  

Com as coordenadas X e Y da curva calculadas em função de 𝜃 torna-se possível o 

desenho da superfície espelhada da dupla parábola (o desenho abaixo já conta com a nova 

configuração de receptor a ser abordada), como mostrado na Figura 3.9 desenhada com auxílio 

do software SolidWorks. 

 

 

 
Figura 3.9: Imagem do refletor secundário de dupla parábola calculada 
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Outro fator de projeto a ser considerado é o sombreamento no receptor. Como mencionado 

na seção anterior, o sol possui uma inclinação característica na cidade Brasília, sendo a 

angulação que fornece a maior radiação média durante o ano é de 19°. Por este motivo, a 

radiação refletida a partir dos refletores primários não direciona a energia luminosa em sua 

totalidade para a superfície do receptor, que está paralela à superfície dos refletores primários. 

Ocorre então o sombreamento, parte da radiação incide na superfície do receptor e outra parte 

é direcionada para fora do receptor, fazendo com que parte deste equipamento fique 

“iluminada” e outra parte fique sombreada, como ilustra a Figura 3.10: 

 
Figura 3.10: Receptor sujeito ao efeito de sombreamento (vista lateral). 

 

Para combater este efeito indesejado, 2 soluções são possíveis. A primeira é fazer com que 

a superfície dos espelhos primárias não fique paralela ao solo, mais sim elevada em 19° em 

relação ao norte, fazendo com que os raios, em sua totalidade incidam na superfície do receptor. 

A segunda é desenvolver um sistema de trilhos acoplada ao receptor, para que seja possível 

posicionar o receptor na posição em que toda sua superfície receba a radiação refletida por meio 

dos refletores primários, isto é, movimentá-lo no sentido em que a radiação estaria “escapando”, 

como ilustra a Figura 3.11: 

 

 
Figura 3.11: Receptor deslocado para combater o efeito de sombreamento (vista lateral). 
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A solução escolhida foi a que conta com a movimentação do receptor, devido a sua 

praticidade de execução, além de fazer com que seja necessário movimentar apenas o 

receptor, e não o sistema como um todo, como ilustra Figura 3.12: 

 

 
Figura 3.12: Estrutura de movimentação do receptor 
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                                                             4 MODELAGEM DO PROBLEMA 

 

Nesta seção analisa-se a formulação matemática que envolve o novo receptor em estudo. O 

enfoque principal é no balanço de energia, visto que por meio dele será possível se obter um 

sistema de equações em que as incógnitas são as temperaturas de cada um dos componentes ou 

do meio existente entre cada um dos componentes (neste caso, o ar). Obtendo-se estas 

temperaturas, é possível tirar conclusões a respeito do funcionamento do equipamento em 

estudo. Este balanço de energia é realizado levando-se em conta as trocas de calor que ocorrem 

no sistema, sendo elas: condução, convecção e radiação. 

 

BALANÇO DE ENERGIA PARA O RECEPTOR COM PROTEÇÃO DE VIDRO 
 

A estrutura característica de um receptor do tipo dupla parábola com proteção de vidro é 

ilustrada na Figura 4.1: 

 

 
Figura 4.1: Receptor do tipo dupla-parábola com tubo evacuado (Werner Platzer, 2016). 

 

 

As trocas de calor existentes neste componente são representadas na Figura 4.2: 

 

 
Figura 4.2: Trocas de calor para um receptor do tipo dupla parábola com tubo evacuado (Zahw, 2014). 
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Na Figura 4.2, o fluxo de energia é representado por 4 nomenclaturas: �̇�SolAbs, �̇�cond, �̇�conv e 

�̇�rad [W/m2], onde cada um dos termos representam, respectivamente, o fluxo de energia 

absorvido pelo componente a partir da radiação solar, a condução, a convecção e a radiação, 

fenômenos sob os quais o sistema está sujeito. 

 

Nota-se que �̇�SolAbs é representado por quatro vezes: 

• Na cobertura: representando a energia absorvida pela superfície da cobertura 

proveniente da radiação solar incidente;  

• No refletor secundário: representando a energia solar absorvida pela superfície do 

refletor secundário proveniente da reflexão dos raios imposta pelos espelhos 

primários;  

• Na proteção de vidro: representando a energia absorvida pela superfície da proteção de 

vidro proveniente da reflexão dos raios imposta pelos espelhos primários; 

• No absorvedor: representando a energia solar absorvida pela superfície do absorvedor, 

tanto a energia absorvida diretamente via reflexão primária quanto a energia absorvida 

via reflexão secundária; 

 

Já �̇�cond é representada também em quatro ocasiões: 

• Na cobertura: indicando a condução que se dá a partir da superfície interna da 

cobertura no sentido da superfície externa deste mesmo componente;  

• No refletor secundário: indicando o a condução que se dá a partir da superfície externa 

do refletor secundário no sentido da superfície interna deste mesmo componente;  

• Na proteção de vidro: indicando a condução que se dá a partir da superfície interna da 

proteção de vidro no sentido da superfície externa deste mesmo componente;  

• No absorvedor: indicando a condução que se dá a partir da superfície externa do 

absorvedor no sentido da superfície interna deste mesmo componente.  

 

Por sua vez, �̇�conv é representada em seis ocasiões: 

• Na cobertura: indicando a troca de calor por convecção entre a superfície da cobertura 

e o ar ambiente; 

• Na superfície interna do refletor secundário: indicando a troca de calor por convecção 

existente no espaço confinado delimitado pela superfície interna do refletor secundário 

e a superfície interna da cobertura; 

• Na superfície externa do absorvedor: indicando a troca de calor por convecção entre a 

superfície externa absorvedor e o ar presente entre este componente e a superfície 

externa do refletor secundário e indicando a troca de calor entre a superfície externa 

absorvedor e o ar presente entre este componente e a superfície interna da proteção de 

vidro;  

• Na superfície interna do absorvedor: indicando a troca de calor por convecção entre a 

superfície interna do absorvedor e o fluido de trabalho utilizado; 

• Na superfície externa da proteção de vidro: indicando a troca de calor por convecção 

entre a superfície externa da proteção de vidro e o ar ambiente; 

 

Por último, �̇�rad também é representada em seis ocasiões: 

• Na superfície externa da cobertura: indicando a troca de calor por radiação estabelecida 

pela superfície externa da cobertura e o ambiente (neste caso, o céu); 

• Na superfície interna do refletor secundário: indicando a troca de calor por radiação 

existente no espaço confinado delimitado pela superfície interna do refletor secundário 

e a superfície interna da cobertura; 
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• Na superfície externa do absorvedor: indicando a troca de calor por radiação 

estabelecida pela superfície externa do absorvedor e a superfície externa do refletor 

secundário e indicando a troca de calor por radiação entre a superfície externa do 

absorvedor e a superfície interna da proteção de vidro; 

• Na superfície externa do refletor secundário: indicando a troca de calor por radiação 

estabelecida pela superfície externa do refletor secundário e a superfície interna da 

proteção de vidro; 

• Na superfície externa da proteção de vidro: indicando a troca de calor por radiação 

existente estre a superfície externa da proteção de vidro e o solo; 

 

Desta maneira, podemos separar cada um dos componentes da estrutura do receptor com 

proteção de vidro e realizar o balanço de energia para cada uma das superfícies.  

A Tabela 4.1 relaciona os números, siglas e subscritos utilizados para o balanço de energia: 

 
Tabela 4.1: Identificação de números, siglas e subscritos para o balanço de energia. 

 
Número, Sigla ou subscrito Componente 

1 Fluído 

2 Superfície interna do absorvedor 

3 Superfície externa do absorvedor 

4 Superfície interna da proteção de vidro 

5 Superfície externa da proteção vidro 

6 Superfície externa do refletor secundário 

7 Superfície interna do refletor secundário 

8 Superfície interna da cobertura 

9 Superfície externa da cobertura 

10 Solo 

11 Céu 

Conv Convecção 

Cond Condução 

Rad Radiação 

Sol,a Radiação solar absorvida no absorvedor 

Sol,v Radiação solar absorvida na proteção de vidro 

Sol,rs Radiação solar absorvida no refletor secundário 

Sol,c Radiação solar absorvida na cobertura 
 

 

Sendo assim, inicia-se o balanço de energia a partir da superfície interna do absorvedor. A 

troca de calor entre a superfície interna do absorvedor e o fluido de transferência de calor é dada 

por meio da convecção, por sua vez, a superfície interna do absorvedor secundário recebe calor 

proveniente da condução imposta pela superfície externa do absorvedor, como ilustra a Figura 

4.3: 
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Figura 4.3: Balanço de energia na superfície interna do absorvedor. 

 

O balanço é representado pela equação: 

 

�̇�cond3-2.= �̇�conv1-2 (4.1) 

 
Na superfície externa do absorvedor calor é transferido para superfície interna do absorvedor via 

condução, esta superfície recebe radiação solar proveniente das reflexões primárias e secundárias 

(no balanço �̇�sol,a diz respeito a radiação absorvida pelo absorvedor). Há perda de calor por radiação 

devido a diferença de temperatura entre o absorvedor e a superfície externa do refletor secundário 

e a superfície interna da proteção de vidro. Há também perda por convecção, devido a diferença de 

temperatura entre a superfície superior do absorvedor e o ar entre esta superfície e a superfície do 

refletor secundário e devido a diferença de temperatura entre a superfície inferior do absorvedor e 

o ar entre esta superfície e a superfície interior do refletor secundário, como ilustra a Figura 4.4: 

 

 
Figura 4.4: Balanço de energia na superfície externa do absorvedor. 

 

Sendo assim, o balanço é dado pela equação: 
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Q̇sol,a = Q̇cond 3-2 + Q̇rad 3-4+ Q̇conv 3-4 + Q̇rad 3-6 + Q̇conv 3-6 

 

(4.2) 

 

 

A superfície interna da proteção de vidro, calor é transferido para superfície externa via 

condução. A superfície interna ainda recebe calor via radiação e convecção devido a superfície 

externa do absorvedor e por radiação devido a superfície externa do refletor secundário, como 

ilustra Figura 4.5: 

 

 
Figura 4.5: Balanço de energia na superfície interna da proteção de vidro. 

 

Sendo assim, o balanço é dado pela equação: 

 

Q̇rad 3-4 + Q̇rad 6-4  + Q̇conv 3-4   = Q̇cond 4-5 

 

(4.3) 

 

Na superfície externa da proteção de vidro, radiação solar é absorvida devido a reflexão 

primária, energia é absorvida devido a condução da superfície interna para superfície externa e calor 

é perdido por convecção devido a diferença de temperatura entre esta superfície e o ar presente entre 

este componente e o solo, e o por radiação, devido a diferença de temperatura entre esta superfície 

e o solo, como ilustra a Figura 4.6: 

 

 
Figura 4.6: Balanço de energia na superfície externa da proteção de vidro. 

 

 

Sendo assim, o balanço de energia é dado pela equação: 

 

Q̇cond 4-5 + Q̇sol,v = Q̇rad 5-10 + Q̇conv 5-110 
 

(4.4) 

 
Na superfície externa do refletor secundário, calor é conduzido da superfície externa para 

superfície interna. Esta superfície recebe parte da radiação devido a reflexão primária, recebe a 

energia proveniente da convecção e da radiação estabelecidas a partir da superfície externa do 

absorvedor e perde por radiação para a superfície interna da proteção de vidro, como ilustra a 

Figura 4.7: 
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Figura 4.7: Balanço de energia na superfície externa do refletor secundário. 

 

Sendo assim, o balanço de energia é dado pela equação: 

 

Q̇sol,rs + Q̇rad 3-6 + Q̇conv 3-6 = Q̇rad 6-4 + Q̇cond 6-7 

 

 (4.5) 

 

A superfície interna do refletor secundário recebe calor por condução via superfície externa 

do refletor secundário, e perde por radiação e convecção devido a superfície interna da 

cobertura, como ilustra a Figura 4.8: 

 

 
Figura 4.8: Balanço de energia na superfície interna do refletor secundário. 

 

O balanço para o caso referido fica como mostrado na equação: 

 

�̇�rad7-8 + �̇�conv7-8 = �̇�cond6-7   (4.6) 

 

A superfície interna da cobertura recebe o calor cedido pela superfície interna do absorvedor 

secundário por convecção e radiação, por sua vez, esta energia é conduzida no sentido da 

superfície externa da cobertura, como ilustra a Figura 4.9: 
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Figura 4.9: Balanço de energia na superfície interna da cobertura. 

 

Sendo assim, o balanço de energia pode ser dado pela equação: 

 

�̇�rad7-8 + �̇�conv7-8 = �̇�cond8-9  (4.7) 

 

A superfície externa da cobertura recebe a radiação solar diretamente (�̇�sol,c indica a energia 

absorvida pela cobertura), já que sua superfície fica exposta, e recebe calor por condução via a 

superfície interna da cobertura. Esta superfície perde calor por convecção, devido a diferença 

de temperatura entre este componente e o ambiente, e radiação para o ambiente (neste caso, o 

céu), como ilustra a Figura 4.10: 

 

 
Figura 4.10: Balanço de energia na superfície externa da cobertura. 

 

Sendo assim, o balanço de energia pode ser dado pela equação: 

 

�̇�cond8-9 + �̇�sol,c = �̇�conv9-11 + �̇�rad9-11   (4.8) 

 

Com o balanço de energia estabelecido, é necessário que se conheça as relações que regem 

os fenômenos de transferência de calor aos quais o receptor está sujeito, para que desta maneira, 

o sistema de equações estabelecido por meio do balanço de energia tenha como incógnitas 

apenas temperaturas ou termos que estejam em função de temperaturas.  

É importante ressaltar que no balanço de energia proposto, por diversas vezes, foi citada a 

convecção, como �̇�conv9-11. Nestes casos, os índices podem dar a entender que as convecções 
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ocorrem entre dois componentes, no caso de �̇�conv9-11, que dá a impressão de que se refere à 

convecção estabelecida por dois componentes, o que é um erro. Nestes casos, estes índices 

indicam apenas que há uma troca de calor por convecção através do meio existente entre estes 

dois componentes, meio este que é o ar. 

 

Condução 

 
O absorvedor possui geometria cilíndrica, sendo assim, a taxa de transferência de calor por 

condução para este tipo de geometria é caracterizada pela equação: 

 

�̇�cond = 
2𝜋𝑘𝐿𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟(𝑇1−𝑇2)

ln
𝑟2
𝑟1

 
 (4.9) 

 

Onde �̇�cond é a taxa de transferência de calor por condução [W], 𝐿𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟 é o comprimento 

do tubo cilíndrico [m], k é a condutividade térmica [W/mK], r1 e r2 são os raios internos e 

externos, respectivamente [m] e T1 e T2 são as temperaturas internas e externas, 

respectivamente, do cilindro em questão [K]. 

A proteção de vidro, o refletor secundário e a cobertura possuem a mesma relação. A 

proteção de vidro possui geometria simples, possuindo secção retangular, logo, sendo 

considerado uma placa plana. Já a cobertura e o espelho secundário possuem uma geometria 

um tanto quanto singular, desta forma, para simplificar a caracterização do problema, optou-se 

por caracterizar estes componentes como placas planas, assim como a proteção de vidro. 

A taxa de transferência de calor por condução pode ser dada pela: 

 

�̇�cond =
𝑘𝐴∆𝑇

∆𝑥
 

 (4.10) 

 

Onde A é a área superficial [m2] e  ∆𝑥 é a espessura do material [m]. 

As condutividades térmicas dos materiais utilizados no absorvedor, envoltório de vidro, 

refletor secundário e cobertura são ilustrados na Tabela 4.2: 

 
Tabela 4.2: Condutividades térmicas dos materiais dos componentes que constituem o receptor. 

 

Componente Material Condutividade térmica 

(W/mK) 

Absorvedor Cobre 398 

Proteção de vidro Vidro  0.9 

Refletor Secundário Aço inoxidável polido 15 

Cobertura Lã de vidro 0.04 

 

 

As espessuras ∆𝑥 da cobertura, da proteção de vidro e do refletor secundário e os raios 𝑟 

internos e externos do absorvedor na Tabela 4.3: 

 
Tabela 4.3: Espessuras e raios dos componentes do receptor. 

 

Componente Material Espessura ou 

raio (m) 

Absorvedor superfície interna Cobre 0.016 
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Absorvedor superfície externa Cobre 0.02 

Proteção de vidro  Vidro borossilicato 0.035 

Refletor Secundário Aço inoxidável polido 0.0004 

Cobertura Lã de vidro 0.05 

 

 

Radiação 

 
A Lei de Stefan-Boltzmann estabelece que a energia radiada é proporcional a emissividade 

do material, a área em contato com o meio externo e a diferença da quarta potência das 

temperaturas, entre o corpo quente e o meio externo, sendo a relação dada pela equação 3.25: 

 

�̇�rad= 휀𝜎𝐴(𝑇1
4 − 𝑇2

4)  (4.11) 

Onde �̇�rad é a taxa de transferência de calor por radiação,𝜎 é a constante de Boltzmann 

[W/m2K4], 휀 é a emissividade do material, 𝐴 é a área superficial [m2] e T1 e T2 são as diferentes 

temperaturas envolvidas no processo de troca de calor por radiação [K]. Esta relação é válida 

para �̇�rad3-4, �̇�rad3-6, �̇�rad6-4, �̇�rad5-11 e �̇�rad9-11. 
  

Para o caso de �̇�rad7-8 (troca de calor por radiação entre a superfície interna do refletor 

secundário e a superfície interna da cobertura), considera-se a radiação entre dois planos 

paralelos finitos pode ser expressa pela equação: 

 

�̇�rad=
𝜎𝐴(𝑇1

4−𝑇2
4)

1

𝜀1
+
1

𝜀2
−1

 
 (4.12) 

 

Onde 휀1 e 𝑇1 [K] são a emissividade e a temperatura da placa quente (neste caso a superfície 

interna do refletor secundário), 휀2 e 𝑇2 [K] são a emissividade e a temperatura da placa fria 

(neste caso a superfície interna da cobertura) e A é a área destas superfícies, que por 

simplificação, neste caso, foi considerada a mesma para ambas as superfícies. 

As emissividades de cada um dos materiais utilizados são ilustradas na Tabela 4.4: 

 
Tabela 4.4: Emissividade dos componentes do receptor. 

 

Componente Material Emissividade 

Absorvedor Cobre 0.35 

Proteção de vidro Vidro 0.9 

Refletor Secundário Aço inoxidável polido 0.16 

Cobertura Lã de vidro 0.04 
 

 

Convecção 

 
O efeito global da convecção pode ser expresso através da lei de Newton do resfriamento, 

sendo dada pela equação: 

 



   37 

�̇�conv= ℎ𝐴∆𝑇  (4.13) 

 

Onde �̇�conv é a taxa de transferência de calor por convecção [W], h é o coeficiente de 

transferência de calor por convecção [W/m2K], A é a área superficial [m2] e ∆𝑇 é a diferença de 

temperatura entre os meios [K]. 

Para este tipo de transferência de calor o parâmetro essencial a ser determinado é o 

coeficiente de transferência de calor por convecção ℎ. Este parâmetro depende de diversos 

outros parâmetros vinculados ao receptor como um todo. Geometria do trocador de calor, 

velocidade do fluido, condições ambientais entre outros são fatores que interferem na 

determinação de cada um destes fatores. Para que se determine este coeficiente, é necessário 

que seja determinado também o número de Nusselt 𝑁𝑢̅̅ ̅̅  para cada uma das trocas de calor, que 

é o parâmetro adimensional principal que se relaciona com o coeficiente convectivo. 

Determina-se um coeficiente convectivo médio ℎ̅ [W/m2K] a partir da relação demonstrada 

na equação: 

 

ℎ̅ =
𝑁𝑢̅̅ ̅̅ 𝑘

𝐿
 

 

 (4.14) 

Onde 𝑘 é a condutividade térmica do fluido [W/mK] e L é a dimensão característica da 

superfície sob a qual ocorre o escoamento [m]. 

Para caracterizar �̇�conv1-2 basta determinar o número de Nusselt para este regime. Na 

superfície interna do absorvedor ocorre o escoamento do fluido de transferência de calor, onde 

há uma convecção forçada, e o número de Nusselt médio para escoamento no interior de tubos 

rugosos 𝑁𝑢𝑖̅̅ ̅̅ ̅ pode ser dado, segundo Incropera (2008), pela equação: 

 

𝑁𝑢𝑖̅̅ ̅̅ ̅ = 
𝑓

8
𝑅𝑒𝑃𝑟

1
3⁄  

 (4.15) 

 

Onde 𝑃𝑟 é o parâmetro adimensional conhecido como número de Prandlt, característico do 

fluído sujeito ao escoamento, 𝑓 é o fator de atrito, que pode ser determinado via diagrama de 

Moody e 𝑅𝑒 é o parâmetro adimensional conhecido como número de Reynolds, que para o 

escoamento interno pode ser dado pela equação: 

 

𝑅𝑒 =
𝑢𝑚𝐷

𝜈
 

 (4.16) 

 

Onde 𝑢𝑚 é a velocidade do fluido que escoa [m/s], 𝜈 é a viscosidade cinemática deste mesmo 

fluido [m2/s] e 𝐷 é o diâmetro do tubo. 

Para as convecções naturais as quais a superfície externa do absorvedor está sujeita �̇�conv3-4 

e �̇�conv3-6, Incropera (2008) sugere que o número de Nusselt para a convecção natural sobre um 

cilindro horizontal 𝑁𝑢𝑒
𝑐 seja dado pela equação: 

 

𝑁𝑢𝑒
𝑐̅̅ ̅̅ ̅ =

{
 
 

 
 

0,6 +
0,387𝑅𝑎

1
6⁄

[1 + (
0,559
𝑃𝑟 )

9
16⁄

]

8
27⁄

}
 
 

 
 
2

 

 

 (4.17) 

Onde 𝑅𝑎 é conhecido como número de Rayleigh, e é dado pela equação: 
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𝑅𝑎 =
𝜌2𝑔𝛽∆𝑇𝐷3

𝜇𝑘
𝑐𝑝

 
 (4.18) 

 

Onde 𝜌 é a densidade do fluido [kg/m3], 𝑔 é a aceleração da gravidade [m/s2], 𝛽 é o 

coeficiente de expansão térmica [1/K], 𝜇 é a viscosidade dinâmica [Pa.s] e 𝑐𝑝 é o calor 

específico do fluido [J/kg.K]. 

A relação para 𝑁𝑢𝑒
𝑐̅̅ ̅̅ ̅ é válida para 10-5 ≤ 𝑅𝑎 ≤10-12. 

Para a convecção natural que ocorre entre a superfície externa da proteção de vidro e o ar 

ambiente �̇�conv5-10, utiliza-se a relação proposta por Incropera (2008), que propõe um número 

de Nusselt característico para a convecção natural em placas horizontais com a superfície 

aquecida voltada para baixo, dado pela equação: 

 

𝑁𝑢𝐿 = 0,27(𝑅𝑎𝐿)
1

4  para 105<𝑅𝑎𝐿 <1010                                                                                                       (4.19) 
 

Onde 𝑅𝑎𝐿 é o número de Rayleigh avaliado no comprimento característico da placa plana 

L [m]: 

𝑅𝑎𝐿 =
𝜌2𝑔𝛽∆𝑇𝐿3

𝜇𝑘

𝑐𝑝

                                                                                                              (4.20) 

 

Onde L é dado por: 

𝐿 =
𝐴𝑠

𝑃
                                                                                                                              (4.21) 

Onde 𝐴𝑠 é área superficial e 𝑃 é o perímetro da placa horizontal participante da troca de 

calor. 

Todas as propriedades, exceto 𝛽, são avaliadas em a uma temperatura  𝑇𝑖 [K], dada por: 

 

𝑇𝑖 = 𝑇𝑝 − 0,25(𝑇𝑝 − 𝑇∞)  (4.22) 

 

Onde 𝑇𝑝 é a temperatura da parede aquecida [K], 𝑇∞ a temperatura do ambiente [K] e 𝐿 é o 

comprimento característico da placa inclinada. 

Para obtenção dos parâmetros de transferência de calor da cobertura, considerou-se sua 

geometria como a de uma placa plana. Sendo assim, buscou-se coeficientes relacionados a uma 

placa plana horizontal com a superfície aquecida voltada para cima para caracterizar �̇�conv9-11. 

Segundo Incropera (2008), o número de Nusselt para uma placa plana com aquecimento na 

superfície superior 𝑁𝑢𝐿̅̅ ̅̅ ̅ pode ser dada pela equação: 

 

𝑁𝑢𝐿̅̅ ̅̅ ̅ = 0,54𝑅𝑎𝐿
1
4⁄         para  104 ≤ 𝑅𝑎𝐿 ≤ 107 

𝑁𝑢𝐿̅̅ ̅̅ ̅ = 0,15𝑅𝑎𝐿
1
3⁄          para 107 ≤ 𝑅𝑎𝐿 ≤ 1011 

 (4.23) 

 

 

Por fim, a convecção estabelecida no volume confinado delimitado pelas superfícies interna 

do refletor secundário e interna da cobertura �̇�conv7-8 é caracterizado segundo o número de 

Nusselt estabelecido a partir da relação (K.G.T. Hollands, 1974): 
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𝑁𝑢𝑐̅̅ ̅̅ ̅̅ = 1 + 1,44 (1 −
1708

𝑅𝑎
) + [(

𝑅𝑎

5830
)
1/3

− 1] 
 (4.24) 

 

Onde a relação é válida para 𝑅𝑎 > 1708. 

É importante ressaltar que a superfície externa do absorvedor está sujeita a trocas de calor 

simultâneas com diferentes superfícies, como ocorre nas convecções �̇�conv3-6 e �̇�conv3-4 e nas 

radiações �̇�rad3-6 e �̇�rad3-4. 
Sendo assim, estabeleceu-se a porcentagem da área externa do receptor sujeita a trocas de 

calor com o refletor secundário e a porcentagem da área externa do refletor secundário sujeita 

a trocas de calor com a superfície interna da proteção de vidro 

A área da superfície externa do vidro foi dividida em duas, como ilustra a Figura 4.11: 

 

 
Figura 4.11: Proporção de áreas para a superfície externa do refletor secundário. 

 

 Como 𝜃𝑒 = tan
−1 (

𝑌𝑒

𝑋𝑒
) = 53,25°, a fração da área externa absorvedor sujeito a trocas de 

calor com o refletor secundário é estabelecida pela equação: 

 

𝑓𝑎,𝑟𝑠 =
360 − 2𝜃𝑒
360

 
 (4.25) 

 

Onde 𝑓𝑎,𝑟𝑠 = 0,7042. 

 

Já a fração da área externa do absorvedor sujeito a trocas de calor com a proteção de vidro 

é estabelecida por: 

 

𝑓𝑎,𝑝𝑣 =
𝜃𝑒
360

 
 (4.26) 

 

Onde 𝑓𝑎,𝑝𝑣 = 0,2958. 
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Radiações absorvidas 

 
Quando uma energia radiante atinge a superfície de um material, parte da radiação é refletida, 

parte é absorvida e parte é transmitida, como mostra a Figura 4.12: 

 

 
Figura 4.12: Radiação incidente, refletida, absorvida e transmitida modificado (Novo, et al., 2014). 

 
A refletividade 𝜌 é a fração refletida, a absortividade 𝛼 é a fração absorvida e a 

transmissividade 𝜏 é a fração transmitida. Portanto: 

 

𝜌 + 𝜏 + 𝛼 = 1  (4.27) 

 

Desta maneira, a radiação solar incidente no absorvedor, na proteção de vidro, no refletor 

secundário e na cobertura, dadas por �̇�sol,a, �̇�sol pv, �̇�sol,rs e �̇�sol,c, respectivamente, devem levar 

em conta a absortividade de seus materiais. A Tabela 4.5 ilustra estes dados: 

 
Tabela 4.5: Absortividade dos materiais do receptor. 

 

Componente Material Absortividade 

Absorvedor Cobre 0.90 

Proteção de vidro Vidro 0.11 

Refletor Secundário Aço inoxidável 0.25 

Cobertura Lã de vidro 0.1 

 

 

É importante lembrar que a radiação sob a qual a cobertura está sujeita é a radiação global 

(GHI) [W/m2], diferentemente do resto do sistema que está sob efeito da radiação direta (DNI) 

[W/m2]. 

O único material que necessita ter a transmissividade conhecida é a proteção de vidro que 

possui uma transmissividade de 0,84. A radiação solar recebida pelo absorvedor �̇�sol,a está 

sujeita a transmissividade deste componente. 

O valor da refletividade se faz necessário em duas ocasiões, a primeira é ao considerar as 

reflexões primárias, a segunda é ao se levar em conta a refletividade do aço inoxidável polido, 

que é o material do refletor secundário e é levado em conta ao se determinar a radiação solar 
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incidente no absorvedor �̇�sol,a. ATabela 4.6  ilustra o valor da refletividade do refletor 

secundário: 

 
Tabela 4.6: Refletividade refletor secundário. 

 

Componente Material Refletividade  

Refletor Secundário Aço inoxidável polido 0.75 

Espelhos primários - 0.94 
 

 

Sabe-se que a radiação incidente na superfície externa do absorvedor �̇�sol, a e na superfície 

interna do refletor secundário �̇�sol,rs são parcelas da radiação refletida pelos espelhos primários, 

isto é,  parte da radiação imposta pelos espelhos primários incide diretamente no absorvedor e 

outra parte incide na superfície do espelho secundário e, novamente, é refletida para o 

absorvedor.  Para determinar estas parcelas, em um primeiro momento, considerou-se a 

proporção estabelecida entra a dimensão 𝑅𝑝𝑙 do receptor e do diâmetro do absorvedor, sendo 

assim: 

 

𝑓𝑅𝑝𝑙,𝑎 = 1 −
2𝑟3
𝑅𝑝𝑙

 
 (4.28) 

 

Onde 𝑓𝑅𝑝𝑙,𝑎 = 0,24. Ou seja, considera-se que 24% da radiação proveniente dos refletores 

primários incidem diretamente na superfície externa do absorvedor. Consequentemente a 

proporção para a radiação que incide na superfície do refletor secundário é 𝑓𝑅𝑝𝑙,𝑟𝑠 = 0,76, isto 

é, considera-se que 76% da radiação proveniente dos refletores primários incidem diretamente 

na superfície externa do refletor secundário. Os alunos Flávio Ude e Victor Augusto, em seu 

projeto de graduação 1, fizeram uma análise computacional de um projeto similar ao proposto 

neste trabalho, e por meio do software Tonatiuh constataram que estas proporções variam de 

acordo com que o sol muda de posição ao longo do dia. Em média, de acordo com o software, 

a quantidade de radiação que incide na superfície do absorvedor pode chegar até algo próximo 

de 30 %, sendo assim, para efeito de cálculos, os valores destas proporções estabelecidas pela 

relação acima são aceitáveis.  

Desta forma, é possível caracterizar  �̇�sol,rs, �̇�sol,a,  �̇�sol,v  e �̇�sol,c por: 

 

�̇�sol,rs = 𝑓𝑅𝑝𝑙,𝑟𝑠 𝑥 �̇�𝑖𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡 𝑥 𝛼𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑜𝑥 𝜏𝑣   

 

�̇�sol,pv = �̇�𝑖𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡 𝑥 𝛼𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒çã𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 

 

�̇�sol,a = 𝜏𝑣 𝑥 (𝑓𝑅𝑝𝑙,𝑎  �̇�𝑖𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡 + 𝑓𝑅𝑝𝑙,𝑟𝑠 �̇�𝑖𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡 𝜌𝑟𝑒𝑓𝑠𝑒𝑐) 

 

�̇�𝑠𝑜𝑙, 𝑐 = 𝐴𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝛼𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑢𝑡𝑟𝑎𝐺𝐻𝐼 

 (4.29) 

(4.30) 

(4.31) 

(4.32) 

 

Onde 𝜌𝑟𝑒𝑓𝑠𝑒𝑐  é a refletividade do refletor secundário, 𝜏𝑣  é a transmissividade da proteção de 

vidro de vidro, 𝛼𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒çã𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜  ,  𝛼𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑜, 𝛼𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑢𝑡𝑟𝑎 são as absortividades da 

proteção de vidro, do refletor secundário e da cobertura, respectivamente. 

Conhecendo todos os parâmetros que envolvem as trocas de calor para este tipo de receptor, 

é possível se explicitar balanços de energia para cada uma das superfícies do receptor, como já 

proposto. 
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Para superfície interna do absorvedor tem-se: 

 

h122𝜋𝑟2𝑙𝑡𝑢𝑏𝑜(𝑇2 − 𝑇1) =  
𝑘232𝜋𝑙𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑒𝑑𝑜𝑟(𝑇3−𝑇2)

ln
𝑟3
𝑟2

  (4.33) 

 

Onde 𝑙𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑒𝑑𝑜𝑟  é o comprimento do absorvedor [m], que é o mesmo para todos os 

componentes que envolvem este receptor. 

Para superfície externa do absorvedor tem-se: 

 

�̇�𝑠𝑜𝑙, 𝑎  =  
𝑘122𝜋𝑙𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑒𝑑𝑜𝑟(𝑇3 − 𝑇2)

ln
𝑟3
𝑟2

+ 𝑓𝑎,𝑝𝑣휀3𝜎𝐴𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑒𝑑𝑜𝑟(𝑇3
4 − 𝑇4

4)

+ 𝑓𝑎,𝑟𝑠 휀3𝜎𝐴𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑒𝑑𝑜𝑟(𝑇3
4 − 𝑇6

4)

+ 𝑓𝑎,𝑝𝑣ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣3−4𝐴𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑒𝑑𝑜𝑟(𝑇3 − 𝑇4)

+ 𝑓𝑎,𝑟𝑠 ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣3−6𝐴𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑒𝑑𝑜𝑟(𝑇3 − 𝑇6) 
 

          (4.34) 

 

Onde 𝐴𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑒𝑑𝑜𝑟 caracteriza a área [m2] da superfície externa do absorvedor. 

Para a superfície interna da proteção de vidro, tem-se: 

𝑓𝑎,𝑝𝑣휀3𝜎𝐴𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑒𝑑𝑜𝑟(𝑇3
4 − 𝑇4

4) + 𝑓𝑎,𝑝𝑣ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣3−4𝐴𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑒𝑑𝑜𝑟(𝑇3 − 𝑇4)

+ 휀6𝜎𝐴𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑑𝑖𝑜(𝑇6
4 − 𝑇4

4) =  
𝑘45𝐴𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑜(𝑇4 − 𝑇5)

∆𝑥
 

 

   (4.35) 

Onde 𝐴𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑜 representa a área do refletor secundário [m²]. 

Para superfície externa da proteção de vidro tem-se: 

 
𝑘45𝐴𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒çã𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜(𝑇4−𝑇5)

∆𝑥
+ �̇�sol,v =  휀5𝜎𝐴𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒çã𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜(𝑇5

4 − 𝑇11
4 ) +

 ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣5−11𝐴𝑡𝑢𝑏𝑜(𝑇5 − 𝑇11) 

(4.36) 

 

Onde 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒çã𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜  representa a área da proteção de vidro. 

Para a superfície externa do refletor secundário tem-se: 

𝑓𝑎,𝑟𝑠 휀3𝜎𝐴𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑒𝑑𝑜𝑟(𝑇3
4 − 𝑇6

4) + 𝑓𝑎,𝑟𝑠 ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣3−6𝐴𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑒𝑑𝑜𝑟(𝑇3 − 𝑇6) + �̇�𝑠𝑜𝑙, 𝑟𝑠

=
𝑘67𝐴𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟(𝑇6 − 𝑇7)

∆𝑥67
+ 휀6𝜎𝐴𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑑𝑖𝑜(𝑇6

4 − 𝑇4
4)  

 

 (4.37) 

 

Para a superfície interna do refletor secundário tem-se: 

 
𝑘67𝐴𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑑𝑖𝑜(𝑇6 − 𝑇7)

∆𝑥67

= h78𝐴𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑑𝑖𝑜(𝑇7 − 𝑇8) +
𝜎𝐴𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑑𝑖𝑜(𝑇7

4 − 𝑇8
4)

1
휀7
+
1
휀8
− 1

 

(4.38) 

 

Para a interna da cobertura tem-se: 
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h78𝐴𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑑𝑖𝑜(𝑇7 − 𝑇8) +
𝜎𝐴𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑑𝑖𝑜(𝑇7

4 − 𝑇8
4)

1
휀7
+
1
휀8
− 1

=
𝑘89𝐴𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑇8 − 𝑇9)

∆𝑥89
 

 

(4.39) 

Onde 𝐴𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎  representa a área da cobertura do receptor. 

Para a superfície externa da cobertura tem-se: 

 
𝑘89𝐴𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑇8 − 𝑇9)

∆𝑥89
+ �̇�𝑠𝑜𝑙, 𝑐 = h911𝐴𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑇9 − 𝑇11) + 

휀9𝜎𝐴𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑇9
4 − 𝑇11

4 ) 

 (4.40) 

 

Novamente, é importante ressaltar que em todas as equações que envolvem as convecções, 

os índices das variações de temperatura podem denotar algo incorreto. Sabe-se que a diferença 

de temperatura deve levar em conta a temperatura do meio entre as superfícies que trocam calor, 

no entanto nas relações acima utilizou-se os índices da superfície com a intenção de representar 

que tal troca de calor ocorre entre estas superfícies. Sendo assim, é importante sabe que nas 

trocas de calor por convecção o que deve ser levado em conta é a temperatura do ar entre as 

duas superfícies envolvidas nas trocas de calor. 

Sabe-se que no balanço de energia realizado, tem-se como incógnitas nove temperaturas, 

uma vez que a temperatura do solo T10 e do céu T11 são conhecidas. Sendo assim, tem-se nove 

temperaturas, isto é, nove incógnitas para um sistema de oito equações. Desta maneira, 

necessita-se determinar uma nona equação para que o sistema seja possível. Esta equação 

caracteriza a energia absorvida pelo fluido, e é dada por: 

 

�̇�𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = �̇�𝑐𝑝∆𝑇 (4.41) 

 

Onde �̇�𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 é a energia absorvida pelo fluido [W], �̇� é a vazão mássica [kg/s] e ∆𝑇 a 

variação de temperatura sob a qual o fluido está sujeito. Sabe-se que a energia absorvida pelo 

fluido �̇�𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 é igual a energia trocada por convecção no interior do absorvedor �̇�conv1-2, sendo 

assim: 

 

�̇�𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = �̇�conv1-2   (4.42) 

 

 Por métodos numéricos foram estabelecidas as soluções das equações acima, por meio da 

ferramenta fsolve do software MatLab, porém para discretizar o problema e poder calcular a 

temperatura do fluido ao longo de todo o tubo foi usou-se a equação: 

 

�̇�𝑐𝑝[𝑇1(𝑥 + 𝑑𝑥) − 𝑇1(𝑥)] = ℎ122𝜋𝑟2 𝑑𝑥 (𝑇2 − 𝑇1(𝑥)) (4.43) 

 

Com a equação descrita acima foram calculadas, por meio de método iterativo as 

temperaturas do fluido no interior do tubo ao longo do eixo x (comprimento do tubo). 

Primeiramente, com a temperatura de entrada do fluido igual à temperatura ambiente se 

calculou o ℎ12 e, com a temperatura 𝑇2 calculada nos passos anteriores, pode-se calcular a 

temperatura 𝑇1(𝑥 + 𝑑𝑥). Para essa análise o tubo do absorvedor foi dividido em pequenos "𝑑𝑥" 
de 15 mm e após 100 repetições do processo, obtém-se o perfil de temperatura ao longo de todo 

o tubo. Para essa análise, foi considerada a temperatura 𝑇2 como constante ao longo de todo o 
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comprimento do tubo, pois o tubo possui comprimento pequeno e esta variação é pequena em 

relação a parede do absorvedor. 

Com estas duas relações estabelecidas, monta-se um sistema de equações similar ao proposto 

anteriormente e por meio do software MatLab faz-se uso dos mesmos métodos numéricos para 

que se obtenha as incógnitas do sistema, isto é, as temperaturas envolvidas no sistema.  

Vale ressaltar que para esta analise considerou-se que os materiais utilizados na análise do 

receptor com tubo evacuado se mantiveram, apenas novos fenômenos termodinâmicos 

passaram a ser considerados devido a presença de um meio entre o absorvedor e o envoltório 

de vidro. 
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                         5 RESULTADOS TEÓRICOS 
Nesta seção são apresentados os resultados obtidos a partir da análise teórica proposta ao 

sistema em estudo. Para a análise considerou-se 𝐷𝑁𝐼 = 600 𝑊 e 𝐺𝐻𝐼 = 800 𝑊 

5.1 Eficiência ótica  

A eficiência ótica do sistema 𝜂𝑜𝑝𝑡, levando-se em conta os refletores primários e o 

absorvedor, pode ser dada, segundo Mohamed H. Ahmed (2016) pode ser expressa por: 

 

𝜂𝑜𝑝𝑡 = 𝜌𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑙ℎ𝑜𝜏𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒çã𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜𝛼𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑒𝑑𝑜𝑟 (5.1) 

 

 

 Assim: 

 

𝜂𝑜𝑝𝑡=0,86=86% 

5.2 Eficiência térmica  

 

(5.2) 

Para se determinar a eficiência térmica do receptor com proteção de vidro 𝜂𝑡,𝑝𝑣 relacionou-

se a quantidade de energia absorvida pelo fluido de transferência de calor �̇�𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 e a energia 

direcionada ao receptor �̇�𝑖𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡, sendo assim: 

 

 𝜂𝑡,𝑝𝑣 =
�̇�𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

�̇�𝑖𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡
 (5.3) 

 

As temperaturas de cada componente que permitiram a obtenção de �̇�𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 e �̇�𝑖𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡 , 
com uma velocidade de escoamento igual a 6 m/s, são: 

 
Tabela 5.1: Temperatura de cada componente do receptor om tubo evacuado. 

 

Componente Número Temperatura (°𝑪) Temperatura 

(K) 
Fluido 1 100 373 

Parede interna do absorvedor 2 161 434 

Parede externa do absorvedor 3 161 434 

Parede interna do envoltório de vidro 4 105 378 

Parede externa do envoltório de vidro 5 105 378 

Parede externa do refletor secundário 6 118 391 

Parede interna do refletor secundário 7 118 391 

Parede interna da cobertura 8 84 357, 

Parede externa da cobertura 9 60 333 

Solo 10 30 303 

Céu 11 21 292 
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Onde a temperatura do solo T10 foi estimada como sendo 5 K maior que a temperatura 

ambiente Tamb, que foi considerada 298 K. Já a temperatura do céu T11 foi estabelecida a partir 

da relação proposta no trabalho de L.Adelard (1998), que sugere que: 

T11 = Tamb-K (5.4) 

 

Onde K é uma constante que vale 6. 

Desta forma, a eficiência térmica do receptor com proteção de vidro pode ser dada a partir 

da Figura 5.1: 

 

 
Figura 5.1: Eficiência do receptor com proteção de vidro ao longo de seu comprimento 

 

Onde para as velocidades de 3 m/s, 6 m/s e 9 m/s, tem eficiências de 23 %, 32 % e 37%, 

respectivamente. Estes valores fazem sentido do ponto de vista teórico, uma vez que com o 

aumento da velocidade do escoamento, há uma maior absorção de energia por parte do fluido 

de transferência de calor. 

A temperatura do fluido ao longo do tubo durante o escoamento é ilustrada na Figura 5.2: 
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Figura 5.2: Temperatura do fluido ao longo do absorvedor. 

 

     Onde para as velocidades de 3 m/s, 6 m/s e 9 m/s, as temperaturas na saída do tubo são 

140,6 °C, 100,4 °C e 80,8 °C, respectivamente. Além disso, observa-se que de acordo com que 

aumentamos a velocidade de escoamento, a temperatura do fluido diminui, este fato era 

esperado, uma vez que com o aumento de velocidade o tempo de contato entre o fluido e a 

parede interna do absorvedor, que está em contato direto com o fluido, diminui.  

Na primeira etapa do projeto, estudou-se a utilização de um tubo evacuado, que seria a 

solução mais vantajosa no que diz respeito às temperaturas e eficiências para diferentes 

velocidades de escoamento, como ilustram as figuras Figura 5.3 e Figura 5.4: 

 

 
Figura 5.3: Eficiência para o receptor com tubo evacuado 
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Figura 5.4: Temperatura do fluido ao longo do tubo evacuado. 

 

Como é possível notar, para as velocidades de 3 m/s, 6 m/s e 9 m/s, as eficiências são 33 %, 

43 % e 48%, respectivamente. Já as temperaturas para as velocidades de 3 m/s, 6 m/s e 9 m/s 

são 256 °C, 162 °C e 121 °C, respectivamente.  

As menores temperaturas e eficiências descritas acima condizem com o esperado, uma vez 

que o receptor com proteção de vidro está sujeito a mais perdas, como por exemplo as perdas 

por convecção no absorvedor que não existem no absorvedor com tubo evacuado, além do fato 

de a proteção de vidro ter sua refletividade e absortividade, diminuindo a porcentagem dos raios 

luminosos que atingem a superfície do espelho secundário e do absorvedor.  
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6 INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 
NO EXPERIMENTO 

Neste capítulo será tratado cada um dos componentes usados no processo experimental bem 

como os instrumentos de medida que se associam àqueles. Para a realização dos experimentos 

foram utilizados os seguintes componentes: bancada de instrumentação e coleta de dados, 

receptor e ventilador de motor trifásico. 

 

6.1 Instrumentação 

Nos procedimentos experimentais foram realizadas medidas dos parâmetros relevantes para 

o projeto. Os parâmetros medidos foram: 

• Temperatura: Ambiente, no solo, no vidro, no tubo de cobre, na superfície 

interna do refletor secundário, na parte superior do isolante e no fluido 

(entrada e saída do tubo); 

• Pressão: Diferença de pressão aferida na placa de orifício; 

• Vazão: vazão de ar que escoa dentro do tubo de cobre (absorvedor), obtida 

por meio da placa de orifício; 

• Radiações: radiações globais e difusa locais no decorrer do experimento; 

• Inclinação: inclinação de cada espelho; 

 

Temperaturas 

 
Para as medidas de temperatura foram utilizados termopares do tipo J (Baed Automação – 0 

a 500 °C) com resolução de 0,2°C. Esses termopares foram devidamente testados e calibrados 

por (CAVALCANTI, 2016). 

 

Diferença de pressão e vazão 

 
A placa de orifício foi utilizada para se obter valores de diferença de pressão no escoamento 

do experimento, e com estes resultados encontrar a vazão mássica sob a qual o sistema está 

sujeito.  

A placa de orifício utilizada consiste em um disco com um orifício central e com duas 

tomadas de pressão, uma jusante e outra montante ao disco. O ar escoa por dentro da tubulação 

e cria um diferencial de pressão, sendo proporcional ao quadrado da vazão. Com a leitura 

correta e calibrada da pressão, pode-se mensurar e controlar a vazão do fluido que foi 

empregada. Esta mesma placa foi utilizada por (SCHMIDT, 2016), sendo assim, a utilização 

deste equipamento segue os mesmos procedimentos utilizados por ele. A Figura 6.1 ilustra a 

um desenho esquemático da placa de orifício utilizada: 
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Figura 6.1: Placa de Orifício com tomada de pressão do tipo "Corner Taps" (Ferreira, 2007). 

 

Sendo assim, o manômetro digital da marca Dwyer, modelo 477-Fm, com intervalo de 

operação de 0 a 5 kPa e incerteza de medição de ±0, 5% foi utilizado para ler a diferença de 

pressão diferencial na Placa de Orifício. A fim de verificar os dados fornecidos pelo manômetro 

digital, (SCHMIDT, 2016) conectou o equipamento no tubo de Pitot do túnel de vento que se 

encontra no bloco B da Universidade de Brasília. O túnel de vento encontrava-se calibrado e 

com um manômetro analógico acoplado. Variou-se a velocidade do ventilador e os valores de 

pressão do manômetro digital e analógico foram registradas. Sendo assim, ele levantou uma 

curva que ilustra a diferença de valores de pressão [mm c.a] entre os aparelhos, como ilustra a 

Figura 6.2: 

 

 
Figura 6.2: Gráfico representativo da diferença de pressão entre o manômetro digital e analógico (Schimidt, 

2016) 

 

Como pode ser visto na Figura 6.2, a curva obtida por (SCHMIDT, 2016) é uma reta, 

indicando que o manômetro digital registra com certa linearidade, porém com uma diferença 
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considerável, pois esta reta possui uma inclinação inferior a 45°. Sendo assim, para se obter o 

valor real da pressão do manômetro digital, deve-se utilizar a equação da reta presente no 

gráfico, em que o valor do eixo das abscissas representa o valor do manômetro digital e das 

ordenadas o do manômetro analógico, ou o valor calibrado. 

Posteriormente, (SCHMIDT, 2016) realizou testes na placa de orifício, em que se variou a 

velocidade do ventilador e registrou-se a diferença de pressão ∆𝑃 (Pa), e através da equação 

que relaciona a vazão e a diferença de pressão dada pela equação abaixo, pode gerar um gráfico 

que ilustra a variação de vazão mássica do fluido (neste caso, o ar) com o aumento da diferença 

de pressão, e sua equação relaciona essas duas variações: 

𝑄𝑣 =
𝐶

√(1−𝛽4)
휀
𝜋

4
𝑑2√2∆𝑃𝜌                                                                                             (6.1) 

Onde 𝛽 =
𝑑

𝐷
, onde 𝐷 é o diâmetro do tubo por onde escoa o fluido antes de chegar na placa 

de orifício [mm], 𝑑 o diâmetro dentro da placa de orifício [mm], ∆𝑃 é a variação de pressão 

medida entre as placas [Pa] e 𝜌 a densidade do ar [kg/m³]. 

De acordo com a norma ISO 5167-1 (1991), a equação empírica para o cálculo de 휀 é obtida 

por: 

휀 = 1 − (0,351 + 0,25𝛽4 + 0,93𝛽8)[1 − (
𝑃2

𝑃1
)

1

𝑘
 ]                                                      (6.2) 

Onde P2 e P1 são as pressões jusante e montante, respectivamente, da placa. 

Segundo MFC (2004), a equação de Reader-Harris Gallagher calcula o coeficiente de 

descarga C e é dada como: 

𝐶 = 0.5961 + 0,0261𝛽2 − 0,0261𝛽8 + 0,000521 (
106𝛽

𝑅𝑒𝐷
)
0,7

+ (0,0188 +

0,0063𝐴)𝛽3,5 (
106

𝑅𝑒𝐷
)
0,3

+ (0,043 + 0,080𝑒−10𝐿1) − 0,123𝑒7𝐿1(1 − 0,11𝐴)
𝛽4

1−𝛽
−

0,031(𝑀2 − 0,8𝑀2
1,1)𝛽1,3                                                                                                  (6.3) 

Onde 𝑅𝑒𝐷 é o número de Reynolds, A é função de 𝛽 e 𝑅𝑒𝐷, 𝐴 = (
19000𝛽

𝑅𝑒𝐷
)0,8 e 𝑀2 é função 

de 𝛽 e 𝐿2, 𝑀2 =
2𝐿2

1−𝛽
.  

A vazão então é obtida por meio de um processo iterativo, também realizado por 

(SCHMIDT, 2016) em seu trabalho. 

Segundo o trabalho de Ferreira (2007), as dimensões necessárias da placa de orifício para o 

cálculo da vazão se encontram na Tabela 6.1: 

 
Tabela 6.1: Dimensões de placa de orifício necessárias 

L1 400,0 mm 

L2 200,0 mm 

d 21,44 mm 

D 45,44 mm 

 

Sendo assim, a curva que relaciona a diferença de pressão com a vazão mássica é dada na 

Figura 6.3: 
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Figura 6.3: Gráfico representativo da diferença de pressão e a vazão mássica do ar (SCHMIDT, 2016) 

 

Radiações 

 
No contexto da tecnologia de concentração solar é fundamental que se saiba a radiação direta 

(DNI) incidente no local do experimento. Para aferir a radiação foi usado um dispositivo 

composto por dois piranômetro, um para medir a radiação global (GHI) e outro posicionado 

sempre à sombra a fim de medir a radiação difusa (DHI). Com os dados obtidos de radiação 

global e difusa, é possível calcular a radiação direta segundo a relação: 

 

𝐺𝐻𝐼 = 𝐷𝐻𝐼 + 𝐷𝑁𝐼 ∗ cos(𝜃𝑧)                                                                                (6.4) 

 

Onde 𝜃𝑧 é o ângulo Zenith, que para as condições do experimento valia 47°. 
A Figura 6.4 ilustra os piranômetros utilizados nos experimentos, onde o piranômetro 

indicado com o número 1 mede a radiação global, enquanto o piranômetro indicado pelo 

número 2 mede a radiação difusa. 

 

 
Figura 6.4: Piranômetros utilizados no experimento. 



   53 

As medidas aferidas no piranômetro 2 merecem alguma atenção. O sombreamento neste 

equipamento é causado pela banda de sombreamento, que tem a intenção de bloquear a radiação 

direta e, desta forma, medir apenas a radiação difusa. No entanto, esta banda de sombreamento 

bloqueia não bloqueia somente a incidência de raios luminosos provenientes da radiação direta 

no piranômetro, mas também uma parcela de raios provenientes da radiação difusa, sendo 

assim, o valor medido que se referiria a radiação difusa do local de medição é menor do que o 

valor verdadeiro. 

Desta maneira o valor da medição deve ser corrigido. Alguns métodos são utilizados para 

isto. Drummond (1956) propõe uma relação para determinar o valor real da radiação difusa 

medida pelo equipamento: 

 

𝐷𝐻𝐼 = 𝐾´𝑀𝐶                                                                                                           (6.5) 

 

Onde C é um fator de correção que corresponde a: 1,07 para dias com céu claro, 1,04 para 

céus parcialmente coberto por nuvens e 1,03 para céus totalmente nublados, M é o resultado 

aferido pelo piranômetro e 𝐾´ é dado pela relação: 

𝐾´ =  
1

1−𝑋
                                                                                                                           (6.6) 

Onde: 

X =
2b

πr
𝑐𝑜𝑠3δ(senϕ sinδ ω𝑠 + cosϕ cosδ sinω𝑠)                                                                (6.7) 

 

Onde b é a largura do anel de sombra, r é o raio do anel de sombra, δ é a declinação do sol, 

𝜙 é a latitude do local da medição e ω𝑠 é o ângulo de nascimento do sol.  

Para o dispositivo usado e as condições nas quais os experimentos foram realizados, temos: 

• b = 0,1 m; 

• r = 0,3125 m; 

• Declividade do sol: 

 δ = 23.45 sin[
360

365
(284 + 𝑛)] (em graus), 

Onde n é o número de dias juliano (168 e 169 nos dias em que o experimento foi 

realizado); 

• Latitude de Brasília ϕ : 15°46` 46`` S; 

• Ângulo de nascimento do sol: 

ω𝑠 =
sin 𝛿 sin ∅

sin∅ cos 𝛿
 

Lembrando que estes equipamentos possuem suas curvas de calibração explicitadas nos 

trabalhos de Schimdt (2016) e Cavalcante (2016). 

 

6.2 Bancada de instrumentos e coleta de dados 

A bancada instrumental foi projetada e construída por (CAVACANTE, 2016) e tem como 

principal função a coleta e armazenamento dos principais dados obtidos nos experimentos. 

Construída em madeira, a bancada conta com mesa que possui espaços com trilhos DIN 

padrão (DIN rails) e canaletas para painéis elétricos, três coolers com vistas a evitar o 

superaquecimento do driver do motor de passo, dos resistores do divisor de tensão e da fonte 

de 24V e 4,5A, que fornece energia para o driver. 

Possui ainda cinco fontes de tensão separadas que abastecem os componentes do sistema, 

duas réguas, que fornecem energia às fontes, cada uma com um fusível próprio com limite de 

6 𝐴 para evitar picos de tensão. A Figura 6.5 ilustra a estrutura da bancada experimental: 
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Figura 6.5: Bancada de instrumentação. 

 

Para informações adicionais a respeito da bancada experimental, consultar o trabalho 

desenvolvido por Cavalcante (2016). 

 

6.3 Concentrador do Tipo Fresnel 

O concentrador principal do tipo Fresnel foi desenvolvido pelos estudantes intercambistas 

MARTIN, COUPIER (2016) consiste em 15 espelhos montados de maneira a concentrar os 

raios solares em um ponto. O sistema de rastreamento do concentrador (seguir o movimento do 

sol) é feito por um motor elétrico conectado a uma cremalheira que movimenta 

simultaneamente os quinze espelhos. A Figura 6.6 ilustra a estrutura mencionada: 
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Figura 6.6: Visão geral do concentrador tipo Fresnel 

 

6.4 Concentrador Secundário 

Como já mencionado anteriormente, o foco principal desta segunda etapa do projeto consiste 

na construção do receptor já estudado. Através do software solidworks, obteve-se o desenho 

esquemático do que viria a ser o coletor utilizado na prática experimental, ilustrado na Figura 

6.7: 

 

 
Figura 6.7: Desenho esquemático do receptor. 
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Como ilustra a Figura 6.7, quatro componentes foram necessários para montagem: molde de 

madeira, absorvedor, espelho secundário e proteção de vidro. 

O molde de madeira se fez necessário para que o espelho secundário permanecesse no 

formato ideal, isto é, o formato previamente projetado, que possui uma geometria característica 

para que a radiação incidente em sua superfície seja direcionada para a superfície do 

absorvedor. A madeira utilizada foi uma chapa de compensado naval com 14 mm de espessura. 

A Figura 6.8 ilustra este componente: 

 

 
Figura 6.8: Molde para o espelho secundário do receptor. 

 

Com os moldes em mãos, foi possível montar uma estrutura similar a uma “espinha de 

peixe”, onde vários destes moldes formavam o esqueleto central do receptor a ser construído e, 

na superfície deste mesmo molde, foi fixado o espelho secundário por meio de rebites, que é 

uma chapa de aço inoxidável polida com 0.4 mm de espessura. Como ilustra a Figura 6.9: 

 

  
Figura 6.9: Fixação do espelho secundário nos moldes de madeira. 

 

Após fixar o espelho secundário, era necessário se fixar o absorvedor. Desta forma, foi 

montada uma espécie de tampa (frontal e traseira), como ilustra a Figura 6.10: 
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Figura 6.10: Tampas de sustentação do absorvedor 

 

 

Com a tampa mencionada anteriormente, foi possível sustentar absorvedor, uma vez que 

estas além de servirem para fechar tanto a parte frontal quanto a parte traseira, também serviram 

como pontos de apoio para a suportar os esforços impostos pelo peso do absorvedor. 

Absorvedor este que é um tubo de cobre comercial. A vantagem de se utilizar o absorvedor com 

este material é que possui peso quase que irrelevante no que diz respeito aos esforços que 

poderiam ser demandados nos seus pontos de apoio nas tampas frontal e traseira, possui uma 

elevada condutibilidade térmica, logo conduz bastante bem a energia incidida na sua superfície 

externa para sua superfície interna e possui elevada absortividade. 

Concluída esta etapa, foi necessário fixar a proteção de vidro na parte inferior do receptor. 

Sendo assim, parafusou-se algumas fixações de madeira afim de sustentar o vidro na posição 

desejada, como ilustra a Figura 6.11: 

 

  
Figura 6.11: Fixações para a proteção de vidro. 

Após ter o receptor pronto, ainda era necessário acoplá-lo na estrutura de locomoção, como 

já mencionado anteriormente. A Figura 6.12 ilustra a configuração final do recepor: 
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Figura 6.12: Configuração final da estrutura do receptor. 

 

Após ter o aparato construído, algumas medidas extras, porém necessárias, foram tomadas 

para que o receptor funcionasse da melhor maneira possível. 

Como visto na Figura 6.9, duas laminas distintas da chapa de aço inox polido foram 

necessárias para que o espelho secundário fosse montado. Primeiramente fixou-se em um lado 

e posteriormente do outro. Sendo assim, havia uma lacuna entre cada uma das chapas, desta 

forma, este vazio foi preenchido com silicone, impedindo que o ar a alta temperatura confinado 

dentro do espaço delimitado pelo espelho secundário e a proteção de vidro escapasse (pelo 

menos por este espaço mencionado), como ilustra a Figura 6.13: 

 

 
Figura 6.13: Vedação de silicone na superfície externa do espelho secundário. 
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Além disso, ao se posicionar a proteção de vidro na posição adequada, um espaço vazio se 

estabelecia, permitindo também que o ar quente presente dentro da estrutura do receptor 

escapasse. Como a intenção era fazer com que a proteção de vidro pudesse ser retirada a 

qualquer momento, a aplicação de silicone se tornou inviável. Sendo assim, a solução adotada 

foi a aplicação de uma fita crepe transparente, como ilustra a Figura 6.14:  

 

  
Figura 6.14: Vedação com fita adesiva nas laterais do receptor. 

 

A fita mencionada responde bem à necessidade imposta, e o fato de ser transparente ajuda, 

uma vez que quando aderida à superfície do vidro ainda o deixa translúcido. 

Outra possível rota de saída do ar quente dentro do receptor seria através do furo nas tampas 

frontal e traseira, sendo assim, uma camada de borracha foi aplicada na entrada e na saída, 

evitando assim que o ar escapasse e, por consequência, evitando a movimentação do absorvedor 

no furo na medida em que o sistema todo se locomove, como ilustra a Figura 6.15: 

 

 
Figura 6.15: Vedação no furo da tampa do receptor. 

 

Certificando-se que o ar dentro do receptor não escapasse, restou isolar o receptor 

termicamente do ambiente, a fim de manter o calor recebido por meio das radiações primárias 

e secundárias. Sendo assim, cobriu-se todo o receptor com lá de vidro, um eficiente isolante 

térmico, como ilustra a Figura 6.16: 
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Figura 6.16: Isolamento térmico do receptor com lã de vidro. 

 

Finalizada toda a montagem e tomadas as referidas medidas, o coletor se encontra em 

condições de operar experimentalmente para a aquisição de dados, como ilustra a Figura 6.17 

 

  
Figura 6.17: Receptor em funcionamento durante a análise experimental. 

 

6.5 Ventilador 

O ventilador foi utilizado para gerar um fluxo de ar no interior do tubo de cobre (absorvedor 

de calor). Para poder controlar a velocidade de rotação do motor e, consequentemente, a vazão 

de ar, o motor do ventilador foi ligado no inversor de frequência do túnel de vento que se 

encontra no bloco G da Universidade de Brasília e conectado a uma placa de orifício para medir 

a vazão. A Figura 6. 18 ilustra as configurações do motor do ventilador bem como uma vista 

geral de seu posicionamento: 

 

   
Figura 6. 18: Configuração do ventilador utilizado bem como sua vista já montado na bancada experimental 
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        7 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 
 

Neste capítulo as condições nas quais os testes experimentais foram realizados bem como os 

esquemas de montagem da bancada experimental. 

Os experimentos foram realizados nos dias dezessete e dezoito de junho do presente ano. 

Primeiramente, no dia quatorze de junho foi realizada uma marcação do norte solar com o 

auxílio do professor Mario Siqueira, visto que o posicionamento dos espelhos virados para o 

norte solar é fundamental para o bom funcionamento do sistema. Foi posicionado um pêndulo 

(cordão com uma massa pendurada) às 12 horas e 11 minutos no mesmo local onde o 

experimento seria realizado nos dias seguintes e então marcado sua sombra com fita. A Figura 

7.19 ilustra a marcação utilizada: 

 

 
Figura 7.19: Fita de marcação utilizada para indicar o norte solar. 

 

Nos dias em que foram realizados os experimentos, todos os componentes do sistema foram 

posicionados na área externa do bloco G da Universidade de Brasília. O concentrador principal 

foi posicionado de maneira que os espelhos direcionados ao norte solar antes delimitado. O 

concentrador secundário foi montado e posicionado acima dos espelhos, em uma posição 

central, e a uma distância suficiente para garantir que os raios solares refletidos pelos espelhos 

entrassem na superfície parabólica. Como ilustra a Figura 7.20: 

 

 
Figura 7.20: Posicionamento do receptor em relação aos espelhos primários. 
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Após a montagem da estrutura principal, foi posicionada a bancada de instrumentos e coleta 

de dados de maneira a facilitar a disposição dos termopares e as ligações do motor responsável 

pelo movimento dos espelhos. 

O ventilador foi ligado ao inversor de frequência do túnel de vento localizado no interior do 

bloco G. A saída de ar do ventilador foi conectada por meio de uma mangueira à placa de 

orifício que está afixada na bancada e a saída da placa de orifício conectada ao tubo de cobre 

que passa dentro do concentrador secundário. 

Quando a montagem do sistema estava concluída foram conectados os instrumentos de 

medição de acordo com cada necessidade. Os termopares foram grudados aos seus pontos por 

meio de fita silver tape e conectados ao Data Logger que é responsável por receber e armazenar 

provisoriamente todas as medidas aferidas, como ilustra a Figura 7.21: 

 

 
Figura 7.21: Posicionamento dos termopares para medição de temperatura. 

 

Os piranômetros também foram conectados ao Data Logger assim como os sensores de 

umidade relativa do ar e o anemômetro. 

Com todo o sistema montado e os instrumentos de medidas em condições de uso, foi feito o 

ajuste da posição inicial dos espelhos. A inclinação de cada um dos espelhos do concentrador 

Fresnel foi calculada por meio do programa desenvolvido pelo estudante Caio em seu Trabalho 

de Graduação em para obter as angulações dos espelhos é necessário fornecer a latitude do 

local, o dia e ano desejado bem como a hora exata de início do funcionamento.  

Após a obtenção da inclinação de cada espelho passou-se ao processo de ajuste destes 

espelhos. Com o auxílio de um inclinômetro foi possível ajustar cada um dos espelhos em sua 

inclinação inicial. Após todos os ajustes concluídos, o experimento iniciou-se com o 

acionamento do motor. 

No decorrer do experimento, houve alguns contratempos, em sua maior parte relacionada ao 

sistema de rastreamento. Por diversas vezes o motor não funcionou ou não funcionou 

corretamente. Sendo assim, no intuito de obter a maior quantidade de dados experimentais, a 
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posição dos espelhos foi alterada manualmente diversas vezes ao longo do dia, como ilustra a 

Figura 7.22: 

 
Figura 7.22: Posicionamento manual de cada um dos espelhos para a focalização correta. 

 

A Figura 7.22 ilustra como é feita o posicionamento manual dos espelhos para que focalizem 

na posição correta do receptor. O procedimento consiste em cobrir todos os espelhos, para que 

estes não iluminem o receptor, e posicionar cada espelho individualmente na posição ideal. Este 

procedimento é realizado enquanto o programa que faz com que o motor dê os passos 

necessários está em funcionamento, fazendo com que a partir do momento em que o espelho se 

encontra na posição correta, ele passa a acompanhar o sol com precisão (apesar de o sistema 

utilizado para este experimento apresentar diversas falhas que comprometem o 

acompanhamento do sol, mesmo após o posicionamento manual). 

Outro desafio encarado foi na fixação dos elementos de medida, principalmente dos 

termopares. Muitos componentes que tiveram suas temperaturas aferidas se encontravam muito 

quente em alguns momentos, levando ao derretimento das fitas e consequente queda do sensor.  

A Figura 7.23 ilustra a disposição de todos os componentes anteriormente mencionados 

durante a execução do experimento: 
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Figura 7.23: Disposição dos componentes utilizados na montagem de todo aparato experimental. 
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   7 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
 

No primeiro dia em que o experimento foi realizado, 17 de junho, as condições eram boas, 

céu aberto, com uma temperatura girando em torno de 26°, ventos com uma velocidade de 10 

km/h e uma umidade relativa de 77 %. No entanto, este foi o dia em que mais ocorreram 

imprevistos. Quedas consecutivas de energia e problemas de funcionamento no motor do 

sistema de movimentação impediram que o experimento saísse da maneira desejada. Mas ainda 

assim, foi possível se obter resultados favoráveis e satisfatórios. Para uma melhor visualização, 

os resultados foram divididos em duas partes – 12:40 à 14:20 e 14:21 à 16:00. 

Ao se analisar a primeira parte dos resultados, (12:40 a 14:20), há pontos importantes que 

podem ser destacados: a presença de algumas nuvens no período próximo àsn13:00 que 

prejudicou a intensidade da radiação direta, influenciando diretamente nas temperaturas 

aferidas. Já às 13:30, os espelhos foram reajustados devido à percepção que estes já nãos 

estavam mais com o foco direcionado na posição correta, e esse ajuste levou a obtenção de bons 

resultados, pelo menos até que o sistema perdesse a precisão novamente e serem novamente 

reajustados 16:00. 

Nesta primeira etapa de dados, obteve-se uma temperatura máxima do tubo de cobre de 

aproximadamente 140 °C, enquanto o fluido teve sua temperatura variada em aproximadamente 

10 °C. Vale ressaltar que o vidro também atingiu altas temperaturas, o que significa que 

absorveu boa parte do calor. A Figura 8.1 ilustra as informações mencionadas anteriormente: 

 
Figura 8.1: Comportamento das temperaturas nos componentes durante a análise experimental do dia 17 

de junho parte 1 

 

O comportamento da radiação direta neste mesmo período do experimento do experimento 

é ilustrado na Figura 8.2. É possível notar que as curvas das figuras 8.1 e 8.2 tem um 

comportamento similar, o que era de se esperar, uma vez que o comportamento das 

temperaturas é influenciado diretamente pelo valor da radiação direta normal. 
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Figura 8.2: Comportamento da radiação direta durante a análise experimental do dia 17 de junho parte 1 

 

No segundo período de medidas, ainda no dia 17 de junho, é possível se observar, segundo 

a Figura 8.4, que ao final da tarde, por volta de 15:00, os valores da radiação direta iniciam uma 

queda continua, que levou a um menor aquecimento do sistema. Além disso, o sistema de 

rastreamento funcionou de forma mais estável. Novamente é nítida a influência negativa da 

presença de nuvens no período próximo de 14:50. Neste segundo intervalo, a temperatura do 

vidro chama muito a atenção, pois se aqueceu muito e prejudicou a absorção de calor pelo fluido 

de trabalho, porém, ainda assim, o ganho se manteve próximo dos 10 °C. Também é possível 

notar que em alguns momentos a superfície espelhada do concentrador secundário esteve mais 

aquecida que o próprio absorvedor, fato justificado pelos erros vinculados ao foco dos espelhos 

primários, que em muitos momentos direcionavam a energia para o receptor e não 

necessariamente para o absorvedor. A Figura 8.3 ilustra as informações mencionadas: 

 

 
Figura 8.3: Comportamento das temperaturas nos componentes durante a análise experimental do dia 17 

de junho parte 2 
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Figura 8.4: Comportamento da radiação direta durante a análise experimental do dia 17 de junho parte 2 

 

Como pode ser visto na Figura 8.4, novamente o comportamento das curvas de temperatura 

acompanham o comportamento da curva de radiação direta.  

Neste dia trabalhou-se com uma vazão mássica de aproximadamente 0.012 kg/s. 

Já no segundo dia de testes, com condições climáticas muito semelhantes a do dia anterior, 

optou-se por fazer um teste a respeito do desempenho da proteção de vidro enquanto 

componente do receptor. A proteção de vidro foi retirada e trabalhou-se com uma vazão menor, 

de aproximadamente 0.01 kg/s, visando uma maior variação de temperatura do fluido de 

trabalho. O sistema de movimentação dos espelhos apresentou falhas novamente, por várias 

vezes necessitando do ajuste manual. Para este dia se separou novamente os dados em duas 

etapas. 

Observando a primeira parte dos dados recolhidos no dia 18 de junho, nota-se que o fluido 

absorveu mais calor após as alterações realizadas. Além disso, contou-se com uma medida de 

radiação direta bem mais intensa que no dia anterior. Por volta de 13:00 o aquecimento do tubo 

foi tão intenso a ponto de derreter a fita que fixava o termopar que estava a aferir sua 

temperatura, logo dados deste componente até 13:30 devem ser desconsiderados. No começo 

das medidas, a temperatura do concentrador secundário esteve maior que a registrada no tubo, 

novamente devido ao mau posicionamento dos espelhos. A temperatura máxima observada no 

tubo nesse intervalo de tempo foi de aproximadamente 110 °C, ocasionando uma variação de 

mais de 15 °C no fluido de trabalho, que teve sua temperatura máxima de aproximadamente 52 

°C. A Figura 8.5 ilustra o comportamento mencionado, enquanto a Figura 8.6 ilustra o 

comportamento da radiação direta normal ao longo deste dia. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

14:21:00 14:36:00 14:51:00 15:06:00 15:21:00 15:36:00 15:51:00

D
N

I(
W

/m
²)

Horário do dia



   68 

 
Figura 8.5: Comportamento das temperaturas nos componentes durante a análise experimental do dia 18 

de junho parte 1 

 

 
Figura 8.6: Comportamento da radiação direta durante a análise experimental do dia 18 de junho parte 1 

 

Na segunda parte do segundo dia de medições, as medidas da radiação direta não mostraram 

muito confiáveis, pois mesmo com a presença de algumas nuvens, os valores medidos ficaram 

bem diferentes do esperado, chegando a oscilar com valores negativos, como pode ser visto na 

Figura 8.8. Este erro pode ter sido causado pelo mau contato do piranômetro com a mesa, ou 

até mesmo problemas no reconhecimento do datalogger. Apesar dessa divergência na medição 

de radiação direta, os dados de temperatura continuaram acrescentando boas conclusões, como 

por exemplo nos picos apresentados na Figura 8.7 nos horários de 15:00, 15:30 e 16:30. Neste 

período, a temperatura do ar ao sair do tubo ultrapassou novamente os 52 °C, ocasionando a 

máxima variação de temperatura de 15 °C. 
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Figura 8.7: Comportamento das temperaturas nos componentes durante a análise experimental do dia 18 

de junho parte 2  

 

 
Figura 8.8: Comportamento da radiação direta durante a análise experimental do dia 18 de junho parte 2 

  

O regime permanente não foi alcançado devido aos diversos desafios encarados durante a 

execução dos experimentos. Porém, para uma comparação mais correta dos dados obtidos 

experimentalmente com os resultados teóricos pode se analisar os momentos em que o regime 

mais se aproximou do permanente. Por exemplo, às 16:30 do dia 18 de junho podemos observar 

um regime que se aproxima ao permanente, portanto pode-se usar os dados desse horário para 

fazer uma comparação.  

A eficiência calculada para esse período, com os mesmos métodos apresentados na análise 

teórica, é de 7% e em alguns outros momentos do experimento chegou a quantidades entre 10 

e 15%. Os resultados de eficiência não foram tão satisfatórios como esperado teoricamente para 

as mesmas condições (32%). Isso significa que parte do sistema está absorvendo mais calor que 

o desejado, como por exemplo, o vidro dentre outros componentes que precisam ser 

melhorados.  

Considerando a grande quantidade de componentes que podem receber melhorias, os 

resultados tornam-se animadores uma vez que a eficiência tende a aumentar bastante e se 

aproximar à prevista pelo modelo matemático à medida que o sistema como um todo funcionar 

melhor.  
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8 CONCLUSÃO  
 

A análise teórica foi capaz de nos forneceu, previamente, informações importantes sobre 

como o protótipo construído se comportaria ao decorrer do experimento. Algumas temperaturas 

obtidas em cada um dos componentes seguiram alguns padrões estabelecidos análise teórica, 

enquanto outras apresentaram alguns valores superiores em relação ao esperado, como a 

proteção de vidro. 

Além disso, é interessante observar o bom comportamento, termicamente falando, do 

receptor sem a proteção de vidro, que apesar de ter sido avaliado com uma vazão pouco abaixo 

da estabelecida para o receptor com a proteção de vidro (cerca de 15%), apresentou ótimos 

valores de temperaturas, se comparado com as temperaturas obtidas na configuração completa 

do receptor proposto, fazendo com que o fluido chegasse a atingir 52 °C. 

Estes resultados, ainda assim, estão abaixo do resultado esperado teoricamente falando 

(como já apresentado na seção que versa sobre a análise teórica), uma vez que se falou em 

atingir algo próximo de 100 °C na saída do absorvedor para uma vazão intermediária próxima 

a utilizada experimentalmente. Várias justificativas explicam essa diferença entre os valores 

reais e os valores esperados. 

O espelho secundário é de aço inoxidável, muito comum em aplicações que estão sujeitas a 

altas temperaturas, neste projeto, o aço inoxidável ainda é polido. Este material utilizado possui 

a vantagem de ser facilmente moldado na forma desejada, isto é, no formato de dupla parábola, 

no entanto possui uma absortividade mais elevada se comparada aos demais espelhos. Por 

exemplo, apesar de não servir como parâmetro de comparação com um espelho secundário, o 

espelho primário utilizado no experimento tem refletividade de 0.94, já uma chapa de alumínio 

polida (como a utilizada na modelagem do projeto de graduação 1), pode chegar a ter uma 

refletividade de 0,9, enquanto a chapa utilizada tem refletividade de 0.75. Sendo assim, a chapa 

em questão tem absortividade de 0.25 (levando em conta que se trata de um elemento opaco, 

com transmissividade desprezível), o que representa um aumento de 15 % em relação a chapa 

de alumínio, ou seja, este componente absorve mais e reflete menos, acarretando em um maior 

aquecimento de sua superfície e uma menor quantidade de energia refletida para o absorvedor. 

O que fica evidenciado nas temperaturas aferidas durante o experimento, por muitas vezes o 

espelho secundário atingiu temperaturas superiores à do absorvedor. 

O sistema de controle dos espelhos também contribuiu para que a radiação não fosse 

direcionada para o ponto correto. Uma vez que o movimento dos espelhos é realizado por meio 

de um motor, que aciona uma engrenagem e que faz com que todos espelhos se movimentem 

sobre a cremalheira, era de suma importância que este contato fosse preciso, algo que não 

acontece, fazendo com que a estrutura não fique na posição correta como o esperado. Para 

resolver este problema, muitas intervenções manuais foram feitas, como mencionado 

anteriormente, no entanto, bastava o motor ser acionado para que os espelhos saírem de sua 

posição ideal, que é com seus respectivos focos no absorvedor. Sendo assim, por muitas vezes 

a radiação estava direcionada apenas para dentro do receptor (isso quando não estava 

direcionada para fora do receptor), mas não necessariamente para o absorvedor, fazendo com 

que boa parte da radiação atingisse a superfície do espelho. 

A proteção de vidro, que tinha com intenção criar uma espécie de efeito estufa, por muitos 

momentos não trabalhou em favor do sistema, isso por que este componente era um vidro 

comum, com transmissividade estimada em 0.84. Durante a montagem do receptor, notou-se 

que este componente aparentava possuir uma refletividade bastante elevada, bem como uma 

absortividade considerável, logo, uma transmissividade ainda mais reduzida. Desta forma, esta 

proteção impedia que os raios atingissem a superfície do receptor, e, consequentemente, do 

absorvedor. O fato de possuir uma absortividade superior à fornecida, implica em uma maior 
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absorção proveniente das reflexões primárias, o que explica uma elevada temperatura também 

neste componente. 

O fornecimento de energia para o funcionamento dos equipamentos também foi 

comprometido. Em ambos os dias de testes a energia da universidade foi cessada, isto é, todos 

os equipamentos foram desligados repentinamente, interrompendo o escoamento gerado por 

meio do ventilador e também o movimento dos espelhos, consequentemente, a reação do 

sistema foi um resfriamento de todos seus componentes, prejudicando assim o ganho de 

temperatura, uma vez que quanto maior o tempo de exposição destes componentes a radiação 

solar, maior será o ganho de temperatura. 

Para que este tipo de receptor possa obter valores mais precisos, algumas mudanças devem 

ser feitas. 

A primeira delas seria a substituição do absorvedor de cobre e da proteção de vidro por um 

tubo evacuado, com superfície própria para a absorção da energia envolvida no sistema (esta 

proposta será executada em um projeto de graduação 2 no semestre seguinte). Valores de 

absortividade, transmissividade e etc. fazem com que este tipo de absorvedor responda com 

resultados superiores se comparado com o receptor em estudo. 

Além disso, é de suma importância que o sistema de movimentação dos espelhos seja 

reestruturado, isto é, desde a forma como este é apoiado até a forma como este se movimenta, 

uma grande parcela de raios é perdida devido a imprecisão deste componente. Uma solução 

possível, no entanto, não tão viável, é a utilização de um motor para cara um doas quinze 

espelhos, isso faria com que o controle do movimento destes componentes fosse 

individualizado e muito mais criterioso, fazendo com que as falhas fossem corrigidas 

individualmente, e o erro em um deles não necessariamente acarretaria em um erro propagado 

para todo os outros espelhos primários do sistema. 
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 APÊNDICE 
 

 

APÊNDICE A – PROPRIEDADES DO FLUIDO DE TRANSFERÊNCIA 
DE CALOR 

Nesta seção as equações utilizadas para determinar as propriedades do fluido de transferência 

de calor e a partir disto determinar os coeficientes de troca de calor envolvidos neste projeto 

são explicitados a seguir. As relações foram obtidas a partir do trabalho de Dixon (2008). 

 

Propriedades do ar 

 

Onde para o ambiente externo 𝑇𝑚𝑒𝑑 [K] é a média entre as temperaturas as quais o ar está 

sujeito, por exemplo, no caso do ar entre duas paredes confinadas com temperaturas  𝑇1 e 𝑇2, 

𝑇𝑚𝑒𝑑 será: 

 

𝑇𝑚𝑒𝑑 =
𝑇1 + 𝑇2
2

 
(A1) 

 

Já para região interna do absorvedor, 𝑇𝑚𝑒𝑑 [K] é a média entra as temperaturas de entrada 𝑇𝑖𝑛 

e saída 𝑇𝑜𝑢𝑡 [K]: 

 

𝑇𝑚𝑒𝑑 =
𝑇𝑖𝑛 + 𝑇𝑜𝑢𝑡

2
 

(A2) 

 

 

O coeficiente de expansão térmica 𝛽 [1/K] é dado por: 

 

𝛽 =
1

𝑇𝑚𝑒𝑑
 

(A3) 

 

O calor específico do ar 𝐶𝑝𝑎 [J/kg°C] é dado por: 

 

𝐶𝑝𝑎 = 1002,5 + 275. 10−5(𝑇𝑚𝑒𝑑 − 200)
2 (A4) 

 

 

Onde 𝑇𝑚𝑒𝑑 [°C] é a média entre as temperaturas as quais o ar está sujeito. 

A densidade do ar 𝜌𝑎𝑟 [kg/m3] é dada por: 

 

𝜌𝑎𝑟 =
𝑃𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙
𝑅𝑔𝑇𝑚𝑒𝑑

 
(A5) 

 

 

Onde 𝑃𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 é a pressão atmosférica de Brasília e 𝑅𝑔 é a constante dos gases ideais e vale 287,05. 

A viscosidade dinâmica do ar 𝜇𝑎 [Pa.s] é dada por: 
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𝜇𝑎 =
1,458. 10−6𝑇𝑚𝑒𝑑

1,5

𝑇𝑚𝑒𝑑 + 110,4
 

(A6) 

 

A viscosidade cinemática 𝜈𝑎 [m/s2] é dada por: 

 

𝜈𝑎 =
𝜇𝑎
𝜌𝑎

 (A7) 

 

A condutividade térmica do ar 𝐾𝑎 [W/mK] é dada por: 

 

𝐾𝑎 = 0,02624 (
𝑇𝑚𝑒𝑑
300

)
0,8646

 
(A8) 

 

O número de Prandtl do ar é dado por: 

 

𝑃𝑟𝑎 = 0,680 + 4,69. 10
−7(𝑇𝑚𝑒𝑑 − 540)

2 (A9) 

 

 

APÊNDICE B – Rotinas MATLAB 

CÁLCULO DA BASE DO RECEPTOR 

 
%PROJETO DE GRADUAÇÃO 1 - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
%ALUNOS: ENDERSON CUSTÓDIO e GUSTAVO CUNHA 
%DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

  
%DIMENSIONAMENTO DA BASE DO COLETOR 

  
W=0.125   %largura de cada um dos espelhos [m] 
f=0.938   % distância focal [m] 
Ln=0.938       % distância do espelho central ao último espelho da esquerda 
e= 0.004654    %ângulo de aceitação solar 
psin= 42.03     %ângulo formado pelo espelho esquerdo 

  
rl=(f+(W/2)*sind(psin))*(((Ln/f)+e)-(Ln/f)) % dimensão esquerda [m] 

  
rr=(f-(W/2)*sind(psin))*((Ln/f)-((Ln/f)-e)) % dimensão direita [m] 

  
rc=W*cosd(psin)+W*sind(psin)*(Ln/f) % dimensão central [m] 

  
Rpl=rl+rc+rr  %dimensão total[m] 

 

BALANÇO DE ENERGIA NO TUBO NÃO EVACUADO 

 
% BALANÇO DE ENERGIA PARA O TUBO NÃO EVACUADO 

  
% CONSTANTES DO PROTEJO 

  
r2=0.018;          % raio interno do absorvedor [m] 
D=2*r2             % diâmetro interno do tubo 
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r3= 0.02;          % raio externo do absorvedor [m] 
k12=16.1;            % condutividade térmica do absorvedor [W/mK] 
e3=0.1;           % emissiidade do absorvedor 
sigma=5.669*10^-8; % consntante de boltzmann [W/m^2.K^4] 
r4=0.035;           % raio interno do vidro [mm] 
D4=2*r4; 
r5=0.045;         % raio externo do vidro [mm] 
D5=2*r5 
k45= 1.13;       % condutividade térmica do vidro [W/mK] 
e5=0.1;          % emissividade do vidro 
k67=145;         % condutividade do refletor secundário [W/mK] 
e6=0.039;        % emissividade do refletor secundário 
e7=0.039;        % emissividade do refletor secundário 
k89=0.1;        % condutividade térmica da cobertura [W/mK] 
e9=0.82;        % emissividade do isolante 
Tamb=25+273;     % temperatura ambiente [K] 
T11= Tamb-6;     % temperatura do céu [K} 
T10=Tamb+5;      % temperatura do solo [K] 
th6=0.003;       % espessura refletor secundário [m] 
th8=0.05;       % espessura isolante [m] 
delta78=0.02   % distância entra a cobertura e a superfície externa do 

refletor secundário 
Lcobertura=0.414 % comprimento característico da cobertura de madeira 
dni=600;        % direct normal irradiation [W/m^2] 
ghi=800;        % radiação global [W/m^2] 
refespelho=0.94; % refletividade dos espelhos 
x=1.5; 
dnisist=0.125*x*15*dni*0.94;       % direct normal irradiation que entra no 

sistema [W=J/s] 
Rg=287.05        % constante dos gases ideais 
Plocal= 90000    % pressão atmosférica local [Pa] 
g=9.8            % aceleração da gravidade [m/s^2] 
v= 9       % velocidade do fluído [m/s] 

  
%% ÁREAS 

  
Acoletor= 0.414*x; % área do refletor secundário em função de x 

  
L610=Acoletor/3.828 % COMPRIMENTO CARACTERÍSTICO CONVECÇÃO 610 

  

  
%% RADIAÇÕES SOLARES QUE ENTRAM 

  
SunExtVidro=0.94*dnisist*0.02 
SunExtTubo=(dnisist*0.97*0.95*0.2)+0.94*dnisist*0.97*0.95*0.8 
SunIntSec=0.8*0.06*dnisist; 

  
%% CHUTES INICIAIS DE TEMPERATURA 
Tf=313; 
T=[849,849,437,434,350,350,342,324]; 

  

  
%% TEMPERATURAS MÉDIAS 

  
Tmed=(Tf+Tamb)/2 % Temperatura média do fluído de transferência de calor 
Tmed1=(T(4)+T(5))/2 % Temperatura média entre a externa do vidro e externa 

do refletor secundário 
Tmed2=(T11+T(4))/2 % emperatura média entre a externa do vidro e o solo 
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Tmed3=T(5)-0.25*(T(5)-T10)% Temperatura média entre a externa do refletor 

secundário e solo 
Tmed4=(T(6)+T(7))/2   % Temperatura média entre a interna do refletor 

secundário e interna do isolante 
Tmed5=(T(8)+T10)/2   % Temperatura média da externa da cobertura e ceu  
Tmed32=T10+0.25*(T(5)-T10) 
Tmed23=(T(2)+T(3))/2 

  

  
%% CALCULANDO COEFICIENTES DE CONVECÇÃO 

  
h12=hconv12(Tmed,v) 
cp12=1002.5+275*10^-5*(Tmed-200)^2 
roar12=90000/(287.05*Tmed)   
h34=hconv34(Tmed23,Plocal,Rg,D,g,T) 
h56=hconv56(Tamb,Plocal,Rg,D,g,T) 
h510=hconv510(Tamb,Plocal,Rg,g,D,T,T10) 
h610=hconv610(Tamb,Plocal,Rg,g,T,T10,L610,Tmed32) 
h78=hconv78(Tmed4,Plocal,Rg,g,delta78,T) 
h911=hconv911(Tamb,T,Rg,Plocal,Lcobertura,g,T11) 
%% DESCREVENDO SISTEMA DE EQUAÇÕES 

  
A1=(h12*r2+(k12/log(r3/r2))); 
A2=-(h12*r2); 
A3=-(k12/log(r3/r2)); 

  
B1=SunExtTubo; 
B2=((2*pi*k12*x)/(log(r3/r2))); 
B3=2*pi*r3*x*e3*sigma; 
B4=-(2*pi*r3*x*e3*sigma); 
B5=-((2*pi*k12*x)/(log(r3/r2))+2*pi*r3*h34); 
B6= 2*pi*r3*h34; 

  
C1=2*pi*r3*x*e3*sigma; 
C2=((2*pi*k45*x)/(log(r5/r4))); 
C3=-((2*pi*k45*x)/(log(r5/r4))+2*pi*r3*h34); 
C4=-(e3*sigma*2*pi*r3*x); 
C5= 2*pi*r3*h34 

  
D1=((2*pi*k45*x)/(log(r5/r4))); 
D2=SunExtVidro; 
D3=0.8*h56*2*pi*r5*x; 
D4=0.2*h510*2*pi*r5*x; 
D5=0.8*e5*sigma*2*pi*r5*x; 
D6=0.2*e5*sigma*2*pi*r5*x; 
D7=-(e5*sigma*2*pi*r5*x); 
D8=-(0.8*h56*2*pi*r5*x +0.2* h510*2*pi*r5*x+((2*pi*k45*x)/(log(r5/r4)))); 

  
E1=SunIntSec; 
E2=h56*2*pi*r5*x; 
E3=e5*sigma*2*pi*r5*x;  
E4=(k67* Acoletor)/(th6);  
E5=e6*sigma*Acoletor;  
E6=h610*Acoletor;  
E7=-(e6*sigma*Acoletor+e5*sigma*2*pi*r5*x);  
E8=-(((k67*Acoletor)/(th6))+h610*Acoletor+h56*2*pi*r5*x);  

  

F1=((k67*Acoletor)/(th6));  
F2=h78*Acoletor;  
F3=e7*sigma*Acoletor;  
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F4=-(h78*Acoletor+(k67*Acoletor/th6));  
F5=-(e7*sigma*Acoletor);  

  
G1=h78*Acoletor; 
G2=e7*sigma*Acoletor; 
G3=((k89*Acoletor)/(th8)); 
G4=- ((k89*Acoletor/th8)+h78*Acoletor); 
G5=- e7*sigma*Acoletor; 

  
H1=ghi*Acoletor*0.3; 
H2=(k89*Acoletor/th8); 
H3=Acoletor*e9*sigma; 
H4=h911*Acoletor; 
H5=-(e9*sigma*Acoletor); 
H6=-(h911*Acoletor+(k89*Acoletor/th8));  

  
M = [A1 A2 A3 0 0 0 0 0; 
     B1 B2 B3 B4 B5 B6 0 0; 
     C1 C2 C3 C4 C5 0 0 0; 
     D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8; 
     E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8; 
     F1 F2 F3 F4 F5 0 0 0; 
     G1 G2 G3 G4 G5 0 0 0; 
     H1 H2 H3 H4 H5 H6 0 0]; 

  

  

  
T = fsolve 

(@(T)funcaoteste(T,M,Tmed,T10,T11),[300,300,300,300,300,300,300,300]); 

  

  

  
J=Tamb 
U(1)=J-273 
for i=1:1:30 

  
dx = 0.05 
h12_=hconv12_(J,v) 
cp12=1002.5+275*10^-5*(J-200)^2 
roar12=90000/(287.05*J)   
Tnew = Tfluido(J,T,h12_,cp12,roar12,v,dx,r2) % Temperatura do Fluido Após 

percorrer dx m 
J=Tnew 
U(i+1)=J-273 
Qponto(i)=v*cp12*pi*roar12*(r2^2)*(U(i)-U(1)) 
end 
C=(0:0.05:1.5) 
C_=(0.05:0.05:1.5) 
Tnew_c=Tnew-273 
etafluido=(Qponto/dnisist)*100 
T_c = T-273 

  
figure(1)  
plot(C,U) %Temperatura do fluido(Celcius) X  x(metro) 
figure(2) 
plot(C_,etafluido) %nifluido(%) x x(metro) 

 
function [F]= myfun(T, M, Tmed,T10,T11) 
F = [M(1,1)*T(1)+M(1,2)*Tmed+M(1,3)*T(2)+0+0+0+0+0; 
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M(2,1)*1+M(2,2)*T(1)+M(2,3)*T(3)^4+M(2,4)*T(2)^4+M(2,5)*T(2)+M(2,6)*T(4)+0+

0; 
    M(3,1)*T(2)^4+M(3,2)*T(4)+M(3,3)*T(3)+M(3,4)*T(3)^4+M(3,5)*T(2)+0+0+0; 
    

M(4,1)*T(3)+M(4,2)*1+M(4,3)*T(5)+M(4,4)*T10+M(4,5)*T(5)^4+M(4,6)*T10^4+M(4,

7)*T(4)^4+M(4,8)*T(4); 
    

M(5,1)*1+M(5,2)*T(4)+M(5,3)*T(4)^4+M(5,4)*T(6)+M(5,5)*T10^4+M(5,6)*T10+M(5,

7)*T(5)^4+M(5,8)*T(5); 
    M(6,1)*T(5)+M(6,2)*T(7)+M(6,3)*T(7)^4+M(6,4)*T(6)+M(6,5)*T(6)^4+0+0+0; 
    M(7,1)*T(6)+M(7,2)*T(6)^4+M(7,3)*T(8)+M(7,4)*T(7)+M(7,5)*T(7)^4+0+0+0; 
    

M(8,1)*1+M(8,2)*T(7)+M(8,3)*T11^4+M(8,4)*T11+M(8,5)*T(8)^4+M(8,6)*T(8)+0+0;

]  

 
function h12 = hconv12(Tmed,v) 

  
miar12= ((1.458*10^-6)*Tmed^1.5)/(Tmed+110.04) % viscosidade dinâmica do ar 
roar12=90000/(287.05*Tmed)                        % massa específica do ar 
ni12=miar12/roar12                               % viscosidade cinemática do 

ar 
Re12=(v*0.036)/ni12                                  % número de Reynolds 

para o ar 
Pr12=0.680+(4.69*10^-7)*(Tmed-540)^2;                  % número de Prandlt 

do ar 
f12= 0.035                                        %  DEPENDE DO REYNOLDS 

atrito na superfície interna do absorvedor 
Nu12=(f12/8)*Re12*(Pr12)^(1/3)                      % número de Nusselt médio 

para escoamentos turbulentos on interior de uma cilindro 
%Nu12=0.023*Re12^(4/5)*Pr12^(0.3) 
kar12=0.02624*(Tmed/300)^(0.8646);                  % condutividade térmica 

do ar 
h12=(Nu12*kar12)/0.036                             % convecção entre o tubo 

e o fluído 
cp12=1002.5+275*10^-5*(Tmed-200)^2;                % calor específico do ar 

no tubo 
end 
function h12 = hconv12_(J,v) 

  
miar12= ((1.458*10^-6)*J^1.5)/(J+110.04) % viscosidade dinâmica do ar 
roar12=90000/(287.05*J)                        % massa específica do ar 
ni12=miar12/roar12                               % viscosidade cinemática 

do ar 
Re12=(v*0.036)/ni12                                  % número de Reynolds 

para o ar 
Pr12=0.680+(4.69*10^-7)*(J-540)^2;                  % número de Prandlt do 

ar 
f12= 0.035                                    %  DEPENDE DO REYNOLDS atrito 

na superfície interna do absorvedor 
Nu12=(f12/8)*Re12*(Pr12)^(1/3)                      % número de Nusselt 

médio para escoamentos turbulentos on interior de uma cilindro 
%Nu12=0.023*Re12^(4/5)*Pr12^(1/3) 
kar12=0.02624*(J/300)^(0.8646);                  % condutividade térmica do 

ar 
h12=(Nu12*kar12)/0.036                             % convecção entre o tubo 

e o fluído 
cp12=1002.5+275*10^-5*(J-200)^2;                % calor específico do ar no 

tubo 
end 
unction [h56]= hconv34(Tmed23,Plocal,Rg,D4,g,T) 
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kar56=0.02624*(Tmed23/300)^(0.8646) % condutividade térmica do ar 
roar56=Plocal/(Rg*Tmed23) % massa específica do ar 
miar56= ((1.458*10^-6)*Tmed23^1.5)/(Tmed23+110.04) % viscosidade dinâmica 

do ar 
beta56=1/Tmed23    % coeficiente de expansão térmica 
cp56=1002.5+275*10^-5*(Tmed23-200)^2 % calor específico do ar 
Ra56=(roar56^2*g*beta56*(T(4)-T(5))*D4^3*cp56)/(miar56*kar56)   % número de 

Rayleigh 
Pr56=0.680+(4.69*10^-7)*(Tmed23-540)^2 
Nu56=(0.6+((0.387*(Ra56)^(1/6))/((1+(0.559/Pr56)^(9/16)))^(8/27)))^2 % 

número de Nusselt para convecção natural em cilindro horizontal 
h56=Nu56*kar56/D4 % convecção externa do vidro e interna do refletor 

secundário 
function [h56]= hconv56(Tamb,Plocal,Rg,D4,g,T) 

  
kar56=0.02624*(Tamb/300)^(0.8646) % condutividade térmica do ar 
roar56=Plocal/(Rg*Tamb) % massa específica do ar 
miar56= ((1.458*10^-6)*Tamb^1.5)/(Tamb+110.04) % viscosidade dinâmica do ar 
beta56=1/Tamb    % coeficiente de expansão térmica 
cp56=1002.5+275*10^-5*(Tamb-200)^2 % calor específico do ar 
Ra56=(roar56^2*g*beta56*(T(4)-T(5))*D4^3*cp56)/(miar56*kar56)   % número de 

Rayleigh 
Pr56=0.680+(4.69*10^-7)*(Tamb-540)^2 
Nu56=(0.6+((0.387*(Ra56)^(1/6))/((1+(0.559/Pr56)^(9/16)))^(8/27)))^2 % 

número de Nusselt para convecção natural em cilindro horizontal 
h56=Nu56*kar56/D4 % convecção externa do vidro e interna do refletor 

secundário 
end 
function [h78]= hconv78(Tmed4,Plocal,Rg,g,delta78,T) 
kar78=0.02624*(Tmed4/300)^0.8646 
 miar78= ((1.458*10^-6)*Tmed4^1.5)/(Tmed4+110.04) 
 cp78=1002.5+275*10^-5*(Tmed4-200)^2             % calor específico do ar 
 beta78=1/Tmed4 
 roar78=Plocal/(Rg*Tmed4) 
 Ra78=(roar78^2*g*beta78*(T(6)-T(7))*delta78^3*cp78)/(miar78*kar78) 
 Nu78=0.212*Ra78^0.25 
 h78=Nu78*kar78/delta78 
end 
function [h510]= hconv510(Tamb,Plocal,Rg,g,D5,T,T10) 

  
kar510=0.02624*(Tamb/300)^0.8646 % condutividade térmica do ar 
roar510=Plocal/(Rg*Tamb) % massa específica do ar 
miar510= ((1.458*10^-6)*Tamb^1.5)/(Tamb+110.04) % viscosidade dinâmica do 

ar 
beta510=1/Tamb    % coeficiente de expansão térmica 
cp510=1002.5+275*10^-5*(Tamb-200)^2 % calor específico do ar 
Ra510=(roar510^2*g*beta510*(T(4)-T10)*D5^3*cp510)/(miar510*kar510)   % 

número de Rayleigh 
Pr510=0.680+(4.69*10^-7)*(Tamb-540)^2 
Nu510=(0.6+((0.387*Ra510^(1/6))/((1+(0.559/Pr510)^(9/16)))^(8/27)))^2 % 

número de Nusselt para convecção natural em cilindro horizontal 
h510=Nu510*kar510/D5 
end 
function [h610]= hconv610(Tamb,Plocal,Rg,g,T,T10,L610,Tmed32) 

  
    kar610=0.02624*(Tamb/300)^0.8646 
    Pr610=(0.680)+(4.69*10^-7)*(Tamb-540)^2 
    beta610=1/Tmed32 
    miar610= ((1.458*10^-6)*Tamb^1.5)/(Tamb+110.04) % viscosidade dinâmica 

do  
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    roar610=Plocal/(Rg*Tamb) 
    ni610=miar610/roar610  
    Gr610=(g*beta610*(T(5)-T10))*1.5^3/ni610^2 
    Nu610=0.56*(Gr610*Pr610*cos(pi/2.1))^(1/4) 
    h610=Nu610*kar610/L610  
end 
function [h911]=hconv911(Tamb,T,Rg,Plocal,Lcobertura,g,T11) 
 kar911=0.02624*(Tamb/300)^0.8646 
roar911=Plocal/(Rg*Tamb) 
beta911=1/Tamb 
 cp911=1002.5+275*10^-5*(Tamb-200)^2 
miar911= ((1.458*10^-6)*Tamb^1.5)/(Tamb+110.04) 
 Ra911=(roar911^2*g*beta911*(T(8)-T11)*Lcobertura^3*cp911)/(miar911*kar911) 
 Nu911=0.54*Ra911^0.25 
h911=Nu911*kar911/Lcobertura  
end 
function Tnew = Tfluido(J,T,h12_,cp12,roar12,v,dx,r2) 
Tnew = J + ((h12_*2*dx)/(r2*roar12*v*cp12))*(T(1)-J) 
end 

 

BALANÇO DE ENERGIA PARA TUBO EVACUADO 

 

 
% BALANÇO DE ENERGIA PARA O TUBO SIMPLES NÃO EVACUADO 

  
% CONSTANTES DO PROTEJO 

  
r2=0.018;          % raio interno do absorvedor [m] 
D=2*r2             % diâmetro interno do tubo 
r3= 0.02;          % raio externo do absorvedor [m] 
k12=16.1;            % condutividade térmica do absorvedor [W/mK] 
e3=0.1;           % emissiidade do absorvedor 
sigma=5.669*10^-8; % consntante de boltzmann [W/m^2.K^4] 
r4=0.035;           % raio interno do vidro [mm] 
D4=2*r4; 
r5=0.045;         % raio externo do vidro [mm] 
D5=2*r5 
k45= 1.13;       % condutividade térmica do vidro [W/mK] 
e5=0.1;          % emissividade do vidro 
k67=145;         % condutividade do refletor secundário [W/mK] 
e6=0.039;        % emissividade do refletor secundário 
e7=0.039;        % emissividade do refletor secundário 
k89=0.1;        % condutividade térmica da cobertura [W/mK] 
e9=0.82;        % emissividade do isolante 
Tamb=25+273;     % temperatura ambiente [K] 
T11= Tamb-6;     % temperatura do céu [K} 
T10=Tamb+5;      % temperatura do solo [K] 
th6=0.003;       % espessura refletor secundário [m] 
th8=0.05;       % espessura isolante [m] 
delta78=0.02   % distância entra a cobertura e a superfície externa do 

refletor secundário 
Lcobertura=0.414 % comprimento característico da cobertura de madeira 
dni=600;        % direct normal irradiation [W/m^2] 
ghi=800;        % radiação global [W/m^2] 
refespelho=0.94; % refletividade dos espelhos 
x=1.5; 
dnisist=0.125*x*15*dni*0.94;       % direct normal irradiation que entra no 

sistema [W=J/s] 
Rg=287.05        % constante dos gases ideais 
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Plocal= 90000    % pressão atmosférica local [Pa] 
g=9.8            % aceleração da gravidade [m/s^2] 
v= 9       % velocidade do fluído [m/s] 

  
%% ÁREAS 

  
Acoletor= 0.414*x; % área do refletor secundário em função de x 

  
L610=Acoletor/3.828 % COMPRIMENTO CARACTERÍSTICO CONVECÇÃO 610 

  

  
%% RADIAÇÕES SOLARES QUE ENTRAM 

  
SunExtVidro=0.94*dnisist*0.02 
SunExtTubo=(dnisist*0.97*0.95*0.2)+0.94*dnisist*0.97*0.95*0.8 
SunIntSec=0.8*0.06*dnisist; 

  
%% CHUTES INICIAIS DE TEMPERATURA 
Tf=313; 
T=[849,849,437,434,350,350,342,324]; 

  

  
%% TEMPERATURAS MÉDIAS 

  
Tmed=(Tf+Tamb)/2 % Temperatura média do fluído de transferência de calor 
Tmed1=(T(4)+T(5))/2 % Temperatura média entre a externa do vidro e externa 

do refletor secundário 
Tmed2=(T11+T(4))/2 % emperatura média entre a externa do vidro e o solo 
Tmed3=T(5)-0.25*(T(5)-T10)% Temperatura média entre a externa do refletor 

secundário e solo 
Tmed4=(T(6)+T(7))/2   % Temperatura média entre a interna do refletor 

secundário e interna do isolante 
Tmed5=(T(8)+T10)/2   % Temperatura média da externa da cobertura e ceu  
Tmed32=T10+0.25*(T(5)-T10) 
Tmed23=(T(2)+T(3))/2 

  

  
%% CALCULANDO COEFICIENTES DE CONVECÇÃO 

  
h12=hconv12(Tmed,v) 
cp12=1002.5+275*10^-5*(Tmed-200)^2 
roar12=90000/(287.05*Tmed)   
h34=hconv34(Tmed23,Plocal,Rg,D,g,T) 
h56=hconv56(Tamb,Plocal,Rg,D,g,T) 
h510=hconv510(Tamb,Plocal,Rg,g,D,T,T10) 
h610=hconv610(Tamb,Plocal,Rg,g,T,T10,L610,Tmed32) 
h78=hconv78(Tmed4,Plocal,Rg,g,delta78,T) 
h911=hconv911(Tamb,T,Rg,Plocal,Lcobertura,g,T11) 
%% DESCREVENDO SISTEMA DE EQUAÇÕES 

  
A1=(h12*r2+(k12/log(r3/r2))); 
A2=-(h12*r2); 
A3=-(k12/log(r3/r2)); 

  
B1=SunExtTubo; 
B2=((2*pi*k12*x)/(log(r3/r2))); 
B3=2*pi*r3*x*e3*sigma; 
B4=-(2*pi*r3*x*e3*sigma); 
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B5=-((2*pi*k12*x)/(log(r3/r2))+2*pi*r3*h34); 
B6= 2*pi*r3*h34; 

  
C1=2*pi*r3*x*e3*sigma; 
C2=((2*pi*k45*x)/(log(r5/r4))); 
C3=-((2*pi*k45*x)/(log(r5/r4))+2*pi*r3*h34); 
C4=-(e3*sigma*2*pi*r3*x); 
C5= 2*pi*r3*h34 

  
D1=((2*pi*k45*x)/(log(r5/r4))); 
D2=SunExtVidro; 
D3=0.8*h56*2*pi*r5*x; 
D4=0.2*h510*2*pi*r5*x; 
D5=0.8*e5*sigma*2*pi*r5*x; 
D6=0.2*e5*sigma*2*pi*r5*x; 
D7=-(e5*sigma*2*pi*r5*x); 
D8=-(0.8*h56*2*pi*r5*x +0.2* h510*2*pi*r5*x+((2*pi*k45*x)/(log(r5/r4)))); 

  
E1=SunIntSec; 
E2=h56*2*pi*r5*x; 
E3=e5*sigma*2*pi*r5*x;  
E4=(k67* Acoletor)/(th6);  
E5=e6*sigma*Acoletor;  
E6=h610*Acoletor;  
E7=-(e6*sigma*Acoletor+e5*sigma*2*pi*r5*x);  
E8=-(((k67*Acoletor)/(th6))+h610*Acoletor+h56*2*pi*r5*x);  

  
F1=((k67*Acoletor)/(th6));  
F2=h78*Acoletor;  
F3=e7*sigma*Acoletor; %area 
F4=-(h78*Acoletor+(k67*Acoletor/th6)); %area 
F5=-(e7*sigma*Acoletor); %area 

  
G1=h78*Acoletor; 
G2=e7*sigma*Acoletor; 
G3=((k89*Acoletor)/(th8)); 
G4=- ((k89*Acoletor/th8)+h78*Acoletor); 
G5=- e7*sigma*Acoletor; 

  
H1=ghi*Acoletor*0.3; 
H2=(k89*Acoletor/th8); 
H3=Acoletor*e9*sigma; 
H4=h911*Acoletor; 
H5=-(e9*sigma*Acoletor); 
H6=-(h911*Acoletor+(k89*Acoletor/th8));  

  
M = [A1 A2 A3 0 0 0 0 0; 
     B1 B2 B3 B4 B5 B6 0 0; 
     C1 C2 C3 C4 C5 0 0 0; 
     D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8; 
     E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8; 
     F1 F2 F3 F4 F5 0 0 0; 
     G1 G2 G3 G4 G5 0 0 0; 
     H1 H2 H3 H4 H5 H6 0 0]; 

  

  

  
T = fsolve 

(@(T)funcaoteste(T,M,Tmed,T10,T11),[300,300,300,300,300,300,300,300]); 



   82 

  

  

  
J=Tamb 
U(1)=J-273 
for i=1:1:30 

  
dx = 0.05 
h12_=hconv12_(J,v) 
cp12=1002.5+275*10^-5*(J-200)^2 
roar12=90000/(287.05*J)   
Tnew = Tfluido(J,T,h12_,cp12,roar12,v,dx,r2) % Temperatura do Fluido Após 

percorrer dx m 
J=Tnew 
U(i+1)=J-273 
Qponto(i)=v*cp12*pi*roar12*(r2^2)*(U(i)-U(1)) 
end 
C=(0:0.05:1.5) 
C_=(0.05:0.05:1.5) 
Tnew_c=Tnew-273 
etafluido=(Qponto/dnisist)*100 
T_c = T-273 

  
figure(1)  
plot(C,U) %Temperatura do fluido(Celcius) X  x(metro) 
figure(2) 
plot(C_,etafluido) %nifluido(%) x x(metro) 

  
Qradintvidro=2*pi*r3*x*sigma*e3*((T(2)^4)-T(3)^4) 
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