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Resumo 

A geração de eletricidade a partir de usina heliotérmica pode se dar através de diferentes 

tecnologias, sendo as mais proeminentes, mundialmente, as de calha parabólica e de torre 

central. O desenvolvimento desta tecnologia nas últimas décadas permite vislumbrar uma 

matriz elétrica mundial e nacional com maior participação de fontes renováveis, em especial 

a energia solar. No entanto, o avanço desta tecnologia encontra barreiras para se equiparar 

à geração termelétrica convencional e a outros meios renováveis de geração de eletricidade. 

São elas, principalmente, os altos custos de investimento relacionados em grande parte ao 

custo tecnológico. A geração heliotérmica converte a radiação solar em energia térmica, 

que é transformada em eletricidade através de ciclos padrões, como o ciclo Rankine de 

geração de potência a vapor, utilizados pela maior parte das usinas termelétricas 

convencionais. A utilização de tanques térmicos de armazenamento de energia (TES) permite 

a geração de energia despachável nos períodos noturnos e de baixa irradiação direta normal 

(DNI). No Brasil, devido à vasta área territorial com potencial solar significativo, tal 

tecnologia encontra possibilidade de implantação e pode ser uma alternativa para a maior 

utilização de fontes renováveis na geração elétrica. O objetivo desta pesquisa é analisar 

teoricamente os parâmetros significativos e a consequente viabilidade de implantação de 

usina heliotermica em locais onde haja atualmente usina termelétrica. Foram selecionadas 

três usinas, localizadas nos estados do Ceará, Maranhão e Minas Gerais. Utilizando os 

parâmetros dos blocos de potência e das condições de operação foram propostos, para cada 

localidade, cenários de integração solar através das tecnologias de calha parabólica e torre 

central.   A análise econômica que resulta no custo nivelado de energia, LCOE, considera, 

ainda, as condições de financiamento em cada região. Através do software “System Adviser 

Model” (SAM) foram simulados os cenários propostos, resultando, das análises técnicas e 

econômicas, os parâmetros utilizados como critérios decisórios e comparativos, a saber: 

LCOE, fator de capacidade, geração de eletricidade anual e consumo de água. Dos 10 

cenários simulados, quatro apresentaram resultados que indicam a capacidade da geração 

heliotérmica competir diretamente com as termelétricas (UTEs), apresentando LCOE de 

5,59 a 8,88cents.USD/kWh e fator de capacidade de 50 a 67,5% . 

Palavras-chave: Tecnologia Heliotérmica, Múltiplo Solar, LCOE, Fator de Capacidade. 



 

Abstract 

Electricity generation from concentrated solar power (CSP) can be through different 

technologies, the most prominent in the world being parabolic trough and central tower. The 

development of this technology in recent decades allows us a glimpse world and national 

electric matrix with greater participation from renewable sources, especially solar energy. 

However, the advancement of this technology struggles to match conventional thermoelectric 

generation and other renewable means of electricity generation. These are mainly a high 

investment costs largely related to the technological cost. CSP generation converts solar 

radiation into thermal energy, which is transformed into electricity through standard cycles, 

such as the Rankine steam power generation cycle, used by most conventional thermoelectric 

plants. The use of thermal energy storage tanks (TES) allows the generation of dispatchable 

energy at night and with low direct normal irradiation (DNI). In Brazil, due to the vast 

territorial area with significant solar potential, such technology can be implanted and may be 

an alternative for the greater use of renewable sources in electricity generation. The objective 

of this research is to theoretically analyze the significant parameters and the consequent 

feasibility of implantation of a CSP plant in places where there is currently thermoelectric 

plant. Three plants were selected, located in the states of Ceará, Maranhão and Minas Gerais. 

Using the parameters of the power blocks and operating conditions were proposed, for each 

location, scenarios of solar integration through the technologies of parabolic trough and 

central tower. The economic analysis that results in the leveled cost of energy, LCOE, also 

considers from each region the financing conditions. Through the System Adviser Model 

(SAM) software, the proposed scenarios were simulated, resulting from the technical and 

economic analysis, the parameters used as decision and comparative criteria, namely: LCOE, 

capacity factor, annual electricity generation and power consumption. Water. Of the 10 

simulated scenarios, four presented results that indicate the ability of CSP generation to 

compete directly with thermoelectric plants, presenting LCOE from 5,59 to 8,88 

cents.USD/kWh and capacity factor from 50 to 67,5%. 

Keywords: Concentrated solar power, Solar Multiple, LCOE, Capacity Factor.
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1. INTRODUÇÃO 

Em 2020 o Brasil deve dar início à implantação dos compromissos assumidos no 

Acordo do Clima de Paris. O tratado, que entrou em vigor em 2016, se propõe a iniciar uma 

reorientação da economia global com vistas a estabilizar o aquecimento da Terra bem abaixo 

de 2 °C neste século e fazer esforços para limitá-lo a 1,5 °C. Nesse esforço global, o Brasil 

se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025 em relação 

a 2005, e indicou redução de 43% em 2030 em relação ao mesmo ano (OBSERVATÓRIO 

DO CLIMA, 2018). 

A matriz energética mundial indica o petróleo, o gás natural e o carvão mineral como 

os maiores atores na geração de energia. A utilização de tais combustíveis fósseis é resultado 

direto de aspectos econômicos e geopolíticos do mundo globalizado, com impactos 

ambientais diversos, em especial o aquecimento global (LECALVEZ, 2009). 

Nesse contexto, coloca-se como formas de enfrentamento das questões climáticas tanto 

a maior participação de fontes renováveis e sustentáveis de energia como o aumento da 

eficiência para os processos de geração elétrica existentes. São duas alternativas que 

apresentam obstáculos tecnológicos que se superados poderão ensejar grandes oportunidades 

econômicas e sociais (SORIA et al., 2015). 

O Brasil, com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mais de 7 mil 

quilômetros de litoral e condições climáticas favoráveis, possui um dos maiores potenciais 

de energia solar do mundo. Se por um lado as reservas de combustíveis fósseis são 

relativamente reduzidas, por outro, os potenciais hidráulicos, da irradiação solar, da biomassa 

e da força dos ventos são suficientemente abundantes para garantir a autossuficiência 

energética do país (ANEEL, 2008). 

A produção de energia a partir de uma matriz diversificada é fortemente incentivada 

visando evitar a dependência de uma só fonte de energia, haja vista a “crise do apagão” que 

ocorreu entre julho de 2001 a fevereiro de 2002, devido ao baixo nível de água nos 

reservatórios de hidrelétricas (BARDELIN et al., 2004). 

No Brasil, a matriz energética é composta por 43,5% de energia renovável, dos quais 

17,5% são devidas à biomassa da cana-de-açúcar, utilizada na produção de etanol para 

transporte automotivo (MME, 2017). 

Já a matriz elétrica brasileira, diferentemente de outros países, apresenta 82% de fontes 

renováveis, sendo 65,2% atribuídos à energia hidráulica, 8,2% provenientes da biomassa 
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(bagaço de cana, lenha e carvão vegetal) e 6,9% de geração solar e eólica (EPE, 2018). 

No Brasil, a tecnologia fotovoltaica, que converte energia solar em energia elétrica é, 

atualmente, a única forma distribuída de energia elétrica. Tal tecnologia tem alavancado o 

mercado da geração descentralizada através do seu uso em setores residenciais, comerciais e 

industriais e já é uma realidade em vários países, mas ainda incipiente no Brasil (ANEEL, 

2008). 

De acordo com o “National Renewable Energy Laboratory”, há 53 projetos de usinas 

elétricas com tecnologia heliotérmica em desenvolvimento no mundo. No entanto, no Brasil, 

existe pouca experiência de projeto e operação destes sistemas (NREL, 2018a). 

Na geração heliotérmica ou CSP (“Concentrated Solar Power”), raios solares são 

concentrados e convertidos em energia térmica na forma de calor para a geração de vapor, 

como etapa de um ciclo termodinâmico de geração de potência como, por exemplo, o ciclo 

Rankine (PENAFIEL, 2011). Assim, relativamente ao desenvolvimento da tecnologia 

heliotérmica, os esforços se voltam para o aperfeiçoamento dos processos principais que o 

integram: captação da energia solar; armazenamento e transferência de energia para geração 

de vapor e geração de eletricidade (CAVALCANTI, 1999). 

A usina heliotérmica tem principal utilização para gerar eletricidade em média e grande 

escala, podendo suprir a demanda em cidades, indústrias e distribuir ao sistema elétrico 

nacional. Apesar da expansão da tecnologia heliotérmica através de políticas de incentivo à 

energia renovável em alguns países, continua sendo uma forma de geração de energia cuja 

competitividade com outras fontes só é esperada a longo prazo, após 2030 (ARVIZU; et 

al.,2011; TRIEB; MÜLLER-STEINHAGEN; KERN, 2011; PENAFIEL, 2011). 

Dentre os parâmetros utilizados para analisar a viabilidade das usinas está o custo 

nivelado de energia (LCOE), que representa a relação entre os cálculos de todos os custos 

esperados de uma usina (construção, financiamento, combustível, manutenção, impostos, 

seguros, incentivos e inflação) e a potência anual (kWh/ano); este valor pode variar de 0,11 

a 0,31 centavos USD/kWh (IEA, 2017). 

Um dos maiores desafios na geração heliotermica é ter um desempenho termodinâmico 

próximo a processos realizados por termelétricas. Os pesquisadores tendem a sanar esta 

barreira utilizando armazenamento térmico (TES) para produção noturna, ou mesmo 

combinando a geração heliotermica com outras tecnologias, renováveis ou não (LODI, 2011; 

MATILHA,2017; KALOGIROU, 2016; OLIVEIRA FILHO, 2014; PENAFIEL, 2011; 

SOMERS, 2016). 
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 Além da viabilidade econômica e de eficiência no processo, a utilização de energia 

renovável viabiliza a baixa emissão de gases que provocam efeito estufa, além de, no caso 

específico de termelétrica, gerar uma economia no consumo de água no processo. 

Fatores tais como localização, dimensionamento da planta, tecnologia utilizada para 

captação de energia solar, opções de produção noturna e políticas de incentivo para geração 

de energia renovável são variáveis que impactam diretamente o custo nivelado de energia 

(LCOE) em uma usina heliotermica. 

Uma alternativa para reduzir o LCOE envolve a utilização de armazenamento térmico 

(TES) que, além de reduzir custos, aumenta o fator de capacidade (FC), possibilitando a 

geração de energia elétrica via solar durante 24 horas. 

Como exemplo, a usina com armazenamento térmico e maior potência em operação é 

a “Solana Generating Station”, em operação desde 2013 nos EUA. Utiliza calhas parabólicas 

para captação solar, gera potência de 280MW e conta com sistema de armazenamento de 

energia com autonomia de 6 horas. Seu fator de capacidade apresenta o valor de 35,4% e 

custo nivelado de energia elétrica de  0,24 a 0,29 USD/KWh (NREL, 2018a; HELIOCSP, 

2019). Já a planta com maior armazenamento térmico, “Gemasolar,” em operação desde 

2011, utiliza a tecnologia de torre central, tem  potência de 19,9MW e armazenamento de 

energia com autonomia de 15 horas, apresenta fator de capacidade de 63% e custo nivelado 

de energia elétrica entre 0,18 a 0,22 USD/KWh (NREL, 2018a; HELIOCSP, 2019). 

Tendo em vista os altos custos de implantação das usinas heliotermicas, o presente 

trabalho trata do estudo teórico de parâmetros técnicos e econômicos a fim de verificar a 

viabilidade de adequação de uma usina de geração termelétrica já existente no Brasil, de 

forma a operar com energia solar. Desta forma, o bloco de potência seria aproveitado, 

recebendo, a nova usina, o campo solar e o sistema de armazenamento de energia térmica.   

1.1 Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar teoricamente os parâmetros significativos 

e a consequente viabilidade de implantação de uma usina solar com armazenamento térmico, 

considerando duas tecnologias de captação (torre central e calhas parabólicas) em três 

termelétricas já existentes nos estados do Maranhão, Minas Gerais e Ceará, com diferentes 

potências (1MW, 56 MW e 360MW) e tipos de combustíveis (lenha, bagaço de cana e carvão 

mineral).  

Os objetivos específicos são: 
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• Definir parâmetros de entradas técnicos e financeiros para assim realizar a 

simulação. 

• Determinar e otimizar parâmetros que interferem no desempenho de uma 

usina heliotermica de calha parabólica e torre central. 

• Comparar os resultados de desempenho (fator de capacidade) e custos 

(LCOE) entre os cenários simulados. 

• Comparar o desempenho técnico e financeiros em relação a usinas 

termelétricas em operação. 

• Comparar o consumo de água dos modelos simulados com usinas 

heliotermicas existentes. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1    Matriz elétrica mundial e brasileira 

Desde a revolução industrial a geração de energia elétrica é baseada na queima de 

combustíveis fósseis, que dispersam poluentes em forma gasosa impactando o meio ambiente. 

Tal processo é um dos principais agravadores do efeito estufa que, em consequência, promove 

o processo de aquecimento global. Outros problemas associados à presença de gases 

poluentes na atmosfera são as doenças respiratórias e alergias que afetam a população, 

além da chuva ácida (DRUMM, 2014) . 

Atualmente, a matriz elétrica mundial é fortemente apoiada na utilização de fontes 

primárias não renováveis, o que é um entrave ao desenvolvimento sustentável. Assim, o objetivo 

de alcançar uma economia verde, com baixa intensidade de carbono, uso racional dos 

recursos naturais e inclusão social é inviável, considerando-se a atual estrutura mundial de 

consumo energético (SCHAEFFER; SZKLO, 2011). 

Os principais insumos energéticos usados pela indústria no mundo são o petróleo, o gás 

natural e o carvão. Esses insumos têm apresentado elevadas taxas de crescimento do consumo 

devido, principalmente, ao desempenho das economias emergentes lideradas pela China e pela 

Índia. O crescimento acelerado da demanda, aliado à instabilidade política nas regiões 

produtoras de petróleo e gás natural e às pressões pela redução das emissões dos gases 

causadores do “efeito estufa”, traz preocupações sobre o equacionamento da oferta de 

energia e seu impacto nos preços (CNI, 2012). Neste cenário, a preocupação com a 

dependência energética  nos países vem aumentando, abrindo espaço para variadas formas de 

geração de eletricidade. 

A geração de eletricidade por termelétricas é predominante na matriz elétrica mundial, 

representando 76,9% da geração total. A Tabela 1 apresenta valores da produção 

termelétrica mundial. 

Nota-se que as usinas térmicas a óleo, termonucleares, a gás natural e a carvão 

representam, respectivamente, 4,1%, 10,6%, 22,9% e 39,3% da geração total de eletricidade 

no mundo. O restante da energia elétrica é gerado a partir de fontes alternativas, como 

hidrelétricas, biomassa, solar e eólica, representando, respectivamente, 16,0%, 2,2% e 

4,9%.  

A Tabela 2 mostra valores de geração via fonte alternativa, por região do mundo, de 

2010 a 2014 (EPE, 2018). 
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Tabela 1 – Capacidade instalada de geração termelétrica no mundo (GW), de 2010 a 2014 
 

Regiões  2010 2011 2012 2013 2014 

Mundial  16.247,5 16.744,7 16.864,8 17.197,9 17.359,9 

       

Ásia & Oceania  6.551,1 7.108,8 7.207,4 7.601,5 7.744,2 

América do Norte  4.123,5 4.045,7 4.015,8 4.005,3 4.007,1 

Europa  2.687,0 2.646,4 2.557,4 2.442,1 2.351,4 

Eurásia  1.177,9 1.209,0 1.234,1 1.212,4 1.223,0 

Oriente Médio  820,9 842,3 879,1 907,0 968,1 

África  522,7 540,9 566,9 580,3 589,0 

América do Sul e Central  364,3 351,6 404,1 449,4 477,1 

Fonte: Elaboração própria a partir de EPE,2018. 

 

Na Europa e América do Norte a alta geração de energia está ligada ao nível de conforto 

de seus habitantes e produção industrial de ativos. Já a Ásia e Oceania têm sua produção 

elétrica em consequência do tamanho da população. Estas três regiões têm grandes 

investimentos na área de eletricidade sustentável, mudando assim a mentalidade do mercado 

para investimentos energéticos a longo prazo (EPE,2018). 

Segundo dados da “Empresa de Pesquisa Energética”(2018), em um período de quatro 

anos houve um aumento de 45,8% na geração de eletricidade por fontes alternativas de 

energia (solar, eólica e biomassa), com notável diminuição de geração termelétrica a partir de 

combustíveis fósseis (6,4%). Tal fato foi reflexo da procura, pelos maiores produtores de 

energia elétrica mundial, por diminuir a dependência de combustíveis fósseis, movidos pelo 

aquecimento global. 

Tabela 2 – Geração de eletricidade a partir de fontes alternativas mundiais (GW), 2010 a 2014. 

Região 2010 2011 2012 2013 2014 

Mundial 801,6 951,0 1.114,2 1.304,0 1.478,6 

      

Europa 332,6 399,8 468,2 525,2 567,5 

Ásia & Oceania 204,0 251,0 310,5 386,9 454,3 

América do Norte 203,3 233,6 259,7 303,5 346,0 

América do Sul e Central 51,3 55,1 62,7 72,3 88,3 

África 5,1 5,3 5,5 7,2 11,9 

Eurásia 5,0 5,6 7,0 7,9 9,1 

Oriente Médio 0,3 0,6 0,7 1,0 1,6 

Fonte: Elaboração própria a partir de EPE, 2018. 
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Enquanto as termelétricas têm a maior participação na matriz elétrica mundial, no Brasil, 

devido à geografia favorável, a geração hidrelétrica ocupa o primeiro lugar, tendo as 

termelétricas participação secundária utilizada como auxiliares para suprir a eletricidade 

não gerada por hidrelétricas (Figuras 1 e 2). 

 

 

 
Figura 1 – Matriz Elétrica Mundial 

Fonte: (EPE, 2018), adaptado e traduzido. 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – Matriz Elétrica Brasileira. 

Fonte: (EPE, 2018), adaptado e traduzido. 
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No Brasil, o petróleo tem participação principal no setor de transportes, porém em 

conjunto com gás natural, carvão, e energia nuclear tem participação secundária na matriz 

elétrica (ANEEL, 2008). 

O segmento de geração elétrica no Brasil é extremamente vasto, contabilizando 

atualmente 3152 empreendimentos geradores. As usinas termelétricas de médio porte 

representam a maioria destes empreendimentos, totalizando 1570.  Apesar de a maioria 

ser composta por termelétricas de médio porte, a maior parte da potência instalada é composta 

por usinas hidrelétricas, com grande parte da capacidade, e as mesmas são responsáveis por 

61,02% da energia elétrica total gerada (STUCHI, 2015 ; ANEEL,2018). 

A geração de eletricidade por hidrelétrica não gera gases de efeito estufa, porem a 

construção da represa impacta o bioma em sua volta, pois a fauna e flora precisam ser 

relocadas, prejudicando assim as espécies nativas que fato de elas poderem ficar mais 

vulneráveis ao novo ecossistema. Além disso, a instalação dessas usinas também causa 

impactos sociais, afetando, principalmente, as comunidades ribeirinhas e pescadores que 

dependem do rio para o seu sustento e sobrevivência (PUC SP, 2013). 

 

2.2 Geração termelétrica 

A geração termelétrica é baseada na conversão de energia térmica em energia mecânica e 

da conversão desta em energia elétrica. A energia térmica é obtida pela queima de combustíveis 

fósseis, renováveis, ou pela fissão nuclear de combustíveis radioativos (TOLMASQUIM, 

2016; TOLMASQUIM; GUERREIRO; GORINI, 2007). 

A conversão da energia térmica em energia mecânica se dá através do uso de um fluido 

que produzirá trabalho durante processo de expansão em turbinas térmicas. A conversão 

da energia mecânica em elétrica se dá através do acionamento mecânico de um gerador 

elétrico acoplado ao eixo da turbina (REIS, 2015). 

 
2.2.1 Ciclo termodinâmico de geração de potência a vapor em termelétricas 

Para geração de energia termelétrica as centrais termelétricas de geração de potência 

podem utilizar uma turbina a vapor, cujo principal objetivo é produzir eletricidade a partir 

do calor. O calor pode ser gerado a partir da fissão nuclear, ou a partir da combustão de 

diversos combustíveis como óleo diesel, carvão, gás natural e biomassa (lenha, bagaço de 

cana, resíduos sólidos, etc.) (LORA et al., 2004). 
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Dos ciclos de geração de potência a vapor, o mais comum é o ciclo Rankine, no qual o 

calor obtido pela queima do combustível é transferido, na caldeira, para o fluido de trabalho, 

geralmente a água. O fluido então se expande na forma de vapor a alta pressão e temperatura 

e a energia armazenada é convertida em energia mecânica na turbina, acionando o eixo que 

a acopla ao gerador de energia elétrica. O vapor de exaustão da turbina é condensado como 

resultado da troca de calor com a água de resfriamento (fonte fria), tem sua pressão aumentada 

ao passar por uma bomba e retorna para a caldeira, completando o ciclo (CENGEL; BOLES, 

2014; BORGNAKKE; SONNTAG, 2009). 

Desta forma, são quatro os processos de um ciclo Rankine básico que ocorrem em 

regime permanente (Figura 3). Nos pontos 1-2 ocorre o processo de bombeamento 

adiabático, entre os pontos 2-3 há uma transferência de calor a pressão constante, na 

caldeira, entre 3-4 acontece expansão adiabática na turbina e, por último, há perda de calor à 

pressão constante no condensador (4-1) (MORAN et al., 2011). 

 

 

Figura 3 – Instalação motora simples a vapor que opera segundo um ciclo rankine. 

Fonte: Çengel, 2014. 

 

As termelétricas com ciclo a vapor apresentam eficiências entre 42% e 44% (LORA et 

al., 2004), sendo tais rendimentos fortemente dependentes do combustível utilizado e 

potência. Aquelas movidas a gás natural ou óleo combustível são mais eficientes, 

caracterizando-se por menor consumo de energia no tratamento preliminar do combustível e 

maior eficiência na combustão. Caracterizam-se por potências unitárias elevadas, alcançando 

até 1,2 GW, o que constitui sua principal vantagem. Em relação aos parâmetros de operação 

do vapor, as temperaturas típicas estão na faixa de 400 a 580 ºC. Ressalta-se que o aumento da 

temperatura do vapor na entrada da turbina sempre leva ao aumento da eficiência térmica do 

ciclo (TOLMASQUIM, 2016). 
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De modo a aumentar a eficiência energética do ciclo faz-se uso da cogeração, com o 

aproveitamento do vapor liberado pela turbina como calor para um consumidor ou processo 

externo. Uma forma de tornar as termelétricas mais sustentáveis, diminuindo o uso de 

combustíveis fósseis e, consequentemente, as emissões de gases de efeito estufa, é a utilização 

de uma mescla de combustíveis renováveis com aqueles não renováveis para a geração de vapor 

na caldeira (PENAFIEL, 2011). 

 
2.2.2 A matriz termelétrica no Brasil 

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, existem 3.009 usinas termelétricas, 

gerando um total homologado de 43,05 GW de potência, produção destinada ao suprimento 

auxiliar quando há ‘deficit’ de produção das hidrelétricas e à cogeração para média e micro 

geração de eletricidade (ANEEL, 2018). 

A principal vantagem de uma termoelétrica é que ela pode ser construída próximo 

aos locais de consumo, o que tende a gerar grande economia nos custos de implantação das 

redes de transmissão e distribuição de energia elétrica. 

 

 

Figura 4 – Banco de Geração ANEEL 

Fonte: Elaboração própria a partir do Banco de Geração da ANEEL (2018). 

 

Segundo a Figura 4, que apresenta a compilação dos dados do banco de geração da 

ANEEL (2018), as três maiores fontes combustíveis convertidas em eletricidade são a 

biomassa (33,87%), o gás natural (29,84%) e o petróleo (22,71%), termelétricas a carvão 
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representam 47,3% de toda a energia homologada a partir de usinas termelétricas. 

As termelétricas a biomassa são responsáveis pela geração de 14,58 GW (8,73%) de 

energia elétrica, tendo o bagaço de cana, subproduto da geração de etanol e açúcar, participação 

de 77,5% entre as fontes de biomassa (ANEEL, 2018). 

A biomassa pode ser definida como qualquer tipo de matéria orgânica que pode ser 

transformada em energia mecânica, elétrica ou térmica. Dependendo da sua origem, pode 

ser classificada como florestal (madeira, por exemplo), agrícola (soja, arroz, cana-de-açúcar, 

entre outras) de rejeitos urbanos e industriais (STUCHI, 2015). 

Analisando as tecnologias das fontes energéticas alternativas renováveis, já 

suficientemente maduras para serem empregadas comercialmente, somente a biomassa, 

utilizada em processos modernos com elevada eficiência tecnológica, possui a flexibilidade 

de suprir energéticos tanto para a produção de energia elétrica quanto para mover o setor de 

transportes. No entanto, as diferentes tecnologias para o processamento e transformação da 

biomassa em energia, apresentam dois problemas que são o custo e a eficiência energética 

de sua cadeia produtiva (CORTEZ; LORA; GÓMEZ, 2008). 

Por tratar-se de uma fonte renovável e pouco poluente, pelo fato da emissão de 

CO2 durante a produção de energia ser compensada pela absorção no desenvolvimento das 

culturas no caso vegetal, o uso da biomassa traz diversas vantagens quando comparadas com 

outras fontes de energia. Contudo, por apresentar menor poder calorífico que outros 

combustíveis, é necessário explorar grandes quantidades de biomassa para gerar energia, o que 

pode trazer alguns impactos ambientais, como a destruição de “habitats” e devastação 

de grandes áreas (ANEEL, 2008). 

Uma vantagem das usinas de pequeno e médio porte , com potências instaladas de até 

60MW, favorecem a instalação nas proximidades dos centros de consumo e das regiões onde 

existe capacidade de fornecimento destes combustíveis (MORTAZA; MAHMOUDI, 2010) . 

A Tabela 3 relaciona valores relacionados a termelétricas de geração exclusiva de 

eletricidade e que utilizam como combustível o carvão mineral, os resíduos agrícolas e o 

bagaço de cana.  

Tabela 3 – Custo Nivelado e Fator de Capacidade em usinas termelétricas a vapor no Brasil. 

Fonte Custo Nivelado (cents.USD/kWh) Fator de Capacidade (%) 

Bagaço de Cana 1,1 a 6,3 20 a 80 

Res. Agrícola 8,8 a 9,4 20 a 80 

Carvão Mineral 8,3 a 11,2 60 a 80 

Fonte: TOLMASQUIM, 2016. 
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2.2.3 Impactos ambientais de termelétricas 

Os impactos ambientais, em diferentes escalas, são uma realidade para todas as geradoras 

de energia. Em usinas brasileiras, o “Relatório de Impactos Ambientais – RIMA” deve 

ser feito de forma a considerar os problemas ambientais passíveis de ocorrer, tal que 

sejam apontadas medidas preventivas já na etapa da construção da usina (NÚCLEO DE 

AVALIACÃO DE IMPACTO AMBIENTAL, 2018). 

Tanto as fontes não renováveis, como também as renováveis de energia podem causar 

danos ao meio ambiente e à sociedade, como o agravamento  atmosférico , resultado da 

liberação na atmosfera de grandes quantidades de gases de  efeito estufa (GEE), e impactos 

nas bacias hidrográficas (OLIVEIRA FILHO, 2014; IPCC, 2014). 

O setor de energia, incluindo produção e consumo de combustíveis e energia elétrica, 

representa a terceira maior fonte de emissões brutas de GEE no Brasil, com 19% do total 

de 2016 (423,4 milhões de toneladas de CO2e), atrás apenas da agropecuária e mudança de 

uso do solo. Este é o setor onde mais cresceram as emissões no período avaliado: um aumento 

de quase quatro vezes entre 1970 e 2016 (Figura 5). Desde 2009, quando foi aprovada a 

Política Nacional sobre Mudança do Clima, as emissões de energia aumentaram 23%, 

especialmente devido ao aumento do consumo de gasolina e diesel. Entre os anos 2010 e 2014 

esse aumento esteve relacionado à crise hídrica e à política de preços de combustíveis que 

desestimulou o consumo de etanol. As emissões do setor de energia caíram 7,3% entre 

2015 e 2016, e contribuíram para a queda, principalmente, a geração de eletricidade, cujas 

emissões diminuíram 23% devido ao desaquecimento da economia,  o aumento da 

participação de renováveis e a redução do consumo industrial (5,3% de queda nas 

emissões) e agropecuário (3,2% de queda) (OBSERVATÓRIO DO CLIMA,2018). 

 

Figura 5 – Emissões brutas de GEE do Brasil, 1990-2016 (em tCO2e) 

Fonte: (SEEG,22018), traduzido. 
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Além da emissão de gases do efeito estufa, a termelétrica a vapor demanda em seu 

processo o consumo de água, com a necessidade de disponibilidade hídrica nas bacias 

hidrográficas onde estão localizadas.  O sistema de resfriamento é o componente da 

termelétrica que mais impacta no aspecto do consumo de água. 

É importante avaliar qual o impacto destas usinas no uso da água nas regiões onde se 

localizam considerando, principalmente, o potencial de conflitos com outros usos d’água.  

A Tabela 4 sintetiza os sistemas de resfriamento em ciclos Rankine, a demanda de água 

e as perdas, por MWh, e a eficiência média dos condensadores para as plantas de geração. Os 

sistemas de resfriamento que utilizam água têm eficiências próximas, porém, o volume 

necessário no sistema com circulação aberta pode chegar a ser 45 vezes maior que o de torre 

úmida. Já na torre seca, o consumo de água é insignificante e a eficiência encontra-se 

inconclusiva em relação a poucos dados práticos deste método (IEMA,2016). 

Tabela 4– Indicadores de eficiência e uso de água em sistemas de resfriamento a partir do ciclo Rankine 

Sistema de Resfriamento Eficiência do 

 Condensador (%) 

Captação (m3/MWh) Perdas (m3/MWh) 

Circulação Aberta 28 - 50 

28 - 50 

130 1,5 

Torre Úmida 2,85 2,5 

Torre Seca Não Conclusivo Insignificante 

Fonte: IEMA,2016. 

 

No Brasil, no âmbito da política nacional do meio ambiente (PNMA), foi instituído o 

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA nº 001/86, de 23 de janeiro de 1986. Esta 

resolução define as atividades que devem constar no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Após a conclusão, o texto é aprovado 

ou reprovado pela secretaria do meio ambiente do estado; caso aprovado é solicitado a licença 

prévia de instalação e operação, com prazos de validade, estabelecendo diretrizes gerais e 

exigências mínimas quanto ao conteúdo. 

Dentre os impactos ambientais previstos na construção e operação de uma 

termelétrica e que devem ser abordados no RIMA, se destacam as seguintes atividades 

técnicas do artigo 6º na Resolução nº 001/86 do CONAMA: 

• Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto - completa descrição e análise 

dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a 

situação ambiental da área antes da implantação do projeto. Devem ser considerados o 

meio físico definido pelo subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos 
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minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o regime 

hidrológico, as correntes marinhas e as correntes atmosféricas. Também devem constar 

o meio biológico e os ecossistemas naturais, assim como a fauna e a flora, destacando as 

espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e 

ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente. Por fim, o meio 

socioeconômico, com uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócio economia, 

destacando-se os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da 

comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais 

e a potencial utilização futura desses recursos.  

• Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de 

identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis 

impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e 

adversos); diretos e indiretos; imediatos e a médio e longo prazos; temporários e 

permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a 

distribuição dos ônus e benefícios sociais.  

• Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos 

de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência d e cada uma 

delas.  

• Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos 

e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. 

2.3 Energia solar 

Basicamente todas as formas de energia no mundo como a conhecemos são de origem 

solar. Petróleo, carvão, gás natural e madeira foram originalmente produzidos por processos, 

seguido de reações químicas complexas em que a vegetação em decomposição foi submetida 

a temperaturas e pressões muito altas durante um longo período. Até a energia do vento e da 

maré tem origem solar, uma vez que são causadas por diferenças de temperatura em várias 

regiões da terra (KALOGIROU, 2016). 

As energias renováveis são derivadas de ciclos naturais de conversão da radiação solar e, 

através da eletricidade, apresentam a possibilidade de reduzir em 70% o consumo de energia 

convencional (PACHECO, 2006). 

O sol é uma esfera de matéria gasosa intensamente quente, em cujo núcleo acontece à 

geração de energia através de reações termonucleares. Seu diâmetro é de cerca de 1,39×106km 
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e fica à cerca de 1,5×108 km de distância da Terra. A radiação solar, que viaja na velocidade 

da luz no vácuo (3×105 km/s), depois de deixar o Sol, atinge à Terra em média após 8 minutos 

e 20 segundos. O Sol tem uma temperatura de corpo negro eficaz de 5760 K, à temperatura na 

zona central muito mais elevadas (OLIVEIRA FILHO, 2014). 

A região interna do Sol pode ser dividida, grosseiramente, em três zonas (Figura 6): o 

núcleo, zona que ocupa seu centro, a camada radiativa, zona que envolve o núcleo, e a 

camada convectiva, camada mais externa do interior solar e que envolve a camada radiativa 

(FRIANÇA; SODRÉ; JATENCO, 2008). 

 

 

Figura 6 – Temperaturas e Camadas do Sol. 

Fonte:(FRIANÇA, 2008), traduzido. 

A produção total de energia solar é de 3,8×1020 MW, equivalente à 63 MW por metro 

quadrado da superfície do Sol. Esta energia é irradiada em todas as direções e a Terra recebe 

apenas uma pequena fração do total emitido. A densidade média anual do fluxo energético 

proveniente dessa radiação solar, quando medida num plano perpendicular à direção da 

propagação dos raios solares no topo da atmosfera terrestre, recebe o nome de “constante 

solar” e corresponde ao valor de 1,367 kW/m² (PINHO; GALDINO, 2014). 

 

2.3.1 A radiação solar 

A eletricidade através de usinas heliotérmicas é gerada a partir do sol. A energia 

radiante é emitida pelo sol na forma de vibrações eletromagnéticas em frequências variadas. 

Ondas de baixa frequência produzem luz UV, enquanto ondas de alta frequência produzem 

luz infravermelha, com luz visível situada no meio (WETZEL, 2001). 



35  

O espectro solar terrestre detalha a quantidade de irradiância e a frequência de um 

comprimento de onda de luz (Figura 7) (SOMERS, 2016). A irradiância solar é a intensidade 

com a qual a radiação entra na atmosfera da Terra, medida em watts por metro quadrado 

(W/m²). 

A irradiância que incide na superfície terrestre varia em cerca de 6,65% anualmente, 

como resultado da variação na distância entre à Terra e o Sol. Além disso, a atividade solar 

pode resultar em mudanças de irradiância de até 1% (SOMERS, 2016). 

 

Figura 7 – Espectro de radiação solar na terra 

Fonte: (Somers,2016), traduzido. 

 

Considerando-se que o raio médio da Terra é de 6371 km, e sendo o valor médio da 

irradiância 1367 W/m² incidindo sobre a área projetada da Terra, conclui-se que a fração da 

potência total disponibilizada pelo Sol que incide na atmosfera extraterrestre com dados 

médios são de 174 000 TW (PINHO; GALDINO, 2014). 

Apesar de ser uma pequena fração em relação ao total emitido pelo Sol, estima-se que 

84 minutos de radiação solar incidindo na Terra equivale ao consumo de energia mundial 

durante um ano (OLIVEIRA FILHO, 2014). 

 

2.3.2 Componentes da Radiação 

A irradiância recebida na superfície da Terra também é altamente suscetível a 

condições meteorológicas locais, como a cobertura de nuvens e, como tal, é difícil de prever. 

Como resultado disso, os perfis médios mensais são usados para fornecer previsões 

específicas da área. Dados de irradiância confiáveis são essenciais para a análise de 

viabilidade de um projeto de energia solar (GIBSON, 2000). 

Conforme detalhado na Figura 8, uma porção de luz emitida pelo sol é perdida quando 
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é absorvida ou espalhada pela atmosfera ou refletida por corpos interferentes, como nuvens. 

A quantidade total de radiação global consiste na luz que atinge o solo e é dividida em dois 

componentes: radiação direta e indireta. 

 

 

Figura 8 – Componentes da radiação terrestre 

Fonte: (Somers,2016), traduzido 

 

A partir da primeira lei da termodinâmica, conservação da energia, é possível afirmar 

que em todos os fluxos, a energia radioativa que entra na Terra é igual à energia que sai da 

Terra (BORGNAKKE; SONNTAG, 2009). 

Da irradiância solar total que incide no topo da atmosfera, em média, cerca de 23% é 

refletida diretamente nesta camada e outros 23% poderão ser absorvidos ou refletidos 

também na atmosfera. Os 54% restantes incidem na superfície terrestre, sendo que uma 

pequena parcela, em torno de 7%, é refletida e 47% absorvida nesta superfície. Portanto, da 

potência disponibilizada pelo Sol, dos 174000TW irradiados cerca de 94000TW chegam, 

efetivamente, à superfície terrestre (ETRENBERTH, 2009). 

2.3.2.1 Radiação direta 

A radiação direta, também conhecida como Irradiância Normal Direta (DNI), é 

recebida diretamente do sol, em um plano normal a superfície terrestre, desobstruída pela 

atmosfera ou pelas nuvens. A DNI é geralmente medida por pireliômetros e representa o nível 

mais alto de fluxo de energia disponível em um determinado momento (SOMERS, 2016). 

Plantas  heliotérmicas utilizam apenas a radiação normal direta como fonte de energia 

e daí a importância do rastreamento solar, uma vez que a radiação deve atingir 

perpendicularmente os painéis concentradores ao longo do dia para atingir a máxima 

eficiência (COELHO; SIQUEIRA, 2017). 

Segundo Ummel (2010), para a produção de eletricidade solar, a radiação normal direta 
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deve ter valor igual ou maior a 1700 kWh/m²/ano. Já para outros estudiosos, o valor de DNI 

comumente citado como o mínimo para que a tecnologia CSP seja viável economicamente é 

de 2000 kWh/m2/ano (ROSELUND, 2010; CLIFTON; BORUFF, 2010; RICHTER; 

TESKE; SHORT,  2009;  VIEBAHN  et  al.,  2004;  ARVIZU; et al.,2011)  sendo que valores 

de DNI maiores a 2700 kWh/m2/ano são considerados ótimos (THE WORLD BANK GEF, 

2006; ROSELUND, 2010). Tais variações nos estudos se devem a diferença de potência 

proposta em cada planta heliotérmica e à constância de DNI anual, pois algumas regiões 

podem apresentar os valores mais uniformes durante todo o ano, enquanto em outras regiões 

pode haver picos e baixas. 

 

2.3.2.2 Radiação indireta 

A radiação indireta ou difusa tem a sua origem no espalhamento das ondas 

eletromagnéticas na atmosfera ou na superfície do solo e está associada à radiação em dias de 

céu nublado e com alto teor de poeira. A irradiação solar difusa pode ser toda a energia 

incidente em um plano que é protegido da luz direta do sol e pode ser medida por piranômetros 

com anel de sombreamento (PEREIRA; ANGELOCCI; SENTELHAS, 2002). 

 

2.3.2.3 Radiação global 

A radiação global é a soma das componentes direta e difusa e é uma medida da taxa 

total de incidência de energia. Esta relação pode ser usada para ambos os valores, 

instantâneos e transiente. O valor da radiação global pode ser obtido pela soma da radiação 

difusa e o componente horizontal da radiação direta. Na Figura 9 o “z” é o angulo zenital. 

 
Figura 9 – Angulo zenital 

Fonte: (Somers,2016), adaptado. 
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2.3.3 Distribuição da radiação normal direta no Brasil 

O Brasil tem um potencial solar elevado em comparação com o resto do mundo, o que 

pode ser explicado por grande parte de seu território estar próximo à linha do equador, além 

de grande parte da região ter clima semiárido, reduzindo a difusão dos raios solares. Na 

Figura 10 tem-se a distribuição da radiação solar direta no Brasil de acordo com o NREL e 

que são utilizados pelo programa “System Adviser Model” (SAM). 

 

Figura 10 – DNI Brasileiro 

Fonte: NREL, 2018a 

 

Esses dados fornecem valores diários, média mensal e anual de recursos solares sobre 

células superficiais de 0,038 graus em latitude e longitude ou, nominalmente, em 4 km². 

Os valores da radiação solar representam o recurso disponível para os sistemas de 

energia solar. Os dados foram obtidos com base no modelo horário ao longo de 19 anos (1998 

a 2016) e usando propriedades de nuvem, profundidade de aerossol e vapor de água 

precipitável, estimando assim o a irradiação normal direta e a irradiação global (NREL, 

2018a). 

 
2.4 A geração heliotérmica 

Até o século XX, grande parte das réplicas heliotermicas criadas foram com intuito de 

criação de conceitos, nada em larga escala, até que em 1912, Frank Shuman e Charles Vernon 

Boys construíram uma planta de bombeamento de água próximo ao Rio Nilo, no Egito 
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(Figura 11). O campo solar da planta ocupava cerca de 1200 m², e era composto por cilindros 

parabólicos de 62 m de comprimento e 4,5 m de largura. A água era aquecida até gerar vapor 

diretamente nos receptores e operava uma bomba com vazão máxima de 22,7m³ de água por 

minuto (potência de 75kW) (LODI, 2011; RAGHEB, 2014; BRACKMANN, 2010). 

 
 

Figura 11 – Planta de bombeamento de águas do Nilo (Egito, 1913). 

Fonte: (KALOGIROU, 2009) 

 

Uma usina heliotérmica deve ser construída em regiões com alta irradiação solar, a 

magnitude da irradiação direta normal designa o montante da energia incidente que pode ser 

convertida em trabalho mecânico e, consequentemente, em energia elétrica (ROMERO, 

2002; BROOKS; MILLS; HARMS, 2006). 

Centrais heliotérmicas operam através da concentração em um único ponto ou linha 

focal da radiação normal direta, através de espelhos concentradores. A energia concentrada 

no foco aquece um fluido de transferência de calor (HTF) até temperaturas que alcançam 

entre 238°C até 593 °C (NREL, 2019),. Tal fluido, através de um trocador de calor, transfere 

esta energia para a água, gerando vapor que movimenta uma turbina, gerando eletricidade. A 

Figura 12 mostra as diferenças entre uma “usina termelétrica convencional” (UTE) e uma 

Usina Heliotérmica (CSP), ambas utilizando o ciclo Rankine de Geração de Potência  

(GOEBEL, 2016). 
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Figura 12 – (a) planta heliotérmica utilizando ciclo rankine, (b) termelétrica utilizando ciclo rankine. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O coletor solar é um trocador de calor que capta a energia proveniente do sol  e transfere 

esta energia, na forma de calor, para um fluido (KALOGIROU, 2016). 

Os coletores são classificados em dois tipos: não concentradores e concentradores, 

sendo que a diferença entre eles está na relação entre a superfície de captação solar e a 

superfície de transferência de calor ao fluido (óleo, água, sais, etc.). Um exemplo de coletor 

não concentrador é o de placa plana, usado para aquecimento de água residencial em 

substituição ao chuveiro elétrico (PENAFIEL, 2011). 

 

Figura 13 – Operação com coletores concentradores e não concentradores. 

Fonte: (AGO ENERGIE,2019; CENITSOLAR, 2019; ENERGIA HELIOTERMICA, 2019), adaptado e traduzido. 

Após as etapas combinadas propriamente solares (coletor com concentrador óptico 

e receptor solar), o esquema de uma planta CSP tem muitas similaridades com 

as termelétricas convencionais, que usam ciclos termodinâmicos convencionais 

(Rankine, Bryton e Stirling), baseados na conversão mecânica do calor em 

trabalho, e posteriormente, em energia elétrica, usando um gerador eletromecânico 

(PENAFIEL, 2011). 
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Em aplicações que demandam temperaturas mais elevadas, como é o caso da tecnologia 

heliotérmica, são utilizados os coletores concentradores, A superfície do receptor deve ter 

alta absortividade à radiação solar, baixa emissividade da radiação térmica (infravermelho), 

e também baixa refletividade a fim de reduzir as perdas de energia (PALGRAVE, 2008; 

KALOGIROU, 2016). 

A Figura 13 exemplifica a operação nestes dois processos de absorção solar. No 

primeiro, coletores concentradores, através da captação da irradiação direta normal são 

utilizados tanto para a produção de eletricidade como em diversos processos industriais na 

forma de calor (AGO ENERGIE, 2019; PENAFIEL, 2011; PROJETO 

ENERGIAHELIOTÉRMICA, 2019). No segundo, coletores não concentradores, através da 

irradiação global produzem eletricidade a partir de placas fotovoltaicas, além da energia 

térmica ser utilizada para aquecer água (CENIT SOLAR, 2019; CRESESB, 2018). 

 

2.4.1 Tecnologias de captação solar 

As categorias de coletores concentradores se distinguem com base no foco dos raios 

solares, que pode se dar ao longo de uma linha ou em um único ponto focal. Os sistemas de 

foco em linha incluem os concentradores do tipo calha parabólica e os do tipo Fresnel lineares 

e possuem sistemas de rastreamento de eixo único. Os sistemas de foco em um ponto incluem 

sistemas de pratos ou discos parabólicos e as torres solares, que podem ter sistemas de 

rastreamento de dois eixos, como mostrado na Figura 14 (RASHAD et al., 2015). 

 

Figura 14 – Esquema exemplifica quatro categorias de geração de energia heliotérmica. 

Fonte: (Rashad, 2015), traduzido e adaptado. 

Os coletores de calha parabólica representam 83% do montante operacional mundial 

de geração de energia que opera segundo o ciclo termodinâmico Rankine (NREL, 2018a). 
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O projeto da usina de geração de energia heliotérmica é função da estimativa do recurso 

solar local, que envolve o conhecimento do posicionamento do sol definido através dos 

ângulos solares. Tais ângulos consideram a latitude e longitude local, o dia do ano e a hora 

do dia, a saber: declinação solar, ângulo horário, ângulo azimutal solar e ângulo zenital. Em 

função dos ângulos solares, os ângulos relativos à superfície receptora (ângulo de inclinação 

e azimutal de superfície) devem ser ajustados de modo a maximizar a incidência normal da 

radiação direta (GEYER; STINE, 2001). 

Como pode ser visto na Figura 16, o Sol nasce a Leste e para assegurar melhor 

aproveitamento da geração solar, o sentido dos coletores lineares e o norte geográfico formam 

o ângulo azimutal, que visa a maior captação solar ao longo do ano (CRUZ, 2012). O ângulo 

azimute é medido sobre o horizonte, formado entre o eixo Norte-Sul, com origem no norte 

geográfico, e a direção da projeção do Sol no plano do horizonte local. O azimute varia entre 

0º e 360°, sendo positivo, de 0º a 180º, quando a projeção se encontrar a leste do sul 

geográfico e negativo, de 0º a 180º, quando se encontrar a oeste (CARVALHO, 2008; 

GÜNTHER et al., 2019; PEREIRA, 2016;).  

 

As Figuras 15 e 16 ilustram o posicionamento de receptores lineares, em calha 

parabólica e em torre, em função dos ângulos solares. Já em sistemas de receptores centrais 

não há dependência  dos  ângulos  azimutal  e  de  inclinação,  os  ajustes  podem  ser  

realizados automaticamente em dois eixos (Figura 16) (NREL, 2019; ABOOD, 2015). 

 

Figura 15 – Ângulos para ajuste em sistemas de receptores lineares 

Fonte: GEYER; STINE, 2001 
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Figura 16– (a) Ângulos azimutal em relação ao globo terrestre, (b) eixos de rotação de heliostatos 

Fonte: (SAM, 2019; PEREIRA, 2016; GÜNTHER et al., 2019), adaptado e traduzido. 

 

 

2.4.1.1 Receptores centrais em torre 

Uma das tecnologias CSP conhecidas é a partir da captação de calor em torre. Este sistema 

consiste em uma série de espelhos planos montados no solo, conhecidos como heliostatos, 

focando a radiação solar em um único ponto central (SILVESTRE; GURGEL, 2016). 

Os heliostatos possuem sistema de rastreamento de eixo duplo e seu posicionamento tem 

controle por modelos computacionais, que a partir do dia do ano determinam a posição exata do 

sol e com isso ajustam o angulo de cada espelho, individualmente, de forma que toda a radiação 

seja refletida no receptor (SOMERS, 2016). 

Na torre escoa o fluido de transferência de calor (HTF) para integração direta na turbina 

de alta pressão da usina (PROJETO ENERGIA HELIOTÉRMICA, 2018) . 

 

 

Figura 17 – Operação planta heliotérmica de torre 

Fonte: Projeto Energia Heliotérmica,2018 

 

Temperaturas de até 1000 °C são teoricamente possíveis, porém na prática atingem até 
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600°C. Atualmente, a eficiência de conversão da energia solar em eletricidade de sistemas 

de torres centrais é de 14 a 18% (SOMERS, 2016 ; GOEBEL, 2016). 

Caso seja utilizado tanque de armazenamento térmico, a fonte fria tem a temperatura 

em torno de 290 °C e é então aquecido a uma temperatura operacional de 565 °C. O HTF 

comum atualmente usado nessas plantas de armazenamento é o sal fundido, que consiste 

em uma mistura de nitrato de potássio e nitrato de sódio, ou uma mistura de sal fluorato 

(46%LiF+11,5%NaF+42KF), que foi desenvolvido para melhorar a transferência de calor 

alavancando o potencial de absorção de energia (NREL, 2019; GOEBEL, 2016). 

 
2.4.1.2 Receptores de disco parabólico (PDCs) 

Os concentradores de prato ou disco parabólico (PDC) são uma tecnologia emergente que 

utiliza uma série de espelhos ligados a um prato grande, ou um espelho esférico com sua parte 

côncava ativa (Figura 18). A energia solar é concentrada em um receptor posicionado no 

ponto focal central (IRENA, 2012a). 

 

Figura 18 – Operação planta heliotérmica tipo disco. 

Fonte: Projeto Energia Heliotérmica,2018 

 

Similar ao sistema de torres de energia, os concentradores de prato parabólico rastreiam 

o sol em dois eixos ao longo do dia (SOMERS, 2016). 

O fluido de trabalho no receptor é aquecido entre 250 °C e 700 °C e é então usado 

para alimentar um Motor de Stirling ou Brayton posicionado atrás do receptor. A eficiência 

de conversão da energia solar em elétrica através desde ciclo alcança até 30%. Outra vantagem 

dos concentradores de prato é sua modularidade: mais pratos podem ser construídos e 

adicionados se necessário. Como desvantagem tem-se o custo e a quantidade de 
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encanamento necessária para conectar cada PDC em conjunto para fornecer a quantidade 

necessária de calor para a usina termelétrica. Esta tecnologia é mais cara por unidade de energia 

produzida quando comparada a todos os outros sistemas CSP, em grande parte devido ao 

motor embutido no receptor (IRENA, 2012a) 

 
2.4.1.3 Receptor em calha parabólica (PTC) 

A tecnologia CSP mais comum usada atualmente é o concentrador de calha parabólica. 

Este sistema contém matrizes de espelhos parabólicos que concentram a luz solar em um tubo 

receptor posicionado na linha focal da calha (Figura 19) (REEKEN et al., 2014; GOEBEL, 

2016) . 

 

 

Figura 19 – Operação planta heliotérmica de calha parabólica. 

Fonte: Projeto Energia Heliotérmica,2018 

 

O fluido de transferência de calor é bombeado através do tubo e aquecido, através de 

um trocador de calor gera vapor para alimentar a turbina. Os PTCs ou CP usam projeto de 

rastreamento de eixo único que reduz seu custo de capital a um preço competitivo de 6000 

USD/kW instalado sem armazenamento e 7 000 USD/kW com armazenamento (SOMERS, 

2016). 

Além disso, os PTCs têm temperaturas de funcionamento entre 350-500 °C e o óleo 

térmico é comumente usados como o HTF em variadas temperaturas. Finalmente, os PTCs 

têm uma eficiência anual de conversão de energia solar a elétrica de 10 a 16% (PENAFIEL, 

2011). 
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2.4.1.4 Refletor linear Fresnel (LFR) 

Refletores lineares de Fresnel (LFR) absorvem calor utilizando a mesma dinâmica dos 

PTCs, no entanto, eles usam espelhos planos para rastrear o sol e concentrar sua energia 

térmica em receptores estacionários (Figura 20) (PROJETO ENERGIA HELIOTÉRMICA, 

2019). 

 

 

Figura 20 – Operação planta heliotérmica tipo Fresnel. 

Fonte: Projeto Energia Heliotérmica,2018 

 

O fluido de transferência de calor é bombeado através do receptor, é aquecido e pode, 

então, ser usado através de um trocador de calor para alimentar um ciclo de vapor. Como 

resultado do seu design simplificado, os LFRs alcançam temperaturas de operação entre 150°c 

e 390 °C (SOMERS, 2016) 

Como resultado de suas baixas temperaturas de operação, o LFR é útil apenas para o 

aquecimento direto de água na geração de vapor e o fato de não ter potencial para aquecer o 

fluido de transferência de calor influencia na eficiência do processo (CARVALHO, 2016). 

2.4.2 Comparação entre tecnologias de captação solar 

A Tabela 5 aponta diferenças entre alguns parâmetros técnicos, econômicos e comerciais 

das diferentes tecnologias de geração heliotérmica. Os dados foram compilados a partir dos 

trabalhos de diversos autores que realizaram estudos referente a tecnologia heliotermica 

(PENAFIEL, 2011; SOMERS, 2016; OLIVEIRA FILHO, 2014; TURCHI et al., 2010; 

KALOGIROU, 2016; REEKEN et al., 2014; PROJETO ENERGIA HELIOTÉRMICA, 

2019) . 
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Tabela 5 – Comparação de parâmetros técnicos, comerciais entre tecnologias de geração Heliotermica 

Detalhe Fresnel Calha 

Parab. 

Torre Disco  

Potência típica (MW) 0,05-100 0,05-100 0,05-100 0,01-0,025 

Temperatura de operação (°C) 50-500 50-600 300 – 

2.000 

150 - 1500 

Fator de Capacidade sem TES (%) 18 -22 23 - 27 20 - 27 29 

Fator de Capacidade com TES (%) 29 -43 29 - 43 40- 75 N.A. 

Fator de concentração do Coletor 

(Sóis) 

25-200 80-200 300-1.000 1.000-4.000 

Potência instalada até 2016 (MWe) 157,4 4.445,57 741,5 0 

Detalhe Fresnel Calha 

Parab. 

Torre Disco  

Estado comercial Protótipos Comercial Comercial Protótipos 

Maturidade tecnológica Madura Madura Recente Recente 

Armazenamento Limitado Sim Sim Baterias 

Demanda de área Médio Grande Médio Pequeno 

Custo relativo (USD/Kwh) Médio Médio Alto Muito Alto 

Custo por Pot. instalada 

(USD/Kwh) 

3,0 3,82 - 8,40 4,0 12,57 

Custo de O&M (cent. USD/kWhe) 8 1,2 -2 3,4 21 

Fonte: Baseado em (Rafael Andrés Soria Penafiel (2011); Joseph Somers (2016); Cássio Mauri de Oliveira Filho 

(2014); NREL (2018); Soteris A. Kalogirou (2016); Dr Reiner Buck et al. (2014); Finn von Reeken et al. (2014); 

Projeto Energia Heliotérmica (2019); Cristiane Lodi (2011)). Recopilação e elaboração própria. 

 

Entre os métodos de captação apresentados, as opções mais viáveis em termos de custos 

e desempenhos são as de calha parabólica e torre central. Ambas as tecnologias tem altos 

fatores de concentração solar e altas temperaturas operacionais, em conjunto com custos de 

capital relativamente baixos em comparação com as tecnologias Fresnel e de Disco, além de 

oferecer opção de armazenamento térmico que impulsiona a produção anual de eletricidade 

(REEKEN et al., 2014; PROJETO ENERGIA HELIOTÉRMICA, 2019).  

 

2.4.3 Matriz heliotérmica mundial 

A matriz energética heliotérmica mundial até 2016 (Figura 21), indica uma capacidade de 

produção de 5,5GW liderada pela Espanha e Estados Unidos, que representam mais da metade 

da produção geral. Já a Figura 22 representa todas as usinas em desenvolvimento ou operação, 

segundo o Laboratório Nacional de Energia Renovável (NREL, 2018b). 
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Figura 21 – Capacidade global Heliotérmica, por país e região, 2008-2018 

Fonte: (REN21,2019), traduzido do inglês e adaptado. 

 
 

Figura 22 – Escopo de usinas em operação, construção e desenvolvimento no mundo 

Fonte: (NREL,2018), traduzido. 

 

O SolarPACES (Sistemas de Energia Solar e Energia Química) é uma organização, 

constituída por especialistas para a análise do desenvolvimento e comercialização de sistemas 

heliotérmicos (CSP), gerenciados pela Agência Internacional de Energia. Esta organização 

compilou dados sobre a concentração de projetos de energia solar (CSP) em todo o mundo 

que possuem plantas que estão em operação, construção ou em desenvolvimento. e do valor 

apurado  tem-se o potencial equivalente a 9893 MW de geração heliotérmica, dos quais 

49,6% estão em operação, 13,5% em construção e 36,9% em desenvolvimento (Figura 23) 

(NREL, 2018b). 
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Nota-se, por um lado, que as usinas nos EUA e Espanha, pioneiras na tecnologia CSP, 

estão em plena operação e com nenhum novo projeto. Por outro lado, China, Chile e Oriente 

Médio, regiões com grande índice de irradiação solar, apresentam grande potencial em 

desenvolvimento (NREL, 2018b). 

Atualmente, o país com maior produção de energia solar heliotérmica é a Espanha, 

com um total de 50 usinas construídas e em operação, produzindo um total de 2304,1 MWe, 

onde 96,4% utiliza a tecnologia de calha parabólica. Nos Estados Unidos, segunda maior 

produtora das 24 usinas heliotérmica, 8 não estão operantes que representa 1,8% do potencial 

instalado estadunidense. O restante que representa 1726 MWe compõem as usinas em 

operação, dentre as quais 71,6% utilizam de receptor em calha parabólica (NREL, 2018b). 

 
 

Figura 23 – Plantas Heliotérmicas em operação e em desenvolvimento no mundo. 

Fonte: Elaboração própria a partir de NREL, 2018b. 

Da análise das Figuras 22 e 23, tem-se que a tecnologia de calha parabólica representa 

83% de toda produção de energia operante. A tecnologia em torre vem ganhando espaço, 

mesmo representando uma pequena parcela atual, 14%, tem a maioria dos projetos futuros 

focado para este sistema. Caso todos os projetos previstos sejam completados, com previsões 

até 2025, serão acrescidos 4555,8 MWe, que totalizará em 9910 MW de energia heliotérmica 

mundial. Neste cenário as centrais em torre terá uma participação de 33,8% (NREL, 2018b). 

China e Chile têm projetos em desenvolvimento que representam 60,8% de toda a 

expansão heliotérmica. A China tem o foco em várias pequenas usinas de capacidade em 

torno de 50 MWe e o Chile, com a estimativa de construir quatro grandes usinas totalizando 
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1210 MWe. Nos dois países a escolha da tecnologia de centrais em torre elétrica é 

predominante. 

A Alemanha é pioneira na utilização da tecnologia de geração de eletricidade solar 

concentrada. Pode-se citar a “Associação Alemã de CSP” (CSP Alliance), que promove uma 

integração deste sistema renovável, principalmente com países que são providos de grande 

área territorial e irradiação solar adequada (GOEBEL, 2016).O Brasil tem a parceria da 

“Associação Mundial de Energia Solar Térmica” -Stela World-, da “Associação Alemã da 

Indústria Heliotérmica” - NOPA Brasil- e da “Associação Espanhola da Indústria 

Heliotérmica” (Protermo Solar) (PROJETO ENERGIA HELIOTÉRMICA, 2019). 

 

2.4.4 Matriz Heliotérmica brasileira 

O Brasil segue a tendência mundial e tem a maioria dos seus projetos com o método 

de captação por calha parabólica e torre central; a Tabela 6 sumariza os  projetos heliotérmicos 

brasileiros. 

 

Tabela 6– Usinas Heliotérmicas no Brasil 

Região Tecnologia Potência de Projeto (kW) Estágio 

Belo Horizonte (MG) Calha Parabólica 50 Concluído 

Petrolina (PE) Calha Parabólica 1 000 Em Desenvolvimento 

Pirassununga (SP) Torre central 100 Em Desenvolvimento 

Caiçara do Rio do Vento 

(RN) 

Torre central 100 Em Desenvolvimento 

Itajubá (MG) Disco Parabólico 2 Concluído 

Itajubá (MG) Calha Parabólica 5 Concluído 

Vale do Açu (RN) Torre central 3 000 Em Desenvolvimento 

 

Fonte: (SILVA, 2016; OLIVEIRA FILHO, 2014; SOLINOVA, 2018; PROJETO ENERGIA HELIOTÉRMICA, 2018) 

O Brasil se encontra no estágio de adquirir conhecimento, desenvolvendo pequenas 

plantas para que no futuro possa operar em produções em escalas maiores. Assim, nos 

municípios brasileiros com projeto CSP constam as seguintes estruturas: 

• Belo Horizonte ( MG), no CEFET-MG (Campus de Belo Horizonte) há instalado uma 

planta solar de calha parabólica com área de abertura de 200m², com potência térmica 

de 50 kW, instrumentação sofisticada incluindo um sistema de medição de radiação 
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solar acoplado a um sistema de movimento aparente do sol via GPS, a instalação é 

utilizada para desenvolvimento de pesquisas (SILVA, 2016). 

• Petrolina (PE), o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Ministério 

de Minas e Energia (MME) assinaram um acordo para a construção de uma plataforma 

de pesquisa no semiárido brasileiro. A princípio, o projeto com tecnologia de calhas 

parabólicas e capacidade instalada de 1 MW, executado pelo Centro de Pesquisas 

de Energia Elétrica (CEPEL) e pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco 

(CHESF). Projeto tem como objetivo inserir a tecnologia solar no mercado brasileiro 

e avaliar o potencial da região Nordeste. Os parâmetros utilizados para determinar a 

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

recursos hídricos, entre outros. O projeto inicial não prevê capacidade de 

armazenamento; no entanto, em fases posteriores do projeto, um tanque de 

armazenamento poderá ser acoplado ao sistema (OLIVEIRA FILHO, 2014). 

• Pirassununga (SP) e Caiçara do Rio do Vento (RN); o projeto SMILE (Sistema Solar 

Híbrido com Microturbina para Geração de Eletricidade e Cogeração de Calor 

na Agroindústria) prevê a construção de duas usinas solares com torre central para 

geração de eletricidade e cogeração de calor integrado a duas atividades 

agroindustriais (Laticínio e Matadouro). As usinas heliotérmicas serão construídas 

em Pirassununga, São Paulo, e em Caiçara do Rio do Vento, Rio Grande do Norte. 

As torres terão cada uma, 100 kW de potência instalada e serão utilizadas para 

suprir as necessidades elétricas e de calor de processo, utilizando o ar como fluido 

térmico de trabalho. A princípio, não haverá armazenamento térmico, mas ambas as 

plantas serão construídas com a possibilidade de implementação dessa tecnologia 

numa futura etapa. Para auxiliar a produção em momentos de baixa ou nenhuma 

disponibilidade de radiação solar, serão utilizadas caldeiras auxiliares movidas a 

biodiesel em um sistema de  geração híbrida (SOLINOVA, 2018). 

• Itajubá (MG): o Laboratório Solar Térmico da Universidade Federal de Itajubá 

(UNIFEI) foi implementado como resultado do projeto de pesquisa (P&D da 

ANEEL) “Sistema Híbrido Solar Biomassa-SHSB”, financiado pela CPFL 

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

Grande Energia).Tem-se hoje uma estrutura laboratorial que inclui dois sistemas de 

prato parabólico concentrador com motor Stirling com 1 kWe de potência cada e 

um coletor de 3,7 m de diâmetro, além de um sistema tipo ORC (Ciclo Orgânico de 
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Rankine) com concentradores cilíndricos parabólicos e potência de 5 kWe (PROJETO 

ENERGIA HELIOTÉRMICA, 2018). 

• Vale do Açu (RN), com foco no tratamento e na separação de óleo, e na redução 

do consumo elétrico nos edifícios da empresa, a planta heliotérmica comercial, que 

será localizada ao lado da usina termelétrica Termoaçu, a fim de otimizar a eficiência 

energética, será concebida com a tecnologia de torre central. O projeto será realizado 

em parceria com o Centro de Tecnologias do Gás e Energia renovável (CTGAS-ER), 

a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) (PROJETO ENERGIA HELIOTÉRMICA, 2018). 

 

2.5 Armazenamento térmico 

A energia heliotérmica, através de armazenamento térmico em larga escala, possibilita 

uma operação de 24h/dia utilizando exclusivamente o recurso solar, sem a necessidade de 

operar utilizando combustíveis fosseis/biomassa (PY, 2017). 

O sistema de armazenamento térmico utilizado em plantas heliotermicas é baseado no 

modelo desenvolvido pela Themis-France, composto por dois tanques com sal fundido, o 

primeiro contendo o HTF que transferirá energia na forma de calor no período noturno e o 

segundo, armazenando o HTF em dois níveis de temperatura (GIL et al, 2010).  

Durante as horas com maiores níveis de radiação direta (DNI), a energia captada é 

compartilhada entre o bloco de energia e a unidade TES (Figura 24).  

 
Figura 24 – Relação entre irradiação solar de operação e armazenado com linha do DNI de projeto. 

Fonte: Elaboração própria através do System Advisor Model (SAM). 
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A Figura 24 esboça a média mensal de irradiação direta normal em um campo solar, 

igual a 350W/m², calculada a partir do Software “SAM”, que disponibiliza dados de 

irradiância diária e anuais. Entre 7 e 17:20h, a irradiância supera aquela que a planta comporta 

(em vermelho). Assim, em uma usina sem armazenamento, toda a energia excedente seria 

desperdiçada. O armazenamento térmico permite que esta energia seja utilizada para 

produção de eletricidade suplementar em períodos com ausência de radiação solar, como em 

dias nublados e durante a noite (representada em azul). 

Plantas com armazenamento térmico tendem a aumentar seu múltiplo solar, para que 

nos dias que o DNI não seja alcançado ou ultrapassado, haja energia para ser armazenada. 

Portanto, usando a unidade de armazenamento, o bloco de potência da planta é alimentado 

com energia nominal e fornece uma energia elétrica constante à rede. Essa abordagem 

também permite reduzir o custo de manutenção do bloco de geração de energia e aumentar a 

expectativa de vida útil (PY, 2017; NREL,2018b; WAGNER, 2008; GOEBEL, 2016). 

 

Figura 25 – Esquema de uma planta heliotermica com TES 

Fonte: (Praveen et al.,2018), traduzido e adaptado. 

A Figura 25 representa uma planta CSP com tecnologias de torre e calha parabólica, 
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utilizando TES, representando os dois métodos de captação utilizado neste trabalho. Onde as 

linhas indicadas pelo número 1 representam o ciclo diurno de uma planta heliotermica e as 

representadas pelo número 2 representam ciclos noturnos, ou quando a planta recebe baixa 

irradiação direta. 

No sistema de armazenamento de calor direto, o mesmo fluido HTF que circula 

pelo campo solar é o que recebe o calor nos tanques de armazenamento. Desta 

forma elimina-se a necessidade de trocadores de calor. Um sistema indireto usa um 

fluido para transportar o calor proveniente do campo solar e outro fluido como 

meio de armazenamento de calor, através de um trocador de calor (NREL,2010a). 

A utilização de TES é flexível para qualquer fluido de transferência de calor (HTF) 

sendo que produtos como óleo necessitam de tanques pressurizados devido às propriedades 

do fluido, como baixa densidade e absorção de calor. Este fato encarece e dificulta a 

manufatura dos tanques para o tamanho requerido (NREL, 2018b.; PENAFIEL, 2011). 

Para tornar o TES competitivo, usinas focam no uso de sais fundidos tanto para o campo 

solar quanto para o armazenamento, uma vez que elimina a necessidade de trocadores de 

calor específicos e caros, diminuindo custos da planta. Contudo, há uma necessidade dos sais 

estarem constantemente acima de 220°C (temperatura varia de acordo com produto) e, 

portanto, a necessidade de uma caldeira auxiliar para manter a temperatura dos sais tal que 

este esteja sempre na fase liquida (ARVIZU et al., 2011; DENHOLM,2012; NREL,2018b; 

PENAFIEL,2011).  

 

 

Figura 26 – Perspectiva da altura de um tanque térmico de 110MW. 

Fonte: (SOLARPACES,2017). 

Na Figura 26 tem-se o tanque térmico da usina de torre central “Crescent Dunes” de 

110MW, que armazena sais fundidos a 565°C, suficiente para uma autonomia de até 10h de 



55  

geração de energia pela planta. A imagem demonstra a magnitude do tanque, justificando a 

importância de ter parâmetros ótimos no projeto, para que assim não haja gastos 

desnecessários (SIEMENS, 2011). 

O dimensionamento de um sistema de armazenamento de calor pode ser dividido em 

três tipos (DGS, 2005; PENAFIEL, 2011):  

• Armazenamento de curto prazo, com capacidade de algumas horas, para 

atendimento das flutuações diárias, utilizado em baixa capacidade para suprir 

momentos que haja nuvens que dificultam a passagem de DNI;  

• Armazenamento com capacidade de alguns dias, capacidade média;  

• Armazenamento sazonal, capacidade alta de energia térmica.  

O dimensionamento de uma planta está além de otimizar o campo solar, já que mesmo 

sem modificar este parâmetro, pode-se alterar a capacidade de armazenamento térmico, o 

bloco de potência, variando a função de aplicação e o regime de operação desejado 

(IEA,2014b). 

 

2.6 Usina Heliotermica Combinada 

Quando não utilizado armazenamento térmico, em casos de limite tecnológico ou 

financeiro, plantas heliotérmicas permitem a combinação com outras fontes de energia 

térmica (por exemplo, biomassa, gás natural, carvão etc.). Essas possibilidades aumentam a 

capacidade de distribuição e a geração de eletricidade constante na usina, sendo mais 

adequado para lidar com a intermitência de recursos naturais do que outras tecnologias de 

energias renováveis variáveis. Considerando a abundância de recursos brasileiros, vale a pena 

avaliar as possibilidades no que rege a hibridização em sistemas heliotérmicos (MILANI; 

SZKLO, 2017).  

Segundo Penafiel (2011) a hibridização da combustão direta de biomassa e da 

tecnologia de captação solar parabólica, com foco em um ciclo Rankine convencional 

aumente significativamente o fator de capacidade de uma planta e, em consequência, a planta 

opera próximo de 24 horas a maior parte do ano, contribuindo com energia firme ao sistema.  

Somers (2016) analisou sistemas combinados de calha parabólica e torre central em 

termelétricas a carvão na Austrália, concluindo que a eletricidade produzida pela integração 

solar é mais cara que a eletricidade produzida somente pelo carvão, no entanto, é muito mais 

competitiva do que as usinas heliotérmicas independentes, além de ser usada como um meio 

eficaz de redução de emissões de gases de efeito estufa.  
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Através da combinação com combustíveis não convencionais, como queima de lixo, 

Peterseim et al. (2012) através de quatro métodos de captação, concluiu que o mais indicado 

seria o de calha parabólica utilizando sal fundido como fluido de armazenamento. O melhor 

resultado, com potência de 66 MW, teve um custo nivelado competitivo dentre outros estudos 

de caso sobre este tema (0,08 USD/KWh).  

2.6.1 Classificação de sistemas híbridos 

Segundo Pramanik (2017), que revisou os processos heliotérmicos combinados e 

categorizou-os em escala alta, média e pequena, na alta a tecnologia heliotérmica é 

combinada com processo renovável (Figura 25). A hibridização com a energia eólica, 

biomassa e geotérmica tem menor poluição, porém, menor fator de capacidade (Pramanik, 

2017). 

 

Figura 27- Esquema simplificado da Usina com Alta Hibridização  

Fonte: (Pramanik, 2017) traduzido e adaptado. 

 

O índice médio de hibridização consiste em processos que usam o ciclo brayton ou 

rankine para atingir a temperatura desejada para gerar energia, com caldeiras auxiliares de 

carvão ou gás natural em uma planta heliotérmica, ou, produção elétrica a partir da geração 

heliotérmica enquanto houver irradiação solar e a produção a partir de combustíveis fosseis 

à noite. Esta mistura de processos aumenta o fator de capacidade na planta, porém uma parte 

deste processo é responsável por altos índices de emissão de gases poluentes (Pramanik, 

2017). 

Por último, o índice baixo, representa as usinas de combustível fóssil convencionais 
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que incorporam a energia heliotérmica para complementar o processo. Esta categoria inclui 

plantas de ciclo-combinado, usinas a vapor ou a gás, índice é considerado baixo para 

participação solar menor que 20% da contribuição energética (Pramanik, 2017). 

As Figuras 28 e 29 podem representar tanto o índice médio quanto o índice baixo 

de hibridização, sendo os dois similares eo que os diferencia é a intensidade da 

contribuição heliotérmica em cada processo.  

 

Figura 28- Esquema simplificado de ciclo Rankine, para Média e Baixa Hibridização 

Fonte: (Pramanik, 2017) traduzido e adaptado. 

 

Figura 29 - Esquema simplificado de ciclo Brayton, para Média e Baixa Hibridização 

Fonte: (Pramanik, 2017) traduzido e adaptado. 

O fator de capacidade dos híbridos de CSP-Eólico é o mais baixo devido à natureza 

intermitente de ambos os recursos. Os híbridos CSP-biomassa registram um fator de 

capacidade máxima de 51,4% (SORIA et al., 2015) epodem atingir estes valores mais altos 

devido à estabilidade oferecida pela combustão da biomassa. As usinas geotérmicas podem 

operar como uma usina de carga básica devida ao suprimento constante de salmoura 

geotérmica, portanto, oferecem alto fator de capacidade (60 a70%). 

O fator de capacidade em usinas com índices médios de hibridização está na faixa de 

40 a 50% (PRAMANIK, 2017). Categorias com índices baixos, como usinas de gás natural-
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CSP com armazenamento térmico, atingem fatores de capacidade de até 74% (BAHAROON 

et al., 2015). Os fatores de capacidades médios de ciclos combinados (ISCC) ou usinas a 

carvão auxiliado por CSP são acima de 80%, devido à baixa participação solar nesses 

sistemas (POLONSKY et al., 2014; KRIBUS; POLONSKY, 2015). 

 

Figura 30 - Fator de Capacidade em cada Classificação de Sistema de Hibridização 

Fonte: (Pramanik, 2017) traduzido e adaptado 

 

2.5 Modelo das usinas neste trabalho 

Os modelos para este trabalho serão apresentados a seguir, em um esquema 

simplificado, que esboça a usina solar de calha parabólica (Figura 31) e de torre central 

(Figura 32).  

Independentemente do método de captação solar, a usina terá sistema de 

armazenamento de 12 horas, e uma caldeira auxiliar com a única função de, caso haja 

necessidade, manter as temperaturas dos fluidos de transferência de calor acima da 

temperatura de congelamento, o SAM indica este componente  em suas simulações para que 

não seja gerado erro caso o HTF congele. 
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Figura 31 – Esquema da planta que será simulada, Calha Parabólica 

Fonte: (Pramanik, 2017) traduzido e adaptado 

 

 
Figura 32 – Esquema da planta que será simulada, Torre central 

Fonte: (Pramanik, 2017) traduzido e adaptado 

 

As etapas numeradas nas figuras acima são: 

1. O campo solar 

Na usina de calha parabólica a energia proveniente do DNI é transferida pela 

combinação de componentes coletores (espelho côncavo) e receptores (tubo de 

absorção); estes serão otimizados em função dos ângulos de inclinação e 

azimutal dos coletores, do HTF utilizado e dos modelos de coletor e receptor. 

Na usina de torre central, a irradiação é refletida dos heliostatos para o ponto 

focal na torre, onde será transferido o calor para o HTF. Neste caso será 

otimizado o arranjo dos heliostatos no campo solar, que por sua vez definirá o 

número de heliostatos, a altura da torre utilizada, além da configuração do 

padrão de fluxo do fluido térmico de aquecimento e fluido  de transferência de 



60  

calor (HTF) . 

2. Sistema de Armazenamento  

O calor excedente é cedido ao sistema de armazenamento térmico (TES) e 

quando o sistema principal está inoperante, é utilizado o TES para geração de 

eletricidade. 

3. Ciclo Rankine de geração de potência 

Através de um trocador de calor, vapor superaquecido é gerado e gera trabalho 

numa turbina através do ciclo Rankine. 

Estas plantas estão disponíveis no System Advisor Model (SAM) que, de acordo com 

os dados de entrada oferece análises de parâmetros climatológicos, tecnológicos, econômicos 

e financeiros. O SAM oferece, ainda, resultados em regime permanente e transiente do 

funcionamento da planta teórica. 

Os parâmetros necessários para simular cada cenário serão discutidos no próximo 

capítulo quando serão definidas as 3 usinas já existentes para o estudo. A partir da localização 

destas usinas será calculado o DNI de projeto e em seguida serão otimizados os fatores do 

campo solar em função do LCOE a fim de prover os dados necessários para a simulação. 

 

2.6 O “System Adviser Model” - SAM 

A integração das fontes solares requer testes para ter certeza de que o sistema funciona 

perfeitamente. Simulações computacionais podem ser um bom começo para o processo de 

projeto e a avaliação completa do sistema heliotérmico, com a necessidade de ser modelado 

de forma idêntica à planta real, para assim ser validado com protótipo experimental 

(CARSON; MARIA, 1997). 

O System Advisor Model (SAM) é um software gratuito desenvolvido pelo Laboratório 

Nacional de Energia Renovável (NREL) para prever o funcionamento de sistemas de energia 

renovável e analisar a viabilidade financeira de projetos conectados a redes residenciais, 

comerciais e de serviços públicos (BLAIR; DOBOS, 2013). 

O SAM é um modelo financeiro e de desempenho projetado a facilitar tomada de 

decisões para as pessoas envolvidas na indústria de energia renovável. Para geração 

heliotermica, proporciona a simulação de sistemas de captação em calha parabólica, Fresnel, 

disco e em torre, além de oferecer entre estas tecnologias diversas opõem de parâmetros para 
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melhora de cada tecnologia (BLAIR et al., 2014). 

A Figura 33 exemplifica o fluxo de informações para simulação em uma planta 

heliotérmica, o modelo simula a produção anual avaliando o desempenho em uma sequência 

de etapas de hora em hora, em cada uma das quais o “controlador heliotermico” determina a 

melhor modo operacional dado as condições endógenas e exógenas ao sistema.  A 

“calculadora heliotermica” garante que todas as entradas e saídas interconectadas entre para 

as formulações matemáticas estejam de acordo com o estado termodinâmico do sistema 

(OPTIMIZATION, 2018). 

 

Figura 33 – Fluxo de informações no modelo SAM para planta heliotérmica 

Fonte:(Wagner,2018), adaptado e traduzido. 

Em resumo, a arquitetura indicada na Figura 33 caracteriza uma usina heliotérmica, na 

qual o protocolo de operação da planta de hora a hora é determinado usando um horizonte de 

tempo de 48 horas que avança em incrementos de 24 horas. Na qual o modelo de “previsão 

de produção” determina a geração futura de energia térmica esperada do campo solar. O 

modelo gera o desempenho esperado pela leitura antecipada no arquivo climático 

(OPTIMIZATION, 2018; BLAIR et al., 2014). 

Como a tecnologia heliotermica ainda está em desenvolvimento, os incentivos 

financeiros a elas são muito importantes, e o SAM trata essa questão com maior atenção, 

fornecendo uma grande variedade de opções de incentivo. No modelo financeiro é possível 

simular incentivos fiscais, de crédito, por geração de energia, por potência instalada. Porém, 

os modelos fornecidos pelo software são baseados na realidade do setor elétrico norte-

americano e o Brasil possui uma estrutura de financiamento e taxação diferente dos EUA, daí 

a importância de um tratamento adequado dos dados no SAM para executar simulações que 
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incorporem a realidade brasileira  (PENAFIEL, 2011). 

A interface do usuário do SAM possibilita que, mesmo uma pessoa sem experiência no 

desenvolvimento de modelos computacionais, construa um modelo de um projeto de energia 

renovável e faça projeções dos resultados requeridos (BISHOYI, 2017).  

 
Figura 34– Programa System Advisor Model  

Fonte: SAM,  adaptado e traduzido. 

A Figura 34 demonstra a interface do SAM e as opções de qual tecnologia renovável 

pode ser selecionada para simulação. A partir desta escolha abrem-se abas de parâmetros a 

serem preenchidos, para o cenário de calha parabólica e torre centra. No Anexo A é 

demonstrado o preenchimento da interface do simulador. 

 

 

 

 

 

 



63  

 

2.7 Pontos de Integração aos Resultados Heliotérmicos 

 

2.7.1 Múltiplo solar (MS) 

Segundo CARDEMIL e COLLE (2010), o múltiplo solar é definido como a razão entre 

a energia térmica obtida pelo campo solar, sob condições de projeto e a carga térmica 

requerida pelo ciclo de potência para geração na condição nominal da turbina. Já PENAFIEL 

(2001), define o MS como sendo a expressão da área de abertura do campo solar em função 

da capacidade do ciclo de potência.  

Quando o múltiplo solar é 1, entende-se que a área de abertura do campo solar é a 

mesma necessária para fornecer energia térmica suficiente para ser enviada ao ciclo de 

potência operando em sua capacidade nominal, nas condições de projeto, assim, o múltiplo 

solar igual a 2 indica o dobro da área sob as mesmas condições  (GLOBAL CCS INSTITUTE, 

2019).  

As variações do múltiplo solar impactam diretamente no campo solar. No caso de 

concentração via calha parabólica afeta o número dos coletores e na torre central afeta a 

quantidade de heliostatos, o arranjo dos mesmos e a altura da torre. 

Estudos no âmbito da tecnologia heliotermica concentram seus resultados na análise 

deste parâmetro, considerando que o campo solar representa a maior parte do investimento 

da planta (QUASCHNING, 2004). 

O múltiplo solar é um parâmetro importante para otimizar o projeto da usina e a energia 

térmica necessária para garantir que o bloco de energia seja efetivamente utilizado ao longo 

do ano e, por isso, é geralmente maior que a unidade e está tipicamente entre 1,1 a 1,5 em 

sistemas sem TES, e até 3 se a planta tiver um sistema de armazenamento de seis horas 

(IRENA, 2012a). 

 

2.7.2   Fator de capacidade (FC) 

O fator de capacidade é uma medida da quantidade de energia produzida por uma usina 

em comparação com sua produção máxima. Ele é medido como uma porcentagem, 

geralmente dividindo a energia total produzida em um ano pela quantidade de energia que 

teria produzido se estivesse em plena produção naquele ano. Pode também ser expresso como 

a razão entre a produção média e a produção máxima ao longo de um ano (DENHOLM et al, 

2011). 
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Neste trabalho, a importância do FC será evidenciada no próximo capítulo, onde serão 

otimizados os parâmetros variáveis, para que os resultados finais indiquem o máximo de 

eletricidade produzida e o menor custo de geração. 

 

2.7.3 Custo nivelado de geração (LCOE) 

O principal critério econômico para a construção de uma planta CSP é o seu custo 

normalizado de energia, do termo original em inglês “Levelized Cost Of Eletricity” (LCOE), 

que representa o custo equivalente de cada unidade de eletricidade gerada ao longo da vida 

útil do projeto, levando em conta o investimento inicial, os custos de manutenção e operação 

e demais custos associados a juros sobre quaisquer empréstimos .  

A seguir segue o modelo utilizado pelo “SAM” para os cálculos de LCOE na 

simulação.  

            (2.9) 

 

Onde: 

FCR: Taxa de carga fixa (%); 

TCC: Custo de capital ($); 

FOC: Custo operacional anual fixo ($); 

AEP: Produção anual de eletricidade (kWh); 

VOC: Custo operacional variável ($). 

A Tabela 7 mostra os melhores valores obtidos de LCOE para diferentes configurações 

de plantas heliotérmica a partir de diferentes autores. 

Tabela 7 – Valor de LCOE em estudos anteriores 

Tecnologia Heliotérmica/Fonte Melhor LCOE (USD/kWh) Observações 

Calha Parabólica 

 

IEA, 2014a 0,248 Planta de grande porte,10% de desconto. 

Kutsher, et al.,2010 0,22 LCOE nos EUA, com taxa de crédito 

ajustada. 

Fichtner,2010 0,23 Planta proposta na África do Sul, 8% de 

desconto, 100MW com TES. 

0,345 LCOE na Índia, com resfriamento úmido 

0,225 LCOE em Marrocos com resfriamento 

úmido 

Hinkley, et al.,2011 0,21 Planta de 100MW na Austrália, 7% de taxa 

de desconto. 
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Tecnologia Heliotérmica/Fonte Melhor LCOE (USD/kWh) Observações 

Penafiel, 2011 0,197 Planta de 100MW e cenário alternativo, 

armazenamento de 12 horas, 10% de 

desconto   

Brancalião, 2015 0,571 Planta de 50MW e armazenamento de 11 

horas. 

Somers, 2016 0,922 Planta de 19,8 MW e 7,6 de desconto, sem 

armazenamento. 

Matilha, 2017 0,128 com TES e Hibridização 

Torre Central 

 

Fichtner, 2010 0,194 Planta de 100MW com armazenamento na 

África do Sul, com 8% de desconto. 

 

Kolb, et al., 2011 

0,275 LCOE na Índia, com resfriamento úmido. 

0,255 LCOE em Marrocos com resfriamento 

úmido. 

0,165 Planta nos EUA, sem taxa de crédito. 

Hinkley, et al ,.2011 0,21 Planta de 100MW, na Austrália, com 7% de 

desconto. 

Oliveira Filho, 2014  0,273 Planta de 100MW e armazenamento de 7,5 

horas. 
Fonte: Indicado na tabela 

O LCOE de diferentes tecnologias renováveis está indicado na Figura 35. Nota-se a 

baixa média global do custo de geração eólica biomassa e hidrelétrica. Tal fato é 

consequência do incentivo fiscal e do baixo custo de instalação. As plantas heliotermicas 

apresentam alto LCOE médio global mas apresenta diversos métodos de captação solar. 

Neste trabalho serão abordados os dois métodos com menores valores de LCOE, a torre solar 

e a calha parabólica, que variam entre 0,12 à 0,24 USD/kWh (SOLARPACES, 2019). 

  

Figura 35 – LCOE em diferentes fontes de energia 

Fonte:(HELIOSCSP,2019), adaptado e traduzido. 
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3. METODOLOGIA 

A metodologia neste trabalho consiste no uso do “software” SAM para a simulação de 

diferentes cenários de usinas heliotermicas com armazenamento e diferentes tecnologias de 

captação solar (calha parabólica e torre solar). Os cenários envolvem três usinas termelétricas 

já em operação no Brasil, de diferentes capacidades e localização. Para cada uma delas serão 

utilizados os parâmetros próprios do bloco de potência (potência atual gerada, pressões e 

temperaturas dos processos), substituindo o combustível utilizado pela energia solar.  

Os parâmetros econômicos e técnicos resultantes serão analisados, visando atestar a 

viabilidade e as possíveis vantagens de implementação destas tecnologias, comparativamente 

às plantas que são puramente heliotérmicas ou não adaptadas às termelétricas.  

A escolha das usinas obedeceu a três critérios: índice de radiação direta mínimo de 2000 

kWh/ano; disponibilidade dos dados operacionais e diferentes combustíveis. Uma vez 

definidas as termelétricas de trabalho, a segunda etapa consiste em fornecer ao SAM os dados 

necessários à simulação, considerando as especificidades de cada tecnologia a ser simulada.  

São eles: os valores de DNI’s de projeto e, para o caso da calha parabólica, os ângulos de 

captação (CP), os componentes e Loop (CP) e o Fluido de transferência de calor (HTF). Para 

a tecnologia de Torre Central são otimizados o Arranjo do campo solar (TC) e o perfil do 

fluxo da torre (TC). 

Cada parâmetro considerado variável é otimizado através de cálculos estatísticos ou 

simulações pelo SAM através do critério da maior produção de energia.  

Após esta etapa, é feita uma análise econômica considerando os diferentes sistemas de 

financiamentos que são vigentes nas diferentes regiões do Brasil. As Figuras 36 e 37 

representam as etapas seguidas neste trabalho, considerando: 

• Localidade de cada usina escolhida; 

• Parâmetros técnicos fixos (bloco de potência), e armazenamento; 

• Parâmetros técnicos variáveis (que serão otimizados); 

• Parâmetros financeiros fixos (valores padrão SAM e via referência 

bibliográfica); 

• Parâmetros financeiros variáveis (referente a legislação brasileira, O&M e valor 

do lote que será construído cada planta.). 
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Figura 36 – Fluxograma do trabalho 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Escolha de Três Usinas 

(Grande, Médio e Pequeno Porte) 
 

• DNI maior que 2000kWh/ano? 

• Há informações sobre o ciclo termodinâmico da Usina? 

• As três usinas utilizam combustíveis diferentes? 

Inserir parâmetros fixos referente ao bloco de potência e 

armazenamento. 
 

Otimizar parâmetros variáveis para o cenário de 

Calha Parabólica e Torre Central. 

• DNI de projeto. 

• Ângulos de captação (CP). 

• Componentes e Loop (CP). 

• Fluido de transferência de calor. 

• Arranjo do campo solar (TC). 

• Fluxo da torre (TC). 
 

As análises 

paramétricas geraram 

algum erro? 

O parâmetro 

apresenta o maior 

fator de capacidade? 

• Adicionar valores financeiros.  

• Na planta de MA e CE, apresentar dois cenários de financiamento. 

Sim 

Não 

Sim 

Sim 
Não 

Não 

Resultados em 10 cenários com variação do 

Múltiplo Solar (0,8 – 3) 
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Figura 37 – Fluxograma dos resultados no trabalho 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para todos os cenários de otimização, será considerado uma usina heliotermica com 

múltiplo solar igual a 1, sem armazenamento térmico, dados técnicos e de localização fixos 

para cada cenário. Onde será comparado seu fator de capacidade, para definir os valores que 

apresentam melhor eficiência.  

 

3.1 Escolha das usinas e sua localidade 

Para determinar a localidade das usinas termelétricas (UTE), além do potencial de 

irradiação, foi considerado a capacidade de geração e o tipo de combustível utilizado. 

Desta forma, foram selecionadas usinas cujas localidades possuem radiação solar direta 

normal (DNI) superior a 5,47 kWh/m²/dia (referente à 2000 kWh/m²/ano) de modo a garantir 

a viabilidade de geração heliotérmica. O SAM disponibiliza tais valores referente a médias 

de 20 anos de dados, nas quais são atualizados mensalmente para melhor aproximação em 

simulações. 

Quanto ao combustível utilizado, optou-se por usinas com diferentes combustíveis e 

localizadas em diferentes estados a fim de considerar tanto as diferenças de latitude e 

longitude como também as diferentes condições financeiras oferecidas em cada região. 

Os dados sobre tais usinas foram analisados a partir do Banco de Informações de 

Geração da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Dentre os 3.152 

empreendimentos geradores de energia termelétrica a partir de um ciclo Rankine, apenas 155 

Resultados 

• Custo nivelado de energia (LCOE) 

•  

O LCOE menor que a variação 

em termelétricas convencionais? 

Não Sim 

Resultados comparativos  

• Consumo de água. 

• Energia Anual gerada. 

• Valores referente a estrutura 

do campo solar. 

Não será aprofundado. 
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possuem o DNI mínimo necessário para as simulações. Nota-se que a grande maioria das 

usinas utilizam biomassa, somando 151 usinas, enquanto apenas cinco das usinas utilizam 

carvão mineral. As UTEs que utilizam este combustível fóssil, são responsáveis por 27,7% 

da potência gerada no Brasil (ANEEL, 2018). 

As usinas FPH, São Judas Tadeu e Pecém II, localizadas nos Estados do Maranhão, 

Minas Gerais e Ceará, respectivamente, obedeceram aos critérios estabelecidos, além de 

fornecerem informações gerais necessárias para simulação. As Figuras 38, 39 e 40 indicam a 

localização exata das usinas assim como o índice médio de radiação direta normal das 

localidades. 

 

Figura 38 – Potencial DNI na Termo FPH, MA. 

Elaboração própria usando o " System Advisor Model". 

 

 
 

Figura 39 – Potencial DNI na UTE São Judas Tadeu, MG 

Elaboração própria usando o " System Advisor Model". 
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Figura 40 – Potencial DNI na UTE Pecém II, CE 

Elaboração própria usando o "System Advisor Model". 

A usina FPH opera com biomassa de lenha e resíduos do algodão e tem capacidade de 

geração de 1MW. A Usina São Judas Tadeu, com capacidade de 56 MW utiliza a biomassa 

de bagaço de cana e, finalmente, a Usina de Pecém II utiliza carvão mineral e tem capacidade 

de 360MW.  

A definição das usinas e, portanto, das localidades, permite ao SAM a obtenção dos 

dados climatológicos que incluem médias de radiação global diária mensal, temperatura 

ambiente mínima, médias e máximas assim como o índice de claridade local ou índice de 

nebulosidade. Tais variáveis são importantes no cálculo do DNI, portanto, têm influência 

direta no projeto, operação e desempenho da CSP (BLAIR et al., 2014; PATNODE, 2006). 

O SAM, através da sua ferramenta DView, permite visualizar os dados climatológicos 

em diferentes formatos gráficos e estatísticos, assim como administrá-los no Excel (NREL, 

2019). A Tabela 8 sumariza os valores médios de parâmetros climatológicos que influenciam 

o projeto ao longo de um ano típico meteorológico nas localidades estudadas.  
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Tabela 8 – Parâmetros de localidade e do bloco de potência na usina Termo FPH.  

Dados Climatológicos Valor 

Informações e Localidade 

Cidade 

 

Alto Parnaíba 

Nome Usina Termo FPH 

Potência Outorgada 1 MW 

Combustível Lenha e resíduos de algodão 

Estado Maranhão 

Fuso horário GMT-3 

Elevação 472 m 

Latitude 9,01° Sul 

Longitude 46,22° Oeste 

  

Dados Climatológicos Anuais  

Irradiação normal direta (DNI) 2044 kWh/m² ano 

Irradiação global horizontal 2113 kWh/m² ano 

Temperatura de bulbo seco 25,3 °C 

Velocidade média do vento 2 m/s 

Temperatura média ambiente 25 °C 

Ponto de Orvalho 17,9 °C 

Temperatura de bulbo húmido 23,13 °C 

  

Fonte: (NREL,2019; SOLLIDA ENERGIA, 2014; INMET, 2019). 

 

 

 

Tabela 9– Parâmetros de localidade e do bloco de potência na usina Termo S.J Tadeu.  

Dados Climatológicos Valor 

Informações e Localidade 

Cidade 

 

Jaíba 

Nome Usina Termo São Judas Tadeu 

Potência Outorgada 56 MW 

Combustível Bagaço de Cana 

Estado Minas Gerais 

Fuso horário GMT-3 

Elevação 501 m 

Latitude 15,19° Sul 

Longitude 43,9° Oeste 

  

Dados Climatológicos Anuais  

Irradiação normal direta (DNI) 2289kWh/m² ano 

Irradiação global horizontal 2201 kWh/m² ano 

Temperatura de bulbo seco 25,3 °C 

Velocidade média do vento 2,1 m/s 

Temperatura média ambiente 22 °C 

Ponto de Orvalho 15,23 °C 

Temperatura de bulbo húmido 21,9 °C 

  

Fonte: (NREL,2019; OSTERMAYER; HECK, 2004; ROMÃO JÚNIOR; RAMOS, 2009; O TEMPO, 2012; 
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INMET, 2019). 

 

Tabela 10– Parâmetros de localidade e do bloco de potência na usina do porto de PECEM II.  

Dados Climatológicos Valor 

Informações e Localidade 

Cidade 

 

São Gonçalo do Amarante 

Nome Usina Pecem II 

Potência Outorgada 360 MW 

Combustível Carvão Mineral 

Estado Ceará 

Fuso horário GMT-3 

Elevação 27 m 

Latitude 3,59 ° Sul 

Longitude 38,86 ° Oeste 

  

Dados Climatológicos Anuais  

Irradiação normal direta (DNI) 2208 kWh/m² ano 

Irradiação global horizontal 2226 kWh/m² ano 

Temperatura de bulbo seco 26,5 °C 

Velocidade média do vento 5,3 m/s 

Temperatura média ambiente 28 °C 

Ponto de Orvalho 22,6 °C 

Temperatura de bulbo húmido 25,3°C 

  

Fonte: ( NREL,2019; LORA et al., 2004; OSTERMAYER; HECK, 2004; ROMÃO JÚNIOR; RAMOS, 2009; 

INMET, 2019).  

 

3.2  DNI de Projeto 

Os valores das condições meteorológicas do projeto são valores de referência que 

representam o recurso solar em um determinado local para propósitos de dimensionamento 

do campo solar. As equações de dimensionamento de campo requerem três variáveis de 

condição de referência; a temperatura ambiente, irradiância normal direta (DNI) e velocidade 

do vento (NREL, 2019). 

A velocidade do vento e temperatura ambiente são valores fixos que afetam diretamente 

as perdas de carga e por transferência de calor nas tubulações. Já o DNI precisa ser definido 

a partir do cálculo da superfície do campo solar que forneça o calor necessário para que o 

bloco de potência opere a plena carga (Fig. 24). É chamado, assim, de “Irradiação Normal 

Direta de Projeto“ (ou Design) (NREL, 2019). A otimização do DNI de projeto considera 

que as temperaturas de saída da caldeira sejam alcançadas na maior parte do dia, o que 

acontece entre horários próximos ao meio dia (NREL,2018).  

Para dimensionar o campo solar não são considerados os dados climatológicos, hora a 

hora, no ano típico meteorológico e, sim, um único valor de DNI de projeto, que irá 

file:///C:/Users/alexs/Downloads/Dissertação%20Cap%203%20Alexander.docx%23_bookmark193
file:///C:/Users/alexs/Downloads/Dissertação%20Cap%203%20Alexander.docx%23_bookmark193


73  
 ‘  

estabelecer o maior valor do fator de capacidade e menor custo nivelado de eletricidade 

(LCOE) (NREL, 2019). A definição deste valor é feita a partir dos valores de média mensal 

de DNI, estatisticamente correspondendo ao quartil superior do “boxplot” da irradiação direta 

anual média em cada localidade (Anexo C) (PENAFIEL, 2011). 

As Figuras 41, 42 e 43 mostram a variação do LCOE com o valor da irradiação normal 

direta. 

 

Figura 41 – Relação entre LCOE por cada DNI de projeto para a tecnologia de Calha Parabólica e Torre Central 

nas coordenadas da Termo FPH. 

Fonte: Elaboração própria a partir do SAM. 

 

 
 

Figura 42 – Relação entre LCOE por cada DNI de projeto para a tecnologia de Calha Parabólica e torre Central nas 

coordenadas da Termo S.J. Tadeu. 

Fonte: Elaboração própria a partir do SAM. 
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Figura 43 – Relação entre LCOE por cada DNI de projeto para a tecnologia de Calha Parabólica e Torre Central 

nas coordenadas da Pecem II 

Fonte: Elaboração própria a partir do SAM. 

Através da análise estatística os valores de DNI de projeto para a usina em Maranhão, 

Minas Gerais e Ceará foram calculados e resultaram iguais a 573,34 W/m², 659,9W/m² e 

781W/m², respectivamente.  

Nota-se que para os valores de projeto calculados segundo o método estatístico acima 

tem-se, com pequenos erros de até 10%, os menores valores do LCOE para as três usinas 

escolhidas, ratificando o método de definição utilizado. 

 
3.3 Parâmetros otimizados para tecnologia de calha parabólica 

3.3.1 Ângulo Azimutal e de Inclinação 

Devem ser definidos os valores de ângulos de orientação da calha parabólica, que são 

os ângulos de inclinação da estrutura com o solo e o ângulo azimutal (norte-sul) de superfície, 

que afetam diretamente a eficiência da geração elétrica heliotérmica (NREL, 2019). Tais 

ângulos são fixos, somente variando o ângulo de captação solar em torno do eixo linear da 

calha parabólica (Figura15). 

Para realizar a otimização dos ângulos azimutal e de inclinação das três usinas, utilizou- 

se o SAM, simulando a variação da energia anual em função dos dois ângulos para cada uma 

das usinas escolhidas. As simulações consideraram todos os parâmetros similares, variando-

se apenas os ângulos de inclinação e azimutal. 

A Figura 44 mostra o resultado das simulações para ângulos de inclinação e azimutal 

variando de -60°a 60°, porém variando um ângulo mesmo deixando o segundo fixo. 
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Figura 44 – Relação entre energia anual (kWh/ano) pelos ângulos azimutal e de inclinação extrapolados na região 

de Maranhão, Minas Gerais e Ceará. 

Fonte: Elaboração Própria a partir do SAM. 

Da análise dos resultados tem-se que os ângulos ótimos azimutais variam entre -6 a 6 

graus para a usina FPH, para usina de São Judas Tadeu entre -6 e 8 graus, e para usina de 

Pecem II entre -6 e 8 graus. Quanto aos valores do ângulo ótimo de inclinação, para a usina 

FPH estes ficaram entre 5 e 15 graus, para a usina de São Judas Tadeu os mesmos valores 

ficaram entre -8 e 8 graus e, finalmente, para a usina de Pecém II, o ângulo ótimo de 

inclinação oscilou, também, entre -8 e 8 graus. Tais resultados necessitam uma comparação 

entre os dois ângulos variando em conjunto, para que com esta interação possa encontrar o 

valor com melhor produção de eletricidade. 

A fim de refinar estes valores, foram feitas novas simulações com os intervalos dos 

ângulos de inclinação acima citados, variando-se, ainda, para cada usina estudada, o ângulo 

azimutal, em torno dos valores encontrados anteriormente. As Figuras 45, 46 e 47 ilustram 

os resultados encontrados. 
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Figura 45 – Otimização final dos ângulos de geram melhor desempenho em uma usina FPH. 

Fonte: Elaboração Própria a partir do SAM. 

 

 

Figura 46 – Otimização final dos ângulos de geram melhor desempenho em uma usina S.J. Tadeu. 

Fonte: Elaboração Própria a partir do SAM. 

 

 

Figura 47 – Otimização final dos ângulos de geram melhor desempenho em uma usina PECEM II. 

Fonte: Elaboração Própria a partir do SAM. 

A tabela 11 sumariza os resultados encontrados que representam os valores 

destes parâmetros de entrada do programa SAM relativos à tecnologia de calha parabólica. 

Tabela 11 – Relação ótima dos ângulos simulados em cada localidade. 

Usina Ângulo de Inclinação (°) Ângulo Azimutal (°) 

Termo FPH -1MW 11 -4 

Termo S. J. Tadeu -56 MW 1 7 

PECEM II -360 MW 4 -3 

Fonte: Elaboração própria a partir do SAM. 
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 3.3.2 Fluido de transferência de calor (HTF) de calha parabólica 

O fluido de transferência de calor (HTF) é usado nos elementos de captação de energia 

no campo solar, com características físico-químicas relevantes para processos que envolvem 

transferência de calor. O fluido térmico é responsável pelo transporte e armazenamento da 

energia térmica, o que torna possível a produção de eletricidade durante a noite ou em dias 

nublados. Óleos e sais fundidos são frequentemente utilizados nas usinas heliotérmicas. O 

SAM inclui nove opções, de sais e óleo, para serem utilizados em simulações para calha 

parabólica, todos utilizados comercialmente no escopo de geração heliotermica (NREL,2019; 

Projeto Energia Heliotérmica,2018).A Tabela 12 demonstra cada HTF com suas temperaturas 

operacionais . 

 

Tabela 12– Informações sobre HTF disponíveis no SAM. 

Nome do HTF Composição Tmin operacional  Tmax 

operacional 

Hitec solar salt Sal Fundido 238 ºC 593 ºC 

Hitec Sal Fundido 142 ºC 538 ºC 

Hitec XL Sal Fundido 120 ºC 500 ºC 

Caloria HT 43 Mineral Hidro carbono -12 ºC 315 ºC 

Therminol VP-1 Óleo Sintético 12 ºC 400 ºC 

Therminol 59 Óleo Sintético -45 ºC 315 ºC 

Therminol 66 Óleo Sintético 0 ºC 345 ºC 

Dowtherm Q Óleo Sintético -35 ºC 330 ºC 

Hitec solar salt Óleo Sintético n/a 330 ºC 
Fonte: NREL, 2019. 

Para selecionar o HTF ótimo, foi simulado cada cenário, analisando o maior fator de 

capacidade, respeitando as características técnicas de cada um deles, com múltiplo solar igual 

a 1. 

Tabela 13– Fator de capacidade de cada HTF usando o SAM na calha parabólica. 

Nome do HTF Termo FPH Termo S.J Tadeu Pecem II 

Hitec solar salt 22,3% 24,2% 19,9% 

Hitec 21,3% 23,6% n/a 

Hitec XL 19,1% n/a n/a 

Caloria HT 43 n/a n/a n/a 

Therminol VP-1 20,4% n/a n/a 

Therminol 59 n/a n/a n/a 

Therminol 66 n/a n/a n/a 

Dowtherm Q n/a n/a n/a 

Fonte: Elaboração própria a partir de simulação no SAM. 
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Os cenários que excederam a temperatura de operação foram descartados e nas três 

usinas, a Hitec Solar Salt foi a que apresentou melhor eficiência. Para a usina de Pecem II, 

como é necessário atingir altas temperaturas, apenas um tipo de sal fundido foi aplicado. 

3.3.3 Otimização no arranjo dos coletores e receptores 

Para a tecnologia de calha parabólica o SAM oferece nove opções de coletores 

parabólicos para realizar a simulação. A Tabela 14 demonstra cada fornecedor e dados 

técnicos e a Tabela 15 indica os valores do fator de capacidade para cada caso. 

Tabela 14– Informações sobre coletores disponíveis no SAM. 

Nome  Desenvolvedor  Refletância  Área reflexiva (m²) 

Albiasa Trough ATL150  Albiasa Solar, S.L  0,935 817,5 

EuroTrough ET150  EU-funded R&D  0,935 817,5 

FLABEG Ultimate Trough RP 

70mm  

FLABEG Solar  0,94 1720 

FLABEG Ultimate Trough RP 

89mm  

FLABEG Solar  0,94 1720 

Luz LS-2  ABENGOA  0,935 235 

Luz LS-3  ABENGOA  0,935 545 

Siemens SunField 6  SIEMENS  0,925 545 

Sky Trough 80mm  SkyFuel  0,93 656 

SolarGenix SGX-1 Solargenix  0,935 470 

Fonte: Elaboração própria a partir de simulação no SAM. 

 

Tabela 15– Fator de capacidade de cada coletor usando o SAM. 

Nome  Termo FPH Termo S.J Tadeu Pecem II 

Albiasa Trough ATL150  20,2 24,8% 21,3% 

EuroTrough ET150  20,3% 24,9% 21,8% 

FLABEG 70mm  Erro Erro Erro 

FLABEG 89mm 9,6% 17,1% 16,1% 

Luz LS-2  22,2% Erro Erro 

Luz LS-3  20,1% 24,3% 21,6 

Siemens SunField 6  20,1% 24,5% Erro 

Sky Trough 80mm  20,3% 24,5% 21,7% 

SolarGenix SGX-1 24,6% 24,3% 21,4% 

Fonte: Elaboração própria a partir de simulação no SAM. 

 

O receptor ou HCE – Heat Collection Element, é um tubo metálico contido em um tubo 

de vidro com espaço evacuado entre estes. O receptor nos sistemas de concentração com 

tecnologia cilindro parabólico acompanha a linha focal do coletor. Os tubos de vidro são 

revestidos com material antirreflexivo para maximizar a radiação solar incidente no tudo de 

metal. Por sua vez, os tubos metálicos são revestidos com materiais que permitem aumentar 

a absorção de calor proveniente da radiação solar (MATILHA,2017). 
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Além do tipo do coletor e receptor, o arranjo do campo solar na tecnologia de calha 

parabólica é definido pelo número dos conjuntos coletor/receptor em cada loop. O campo 

solar consiste em loops de conjuntos coletor-receptor. Cada loop pode ter de 1 a 32 conjuntos 

e o SAM possibilita a variação deste parâmetro (NREL,2019) (Figura 48).  

 
 

Figura 48 –Número de coletores por volta (LOOP) em cada cenário 

Fonte: Elaboração Própria a partir do SAM. 

 

A Figura 48 demonstra que o melhor valor encontrado para as três usinas foi de 8 

coletores por loop, que é o padrão do SAM. 

Os valores otimizados desta seção serão utilizados nas simulações e indicados nas 

tabelas de características técnicas no final do capítulo.  

 

3.4 Parâmetros otimizados para tecnologia de Torre Central 

3.4.1 Distribuição do campo solar 
Na tecnologia de torre central os ângulos azimutal e de inclinação não são fixos, uma 

vez que os heliostatos podem ser ajustados em dois eixos durante o dia a fim de rastrear 

o posicionamento solar (Figura 16)(NREL, 2019; BLAIR et al., 2014). 

Em contrapartida, é importante a distribuição dos heliostatos em relação à Torre Central, 

que é função, por sua vez, da localização geográfica da usina. A simetria da distribuição está 

relacionada à latitude do local. 

A Figura 49 exemplifica a otimização pelo SAM da distribuição de heliostatos em uma 
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mesma planta de 100MW localizada em três localidades diferentes. Nota-se que no Quênia 

a distribuição dos heliostatos é simétrica devido à proximidade à linha do equador. Já no 

Chile (ao Sul) e Estados Unidos (ao Norte) os arranjos não são simétricos em relação à torre 

central que ocupa o centro do círculo e são proporcionais à latitude da localidade e ao 

distanciamento da linha do equador. 

 

 
 

Figura 49 – Diferença da distribuição de heliostatos em diferentes partes do mundo com uma planta de Torre 

central padrão. 

Fonte: Elaboração própria a partir do SAM. 

 

Além da simetria diferente entre as três plantas exemplificadas, mesmo tendo a mesma 

produção elétrica e parâmetros, o número de heliostatos no campo solar difere. No hemisfério 

sul, no Chile, são necessários 8.596 heliostatos para produzir 100 MW de eletricidade, nos 

Estados Unidos (hemisfério norte) é necessário o arranjo de 8.893 heliostatos e no Quênia 

(próximo à linha do equador), um total de 8.497 heliostatos são necessários para produzir 

100 MW de eletricidade. Importante notar que tal fato reflete no custo do campo solar (a 

diferença de custo dos heliostatos entre uma usina localizada no Quênia e uma localizada nos 

EUA seria de US$1.401.048, ou seja, US$ 3.538/ heliostato. 

O arranjo dos heliostatos deve ser fornecido como parâmetro de entrada do SAM e para 

isso é utilizado o algoritmo de otimização SolarPILOT. O algoritmo é fornecido gratuitamente 

online pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), tem código aberto implementado 

em C++ e pode ser facilmente incorporado em estruturas de simulação existentes, como é 

o caso do SAM ( BLAIR et al., 2014). A Figura 50 indica as otimizações feitas para os três 

casos estudados utilizando o Solar PILOT. A intensidade de cores indica o número de 

heliostatos, considerando a diferença de potência em cada usina. A distribuição do campo 

solar na usina localizada no Ceará (Pecém II) é praticamente simétrica devido à proximidade 

com o equador. O maior número de heliostatos se deve à potência de saída da usina. Já em 

Minas Gerais, existe maior área ocupada por heliostatos ao sul da torre central. Nota-se, 
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também, o menor número de heliostatos da usina de São Judas Tadeu. A usina FPH, de apenas 

1MW, apresenta um número de heliostatos reduzido com distribuição dos mesmos, 

preferencialmente ao sul da torre central. 

 

Figura 50 – Campos solares deste trabalho otimizado 

Fonte: Elaboração própria a partir do SAM. 

 

Através do arranjo no campo solar é definido a altura da torre (valores que variam em 

relação ao múltiplo solar). Como neste trabalho serão estudados entre as variações de MS 

entre 0,8 e 4 as torres nas usinas FPH, SJ Tadeu e Pecem II tem respectivamente 42 a 49 

metros, 112 a 195 metros e 234 a 524 metros.  

O valor de torre solar na usina de Pecem II excede da maior usina solar em da tecnologia 

existente. A planta de “Noor Ouarzazate III”, do Marrocos, tem a potência de 150MW e altura 

de 250 metros (NREL, 2018b). A segunda maior torre, na usina de Ashalim Plot B (Israel) 

com potência instalada de 120 MW, fluido de transferência de calor sendo vapor, tem altura 

de 240m. Logo, para fins de aproximar com a realidade, na região de Pecem II serão 

simulados 3 campos solares com a potência de 120MW cada, para ter o somatório necessário 

de 360MW (NREL, 2018b). 

A partir da nova potência na usina Pecem II, tem-se valores calculados mais realistas 

da altura da torre, de 148 a 289 metros entre múltiplos solares de 0,8 até 4 (NREL, 2019.; 

IRENA, 2012a). 

No caso do receptor da torre, na biblioteca do SAM podem ser encontrados oito 

receptores diferentes, que foram comparados para decidir qual o melhor a ser utilizado nesse 

estudo. Na Tabela 16 encontra-se o comparativo, sinalizando qual receptor tem melhor 

desempenho. 

Tabela 16– Fator de capacidade de cada receptor usando o SAM. 

Nome  Termo FPH Termo S.J Tadeu Pecem II 

Schott PTR80 20,3% 24,9% 21,8% 

Schott PTR70 18,7% 21,7% 18,2% 

Schott PTR70 2008 20,8% 25,4% 22,7% 
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Nome  Termo FPH Termo S.J Tadeu Pecem II 

Solel UVAC 3 21,4% 25,7% 22,7% 

Siemens UVAC 2010 20,1% 24,9% 22,6% 

Royal Tech CSP RTUVR  21,7% 25,5% 22,2% 

Royal Tech CSP RTUVR 70M4  21,6% 25,6% 22,2% 

TRX-Solar TRX70-125  20,8% 25,4% 22,8% 

Fonte: Elaboração própria a partir de simulação no SAM. 

 

3.4.2 Configuração do padrão de fluxo do fluido térmico de aquecimento  

 
Outro fator que influencia na geração de energia via torre central é o padrão de fluxo. 

Receptores centrais externos são colocados no topo da torre, configurados em um trocador 

de calor com receptor tubular de 360°cilíndrico. O HTF segue um caminho pela serpentina, 

passando pelos painéis adjacentes de fluxo ascendente e descendente. A configuração do 

padrão de fluxo pode variar, dependendo das condições do ambiente e dos requisitos de 

operação (NREL, 2019) (Figura 51). 

.  

Figura 51 – Relação entre configurações de fluxo em torre central e seus respectivos diagramas 

Fonte: (WAGNER,2009), (NREL,2019) adaptado. 

 

A Figura 51 mostra as  oito  diferentes  configurações  de  fluxo  receptores propostos 

por Wagner, Klein e Reindl (2009), que foram posteriormente empregados no “software” 
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System Advisor Model (NREL, 2019).Os fluxos (1)-(4) tem dois caminhos de fluxo 

simétricos, nos quais o HTF é dividido nos caminhos leste e oeste; já os fluxos (5) - (8) têm 

configurações de fluxo único, no qual o HTF flui sucessivamente através de todos os painéis 

do receptor (note que a entrada e a saída do receptor estão em painéis adjacentes do lado 

norte ou sul) (RODRIGUEZ-SANCHEZ et al., 2015). 

No SAM, para as opções 1-4 de configurações de fluxo (Flow Pattern) a quantidade de 

heliostatos otimizados deve ser um múltiplo de 2. Caso contrário, a simulação falhará e o SAM 

gerará uma mensagem de erro (NREL, 2019). 

A Tabela 17 mostra a relação entre os padrões de fluxo e o fator de capacidade, ou seja, 

a proporção entre a produção efetiva da usina em um período e a produção total máxima neste 

mesmo período, como resultado das simulações no SAM para as três usinas estudadas neste 

trabalho. 

Tabela 17 – Padrões de fluxo em cada cenário. 

Padrão de Fluxo Fator de Capacidade (%) 

Termo FPH -MA Termo S. J. Tadeu- MG Pecem II-CE 

1 19,88 30,98 27,83 

2 20,87 31,01 27,85 

3 19,69 30,97 27,83 

4 21,39 29,89 18,18 

5 21,18 29,87 18,16 

6 21,42 29,86 18,16 

7 21,50 29,89 18,19 

8 Erro Erro Erro 

Fontes: Elaboração própria a partir do SAM 

Da análise da tabela 17, os maiores fatores de capacidade foram obtidos com o padrão 

de fluxo número 7 para a usina FPH enquanto o padrão de fluxo número 2 foi o responsável 

pelo maior fator de capacidade para as usinas de São Judas Tadeu e Pecém II. 

 

3.4.3 Fluido de transferência de calor (HTF) em torre central 

Para a tecnologia de torre central, o SAM disponibiliza duas opções de sais fundidos 

utilizados comercialmente no escopo de geração heliotermica (tabela 18) (NREL,2019). 

Tabela 18– Comparação entre o fator de capacidade de cada HTF no cenário de torre central 

Tipo de HTF Termo FPH Termo S.J Tadeu Pecem II 

60% NaNO3 + 40% KNO3 19,2 % 21,9 % 23 % 

46,5% LiF + 11,5 NaF + 42%KF 18,7 % 17,1 % 22,3 % 

Fontes: Elaboração própria a partir do SAM 
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Para todos os cenários, o 60% NaNO3 + 40% KNO3 foi o que teve melhor fator de 

capacidade e será utilizado para simulações. É a mesma mistura salina utilizada nos trabalhos 

de Somers (2016), Penafiel (2011), Oliveira Filho (2014), Mantilla (2017). 

3.5 Escolha da tecnologia de resfriamento no bloco de potência 

As usinas de energia heliotérmica (CSP) utilizam água para lavagem de espelhos, 

vaporização e, quando são resfriadas a água, requerem uma quantidade substancial de água 

de resfriamento para a rejeição de calor. O sistema de refrigeração dessas tecnologias pode 

ser de resfriamento úmido, seco ou combinado (U. S. Department of Energy, 2009).  

O sistema de resfriamento para ciclo a vapor (Rankine) possui diferentes 

configurações. Em uma delas o vapor é condensado ao trocar calor com uma fonte de água 

proveniente de um rio e represas, ou de formas alternativas utilizando o ar (BARBOSA, 

2018). 

Já nos sistemas de resfriamento a seco, o calor é transferido diretamente do fluido de 

trabalho do vapor para o ar, utilizando um processo de aquecimento sensível. Essa técnica é 

limitada pela temperatura de bulbo seco do ar, que pode ser significativamente maior do que 

a temperatura do bulbo úmido, especialmente em regiões áridas onde a tecnologia 

heliotérmica é mais desejável (WAGNER ,2010).  

As Figuras 52 a 55 mostram as diferenças significativas entre a temperatura do bulbo 

úmido e seco durante cinco dias de verão em um clima árido do trabalho de Wagner (2011), 

e nas localidades deste trabalho durante um ano retiradas do SAM.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52- Temperaturas de bulbo seco e úmido durante os dias de verão em clima Árido 

Fonte: (WAGNER ,2010) 
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Figura 53 – Temperaturas de bulbo seco e úmido durante um ano na Termo FPH 

Fonte: SAM, elaborado no Excel. 

 

 

Figura 54– Temperaturas de bulbo seco e úmido durante um ano na Termo S.J. Tadeu 

Fonte: SAM, elaborado no Excel. 

 

 

Figura 55 – Temperaturas de bulbo seco e úmido durante um ano na Pecem II 

Fonte: SAM, elaborado no Excel. 

 

Os dados do SAM, são disponibilizados em horas e a partir das 8.760 horas foram 

calculadas a média em cada dia e plotadas graficamente. As diferenças de temperatura 

máxima atingem 15, 13 e 24◦C durante as horas mais quentes do dia do termo FPH, S.J Tadeu 

e Pecem II, respectivamente.  
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Quer o sistema seja resfriado a seco ou úmido, a temperatura alcançada pela tecnologia 

de resfriamento ajustará a pressão do condensador, e esse valor é então usado como uma 

entrada para o modelo de ciclo de potência. Assim, a temperatura ambiente, a pressão do 

condensador e o desempenho termodinâmico do ciclo geral são conectados diretamente. As 

diferenças de temperaturas impactam a eficiência do processo e definem qual o melhor tipo 

de resfriamento em cada região.  Nos dias mais quentes do ano é possível a perda de até 30% 

em eficiência (NREL, 2018b; WAGNER 2010; WAGNER, 2011). 

Paras as simulações do SAM, concluiu-se que o melhor resfriador para calha parabólica 

é do tipo úmido (evaporativo) e para torre central, a refrigeração a seco (ar). Tal otimização 

está em concordância com os trabalhos de Poullikkas (2011), Penafiel (2011), Somers (2016) 

e Oliveira Filho (2011), que se referem ao melhor método de resfriamento para cada tipo de 

tecnologia. Porém é alertado que no caso de resfriamento a ar, podem ocorrer quedas bruscas 

de desempenho no sistema em regiões quentes.  

3.6 Seleção de parâmetros tecnológicos e pontos de integração 

As Tabelas 19 a 24 indicam, para as usinas estudadas, os parâmetros técnicos 

operacionais dos coletores, receptores, fluido de transferência de calor, ângulos de captação, 

fluxo na torre e arranjo de heliostatos foram definidos com a otimização do fator de 

capacidade utilizando o SAM. Valores referente ao bloco de potência (temperaturas, pressões 

e potência) foram definidos de acordo com os dados de operação reais das usinas simuladas, 

quando fornecidos. Os demais valores foram utilizados tendo como base a literatura 

especializada, considerando: 

• Segundo Jorgenson. et al,. (2013), Penafiel (2011), Oliveira Filho (2014) e  

IRENA (2012b) o valores do múltiplo solar (MS) variam entre 1 e 1,5 para as 

tecnologias de calha parabólica e torre central simples, porém com TES pode 

variar entra 1,5 e 2,5. Para obtenção dos resultados os intervalos do MS foram 

estendidos entre 0,8 até 3. 

• Parâmetros do bloco de potência referente cada usina real foram fornecida 

através da referência bibliográfica (SOLLIDA ENERGIA, 2014; O TEMPO, 

2012; ROMÃO JÚNIOR; RAMOS, 2009; LORA et al., 2004; BRANCO, 

2012). 

• Para ambos sistemas as perdas parasíticas, definida pela carga elétrica 

necessária para operação do sistema, perdas de arrasto e térmico no bloco 

de potência dentre outras perdas no sistema de torres de energia, será 

utilizado o padrão do SAM (4%)(NREL, 2019; PENAFIEL, 2011). 

• O SAM não conta com uma base de dados de fabricantes de turbinas, assim 
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o único dado de entrada usados para modelar o bloco de potência é sua 

eficiência (PENAFIEL, 2011). O valor de eficiência usado para o bloco de 

potência foi de 40%, valor aproximado para os processos de geração a vapor de 

carvão mineral e biomassa (LORA et al., 2004; FODRA, 2010). 

Tabela 19 – Características técnicas usadas no SAM no termo FPH (Calha Parabólica) 

Características Técnicas Valores 

Campo Solar  

   Múltiplo Solar Será Calculado 

   DNI de projeto 573,35 W/m² 

   Espaçamento de cada fileira 15 m 

   Área do campo solar Será Calculado (necessita do M.S) 

   Tipo do HTF Hitec solar salt 

   Temperatura Fria (Entrada do Campo Solar) 290°C 

   Temperatura Quente (Saída do Campo Solar) 360°C 

   Vazão mássica mínima 1 kg/s 

   Vazão mássica máxima 12 kg/s 

   Velocidade mínima do HTF 2 m/s 

   Velocidade máxima do HTF 3 m/s 

  

Armazenamento Térmico  

   Armazenamento 12 horas 

   Temperaturas do Tanque Igual Tq e Tf do campo solar 

   Altura do Tanque 20 m 

   Diâmetro do Tanque 6,35 m 

   Coeficiente de perdas térmicas do tanque 0,4 W/m² K 

  

Coletores/Receptores  

   Número de Coletores por fileira (loop) 8 

   Inclinação  11° 

   Azimute  -4° 

   Tipo do coletor Solargenix SGX-1 

   Tipo do receptor Royal Tech CSP RTUVR  

   Perda de calor no receptor  175 W/m 

  

Bloco de Potência  

  Potência Liquida (de projeto) 1 MW 

  Fator de conversão entre potência bruta e liquida 0,9 

  Potência Bruta 1,1 MW 

  Perdas parasíticas 4% (padrão SAM) 

  Pressão de operação 24 bar 

  Eficiência para conversão no ciclo termodinâmico 40% 

  Reposição de água no ciclo termodinâmico 0,02 (padrão SAM) 

  Eficiência na caldeira auxiliar 65% (padrão SAM) 

  Objetivo da caldeira auxiliar Manter o Sal Fundido acima de sua 

temperatura de Congelamento 

   Temperatura para caldeira auxiliar 365 °C 

   Capacidade máxima para turbina 1,1 

   Tipo de Condensador Evaporativo 

   Temperatura ambiente da região 25 °C 

   Pressão Mínima Padrão SAM 

   Diferença na temperatura da água 10 °C 
Fontes: Elaboração própria a partir de (PENAFIEL, 2011; SOMERS, 2016; OLIVEIRA FILHO, 2014; FODRA e 

ESPERANCINI, 2010; MATILHA,201; elaboração via otimizações no SAM. 



88  
 ‘  

 

Tabela 20 – Características técnicas usadas no SAM no termo S.J. Tadeu (Calha Parabólica) 

Características Técnicas Valores 

Campo Solar  

   Múltiplo Solar Será Calculado 

   DNI de projeto 659,93W/m² 

   Espaçamento de cada fileira 15 m 

   Área do campo solar Será Calculado (necessita do M.S) 

   Tipo do HTF Hitec solar salt 

   Temperatura Fria (Entrada do Campo Solar) 290°C 

   Temperatura Quente (Saída do Campo Solar) 520°C 

   Vazão mássica mínima 1 kg/s 

   Vazão mássica máxima 12 kg/s 

   Velocidade mínima do HTF 2 m/s 

   Velocidade máxima do HTF 3 m/s 

  

Armazenamento Térmico  

   Armazenamento 12 horas 

   Temperaturas do Tanque Igual Tq e Tf do campo solar 

   Altura do Tanque 20 m 

   Diâmetro do Tanque 26 m 

   Coeficiente de perdas térmicas do tanque 0,4 W/m² K 

  

Coletores/Receptores  

   Número de Coletores por fileira (loop) 8 

   Inclinação  1° 

   Azimute  7° 

   Tipo do coletor EuroTrough ET150 

   Tipo do receptor Solel UVAC 3 

   Perda de calor no receptor  175 W/m 

  

Bloco de Potência  

  Potência Liquida (de projeto) 56 MW 

  Fator de conversão entre potência bruta e liquida 0,9 

  Potência Bruta 62,2 MW 

  Perdas parasíticas 4% (padrão SAM) 

  Pressão de operação 69,11 bar 

  Eficiência para conversão no ciclo termodinâmico 40% 

  Reposição de água no ciclo termodinâmico 0,02 (padrão SAM) 

  Eficiência na caldeira auxiliar 65% (padrão SAM) 

  Objetivo da caldeira auxiliar Manter o Sal Fundido acima de sua 

temperatura de Congelamento 

   Temperatura para caldeira auxiliar 365 °C 

   Capacidade máxima para turbina 1,1 

   Tipo de Condensador Evaporativo 

   Temperatura ambiente da região 22 °C 

   Pressão Mínima Padrão SAM 

   Diferença na temperatura da água 10 °C 
 Fontes: Elaboração própria a partir de (PENAFIEL, 2011; SOMERS, 2016; OLIVEIRA FILHO, 2014; 

FERNÁNDEZ-GARCÍA. Et al,. 2010; LORA. et al., 2004; FODRA e ESPERANCINI, 2010; MATILHA,201; 

elaboração via otimizações no SAM 
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Tabela 21 – Características técnicas usadas no SAM na usina Pecem II (Calha Parabólica) 

Características Técnicas Valores 

Campo Solar  

   Múltiplo Solar Será Calculado 

   DNI de projeto 781 W/m² 
   Espaçamento de cada fileira 15 m 

   Área do campo solar Será Calculado (necessita do M.S) 

   Tipo do HTF Hitec solar salt 

   Temperatura Fria (Entrada do Campo Solar) 290°C 

   Temperatura Quente (Saída do Campo Solar) 560°C 

   Vazão mássica mínima 1 kg/s 

   Vazão mássica máxima 12 kg/s 

   Velocidade mínima do HTF 2 m/s 

   Velocidade máxima do HTF 3 m/s 

  

Armazenamento Térmico  

   Armazenamento 12 horas 

   Temperaturas do Tanque Igual Tq e Tf do campo solar 

   Altura do Tanque 20 m 

   Diâmetro do Tanque 61,5 m 

   Coeficiente de perdas térmicas do tanque 0,4 W/m² K 

  

Coletores/Receptores  

   Número de Coletores por fileira (loop) 15 

   Inclinação  4° 

   Azimute  -3° 

   Tipo do coletor EuroTrough ET150 

   Tipo do receptor TRX-Solar TRX70-125  

   Perda de calor no receptor  150 W/m 

  

Bloco de Potência  

  Potência Liquida (de projeto) 360 MW 

  Fator de conversão entre potência bruta e liquida 0,9 

  Potência Bruta 405,6 MW 

  Perdas parasíticas 4% (padrão SAM) 

  Pressão de operação 171 bar 

  Eficiência para conversão no ciclo termodinâmico 40% 

  Reposição de água no ciclo termodinâmico 0,02 (padrão SAM) 

  Eficiência na caldeira auxiliar 65% (padrão SAM) 

  Objetivo da caldeira auxiliar Manter o Sal Fundido acima de sua 

temperatura de Congelamento 

   Temperatura para caldeira auxiliar 365 °C 

   Capacidade máxima para turbina 1,1 

   Tipo de Condensador Evaporativo 

   Temperatura ambiente da região 28 °C 

   Pressão Mínima 1 Padrão SAM 

   Diferença na temperatura da água 10 °C 

Fontes: Elaboração própria a partir de (PENAFIEL, 2011; SOMERS, 2016; OLIVEIRA FILHO, 2014;LORA. et al., 

2004; FODRA e ESPERANCINI, 2010; MATILHA,201; elaboração via otimizações no SAM 
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Tabela 22 – Características técnicas usadas no SAM no termo FPH (Torre) 

Características Técnicas Valores 

Campo Solar  

   Múltiplo Solar Será Calculado 

   DNI de projeto 573,35 W/m² 
   Área de 1 Heliostato 144,4m² 
   Número de Heliostatos otimizado Será Calculado (necessita do M.S) 

   Área do campo solar  Será Calculado (necessita do M.S) 

   Forma de Captação no Heliostatos Entre dois Eixos (foco ideal) 

   Tipo do HTF 60% NaNO3 + 40% KNO3 

   Vazão mássica do HTF 26,3kg/s 

   Temperatura Fria (Entrada da torre) 290°C 

   Temperatura Quente (Saída da Torre) 360°C 

   Altura da Torre Será Calculado (necessita do M.S) 

   Configuração do padrão de fluxo (do SAM) 7 

  

Armazenamento Térmico  

   Armazenamento 12 horas 

   Temperaturas do Tanque Igual Tq e Tf do campo solar 

   Altura do Tanque 20 m 

   Diâmetro do Tanque 6,4 m 

   Coeficiente de perdas térmicas do tanque 0,4 W/m² K 

  

Bloco de Potência  

  Potência Liquida (de projeto) 1 MW 

  Fator de conversão entre potência bruta e liquida 0,9 

  Potência Bruta 1,1 MW 

  Perdas parasíticas 4% (padrão SAM) 

  Pressão de operação 24 bar 

  Eficiência para conversão no ciclo termodinâmico 40% 

  Reposição de água no ciclo termodinâmico 0,02 (padrão SAM) 

  Tempo necessário de iniciação da geração de energia 30 minutos (padrão SAM) 

  Fração da energia para standby 0,2(padrão SAM) 

  Fração da energia para iniciar a geração solar 0,1(padrão SAM) 

  Capacidade máxima para turbina 1,1 

   Tipo de Condensador Ar 

   Temperatura ambiente da região 25 °C 

   Pressão Mínima Padrão SAM 

   Diferença na temperatura da água 10 °C 
 Fontes: Elaboração própria a partir de (PENAFIEL, 2011; SOMERS, 2016; OLIVEIRA FILHO, 

2014;FERNÁNDEZ-GARCÍA. Et al,. 2010 ;LORA. et al., 2004; FODRA e ESPERANCINI, 2010; MATILHA,201; 

elaboração via otimizações no SAM 
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Tabela 23 – Características técnicas usadas no SAM no termo S.J. Tadeu (Torre) 

Características Técnicas Valores 

Campo Solar  

   Múltiplo Solar Será Calculado 

   DNI de projeto 659,93 W/m² 
   Área de 1 Heliostato 144,4m² 
   Número de Heliostatos otimizado Será Calculado (necessita do M.S) 

   Área do campo solar  Será Calculado (necessita do M.S) 

   Forma de Captação no Heliostatos Entre dois Eixos (foco ideal) 

   Tipo do HTF 60% NaNO3 + 40% KNO3 

   Vazão mássica do HTF 450 kg/s 

   Temperatura Fria (Entrada da torre) 290°C 

   Temperatura Quente (Saída da Torre) 520°C 

   Altura da Torre Será Calculado (necessita do M.S) 

   Configuração do padrão de fluxo (do SAM) 2 

  

Armazenamento Térmico  

   Armazenamento 12 horas 

   Temperaturas do Tanque Igual Tq e Tf do campo solar 

   Altura do Tanque 20 m 

   Diâmetro do Tanque 26,7 m 

   Coeficiente de perdas térmicas do tanque 0,4 W/m² K 

  

Bloco de Potência  

  Potência Liquida (de projeto) 56 MW 

  Fator de conversão entre potência bruta e liquida 0,9 

  Potência Bruta 62,2 MW 

  Perdas parasíticas 4% (padrão SAM) 

  Pressão de operação 96,1 bar 

  Eficiência para conversão no ciclo termodinâmico 40% 

  Reposição de água no ciclo termodinâmico 0,02 (padrão SAM) 

  Tempo necessário de iniciação da geração de energia 30 minutos (padrão SAM) 

  Fração da energia para standby 0,2(padrão SAM) 

  Fração da energia para iniciar a geração solar 0,1(padrão SAM) 

   Capacidade máxima para turbina 1,1 

   Tipo de Condensador Ar 

   Temperatura ambiente da região 23 °C 

   Pressão Mínima Padrão SAM 

   Diferença na temperatura da água 10 °C 
 Fontes: Elaboração própria a partir de (PENAFIEL, 2011; SOMERS, 2016; OLIVEIRA FILHO, 

2014;FERNÁNDEZ-GARCÍA. Et al,. 2010 ;LORA. et al., 2004; FODRA e ESPERANCINI, 2010; MATILHA,201; 

elaboração via otimizações no SAM 
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Tabela 24 – Características técnicas usadas no SAM na usina Pecem II (Torre) 

Características Técnicas Valores 

Campo Solar  

   Múltiplo Solar Será Calculado 

   DNI de projeto 781W/m² 
   Área de 1 Heliostato 144,4m² 
   Número de Heliostatos otimizado Será Calculado (necessita do M.S) 

   Área do campo solar  Será Calculado (necessita do M.S) 

   Forma de Captação no Heliostatos Entre dois Eixos (foco ideal) 

   Tipo do HTF 60% NaNO3 + 40% KNO3 

   Vazão mássica do HTF 836,4 kg/s 

   Temperatura Fria (Entrada da torre) 290°C 

   Temperatura Quente (Saída da Torre) 560°C 

   Altura da Torre Será Calculado (necessita do M.S) 

   Configuração do padrão de fluxo (do SAM) 2 

  

Armazenamento Térmico  

   Armazenamento 12 horas 

   Temperaturas do Tanque Igual Tq e Tf do campo solar 

   Altura do Tanque 20 m 

   Diâmetro do Tanque 36,5 m 

   Coeficiente de perdas térmicas do tanque 0,4 W/m² K 

  

Bloco de Potência  

  Potência Liquida (de projeto) 3 plantas de 120 MW 

  Fator de conversão entre potência bruta e liquida 0,9 

  Potência Bruta 3 plantas de 132 MW 

  Perdas parasíticas 4% (padrão SAM) 

  Pressão de operação 171 bar 

  Eficiência para conversão no ciclo termodinâmico 40% 

  Reposição de água no ciclo termodinâmico 0,02 (padrão SAM) 

  Tempo necessário de iniciação da geração de energia 30 minutos (padrão SAM) 

  Fração da energia para standby 0,2(padrão SAM) 

  Fração da energia para iniciar a geração solar 0,1(padrão SAM) 

   Capacidade máxima para turbina 1,1 

   Tipo de Condensador Ar 

   Temperatura ambiente da região 23 °C 

   Pressão Mínima Padrão SAM 

   Diferença na temperatura da água 10 °C 
 Fontes: Elaboração própria a partir de (PENAFIEL, 2011; SOMERS, 2016; OLIVEIRA FILHO, 2014; 

FERNÁNDEZ-GARCÍA. Et al,. 2010 ;LORA. et al., 2004; FODRA e ESPERANCINI, 2010; MATILHA,201; 

elaboração via otimizações no SAM 

Assim como números de heliostatos e altura da torre, que são obtidos a partir do 

múltiplo solar, serão apresentados no próximo capítulo.  

3.2 Parâmetros financeiros 

O SAM não retrata a realidade do sistema tributário brasileiro, portanto, os usuários 

devem ter o cuidado de alterar os dados de entrada para garantir que sejam apropriadas para 

os projetos. Os parâmetros financeiros nesta análise foram usados para reproduzir o sistema 
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tributário brasileiro, correlacionando as isenções de cada estado devido aos incentivos 

previstos na lei quando se trata de energia renovável. As tabelas 25, 26 e 27 indica os 

parâmetros financeiros usados na modelagem das usinas com tecnologias de calha parabólica 

e torre central. Uma breve análise destes parâmetros é dada a seguir. 

Tabela 25 – Resumo dos parâmetros financeiros na Termo FPH 

Características Financeira Termo FPH -MA 

Parâmetro Financeiro  

   Período de análise  30 anos 

   Taxa Real de Desconto  10 % 

   Inflação  5,9 % 

   TIR 15 % 

   Taxas Federais  9 % 

   Seguro (% do custo instalado) 0,05 % 

Tipo de Financiamento   

   Fundo de Financiamento BNDES FNE 

   Fração de dívida  100% 

   Taxa de Juros 7,66 % 5,3 % 

   Prazo de Amortização  12 anos 

   Carência  24 meses 48 meses 

   Modo de solução Especificar a TIR e calcular o preço da energia 

(PPA) 

   Meta de TIR específico (%/ano) 15% (a.a) 

   Depreciação Federal 5 anos MACRS 

Fonte: IEA (2017); PENAFIEL (2011); LODI (2011); OLIVEIRA FILHO (2014); NREL (2019); BANCO 

CENTRAL DO BRASIL (2018); ANEEL,(2014); Banco do Nordeste (2018); BNDES (2018)). 

 

Tabela 26 – Resumo dos parâmetros financeiros na Termo São Judas Tadeu. 

Características Financeira Termo São Judas Tadeu- MG 

Parâmetro Financeiro  

   Período de análise  30 anos 

   Taxa Real de Desconto  10 % 

   Inflação  5,9 % 

   TIR 15 % 

   Taxas Federais  27,75 % 

   Seguro (% do custo instalado) 0,05% 

Tipo de Financiamento  

   Fundo de Financiamento BNDES 

   Fração de dívida (%) 100% 

   Taxa de Juros 7,66 % 

   Prazo de Amortização  12 anos 

   Carência  24 meses 

   Modo de solução Especificar a TIR e calcular o preço da energia 

(PPA) 

   Meta de TIR específico  15% (a.a.) 

   Depreciação Federal 5 anos MACRS 

Fonte: IEA (2017); PENAFIEL (2011); LODI (2011); OLIVEIRA FILHO (2014); NREL (2019); BANCO 

CENTRAL DO BRASIL (2018); ANEEL,(2014); Banco do Nordeste (2018); BNDES (2018)). 
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Tabela 27 – Resumo dos parâmetros financeiros na PECEM II 

Características Financeira Pecem II 

CE 

Parâmetro Financeiro  

   Período de análise (anos) 30 anos 

   Taxa Real de Desconto (%) 10 % 

   Inflação (%) 5,9 % 

   TIR(%) 15 % 

   Taxas Federais (%) 9 % 

   Seguro (% do custo instalado) 0,05 % 

Tipo de Financiamento   

   Fundo de Financiamento BNDES FNE 

   Fração de dívida (%) 100 % 100% 

   Taxa de Juros (%) 7,66 % 5,3 % 

   Prazo de Amortização (anos) 12 anos 12 anos 

   Carência (Meses) 24 meses 48 meses 

   Modo de solução Especificar a TIR e calcular o preço da energia (PPA) 

   Meta de TIR específico (%/ano) 15% (a.a.) 

   Depreciação Federal 5 anos MACRS 

Fonte: IEA (2017); PENAFIEL (2011); LODI (2011); OLIVEIRA FILHO (2014); NREL (2019); BANCO 

CENTRAL DO BRASIL (2018); ANEEL,(2014); Banco do Nordeste (2018); BNDES (2018)). 

 

3.2.1 Período de Análise 

O período de análise indica o período fluxo de caixa do projeto. O período de vida útil 

usual, tanto do campo solar como do bloco de potência, é de 25 anos, já o período de vida útil 

do sistema de captação solar é de 30 anos enquanto o das edificações ao redor da usina é de 

60 anos (VIEBAHN; LECHON; TRIEB, 2011; VIEBAHN et al., 2004). 

As plantas CSP da Califórnia, operando desde a década de 1980, são uma prova da 

longevidade do período de vida da tecnologia CSP (VIEBAHN et al., 2004; TRIEB; 

MÜLLER- STEINHAGEN; KERN, 2011). 

Geralmente após este período, se for de interesse da usina manter a produção de energia, 

necessária parada de manutenção que pode envolver trocas de componentes essenciais como 

caldeira, turbina, bomba, condensadores e receptores solares. Desta forma, seria necessário 

realizar novos empréstimos em caso de não haver fluxo de caixa (STUCHI, 2015). 

Neste trabalho serão considerados 30anos de vida útil considerando que o período de 

análise de uma planta heliotérmica é, geralmente, de 25 a 30 anos (LODI, 2011; PENAFIEL, 

2011; IEA, 2017). 

 

3.2.1.1 Taxa real de desconto 

Vários estudos consideram uma taxa real de desconto de 10% ao ano para estudos de 
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caso com tecnologia CSP e para desenvolver cenários de instalação de potência CSP (ARVIZU 

et al., 2011; MONTES et al., 2011; IEA, 2014b). Será utilizada a taxa padrão do SAM, que 

é de 10%, seguindo a mesmo raciocínio de diversos autores que realizaram simulações 

parecidas (SORIA et al., 2015; PENAFIEL, 2011; MANTILLA, 2017; LODI, 2011; 

CARVALHO, 2016; SOMERS, 2016). 

 

3.2.1.2 Inflação 

O valor padrão é de 2,5% é baseado nos dados do índice de preços ao consumidor do 

Departamento de Estatísticas do Trabalho do Departamento de Trabalho dos EUA e é a média 

do índice de preços ao consumidor médio anual entre 1991 e 2012 (SOMERS, 2016). Como 

a realidade do Brasil quando se diz respeito à inflação pode ser um pouco menos branda, para 

este trabalho foi utilizado uma média aritmética dos últimos 10 anos ,assim, ficou estabelecido 

como 5,9% para todas as simulações realizadas (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018). 

 
3.2.1.3 Taxa interna de retorno 

A taxa interna de retorno (IRR ou TIR ) é uma medida da rentabilidade do projeto e é 

definida como a taxa de desconto nominal que corresponde a um valor presente líquido igual 

a zero (NREL, 2019). 

O valor do IRR deve ser superior ao custo médio ponderado de capital (CMPC) da 

empresa ou grupo de empresas que façam o investimento (PENAFIEL, 2011). A tabela 28 

apresenta os valores de CMPC aproximados, segundo a ANEEL, para empresas do setor 

privado de energia. O CMPC é a taxa usada pela empresa para calcular o fluxo de caixa 

do negócio, ela converte um valor futuro em um presente, para todos seus investidores, 

considerando que tanto credores como acionistas esperam obter retorno em relação ao custo 

de oportunidade de investir recursos em um negócio específico, em lugar de investir esses 

recursos em outro de risco equivalente. Será considerado o valor da taxa interna de retorno de 

15% (ANEEL, 2014.; LUMBRAS ENERGÉTICA, 2008, PENAFIEL, 2011). 

Tabela 28 – Custo Médio Ponderado, setor privado de energia. 

Custo Médio Ponderado 

WAAC nominal depois de impostos 10,65% 

WAAC real depois de impostos 7,03% 

Fonte: ANEEL, 2014. 
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3.2.1.4 Impostos federais, financiamento e seguro 

 
Foi escolhido um valor de tributo federal de 9% para o cenário na usina do Ceará e 

Maranhão, segundo a Lei n°13 169, que promove isenção de impostos para este valor. Já para 

Minas Gerais é considerado imposto federal de 27,75% (BRASIL, 2015). 

O valor considerado para o seguro é de 0,5% do total dos custos de instalação, padrão do 

SAM (NREL, 2019; PENAFIEL, 2011; SOMERS, 2016). 

Quanto ao financiamento, para as plantas no Nordeste serão comparados os cenários 

relativos ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Porém já para a usina localizada em 

Minas Gerais será utilizado o financiamento através do BNDES (BANCO DO NORDESTE, 

2018; BNDES, 2018). 

 
3.3 Estimativa de custos 

O NREL reuniu as melhores referências para implementar a simulação dos custos no 

SAM. No entanto, o programa não retrata o caso de um projeto fora da faixa ou específico 

(PETERS et al., 2008; NREL, 2019). 

O programa expressa os custos diretos de capital em dólares estadunidenses (USD) por 

quilowatts (kW) de capacidade bruta no bloco de energia em vez de capacidade nominal, uma 

vez que o tamanho e o custo do bloco de energia são determinados pela capacidade bruta, não 

pela capacidade líquida (NREL, 2019). 

O programa demanda como dados de entrada, ainda, informações sobre o custo de 

instalação e operação do sistema especificado na página de “custos do sistema”, organizados 

em três categorias: 

• Custos diretos de capital para compras de equipamentos e instalação de mão de obra 

 

• Custos de operação e manutenção de mão-de-obra, equipamentos e outros 

custos associados à operação do projeto. 

• Custos indiretos de capital para custos de licenciamento, engenharia e relacionados 

à terra. 

Uma vez que não existem dados oficiais de custos para a tecnologia CSP no Brasil, os 

dados sobre custos de capital e O&M propostos pelo SAM constituem a referência mais 

confiável para estimar custos CSP no país (PENAFIEL, 2011; LODI, 2011; OLIVEIRA 

FILHO, 2014). 
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O custo da terra será diferenciado em cada estado brasileiro. Considera-se que as usinas 

do Maranhão e Minas Gerais, construídas em terras destinadas à agricultura, pastagem e 

regiões de baixa população, tem o custo de, respectivamente, R$303/ha e R$ 915/ha 

(FAEMG, 2018; INPUT, 2018; LODI, 2011) . 

No estado do Ceará, como a usina será construída em área metropolitana, o valor da terra 

será considerado R$3 828/ha (INCRA, 2017). 

Os valores de entrada já convertidos nas unidades do programa são mostrados na tabela 

29. Considerou-se a cotação do dólar como sendo igual a R$3,92 (Banco Central), e 2,471 acres 

igual a um hectare (IBAMA, 1997). 

Tabela 29 – Conversão de valores da terra neste trabalho. 

Região Reais/Hectare USD/Acres 

Maranhão 303 31,27 

Minas Gerais 915,14 94,50 

Ceará 3828 395,18 

Fonte: SCHAEFFER; SZKLO(2011 ) , IBAMA, (1997), INCRA (2017). 

 

Em relação ao valor de contingência, deve-se utilizar um valor conservador, dado que 

não há experiências prévias no Brasil (SCHAEFFER; SZKLO, 2011). Será considerado o 

valor de 10% utilizado por Lodi (2011) e Matilha (2017). O SAM propõe um valor padrão de 

7% considerando a realidade norte americana (NREL, 2019). 

Como na usina do Ceará a energia elétrica será transmitida e distribuída pelo Sistema 

Integrado Nacional (SIN) será considerado o valor da “Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição“ (TUSD) de R$4,40/kWh (1,13 USD/kWh) (PENAFIEL, 2011; LODI, 2011; 

SCHAEFFER; SZKLO, 2011). 

Como a energia gerada nas usinas do Maranhão e de Minas Gerais será utilizada para 

consumo próprio em suas atividades principais, não há necessidade de contabilizá-lo e será 

utilizado o valor de TUSD total, somada junto ao valor de O&M*, sendo que o “software” SAM 

não possui uma entrada específica para esse imposto. No que refere a manutenção e operação 

serão utilizados o padrão do SAM, que trazem valores atualizados pelos últimos estudos 

da NREL (2019). 

As Tabelas 30 a 34 apresentam valores referente aos custos de instalação em cada 

tecnologia heliotérmica, assim como custos de manutenção e operação das plantas. 
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Tabela 30 – Custos referente a uma planta CSP de calha parabólica no Brasil, dados de entrada no SAM. 

Detalhe dos Custos FPH 

Custos diretos de capital  

   Obras de melhoria do sítio 25 USD/m² 

   Campo solar 150 USD/m² 

   Fluido de transferência de calor  60 USD/m² 

   Armazenamento térmico  0 USD/kWe 

   Bloco de potência  300 USD/kWe 

   Valor de Contingência  10 % 

  

Custos indiretos de capital  

   EPC e custos do proprietário  0 

   Terra 31,27 USD/acre 

  

Custos de operação e manutenção  

   Custo fixo por potência  70 USD/kWe ano 

   Custo variável por geração     3 USD/MWh 

   Custo do Combustível da caldeira auxiliar 1,47 USD/MMBTU 

Fonte: (HOFFMAN, 2010; LORA, 2004; LODI, 2011; NREL, 2018, PENAFIEL, 2011; SCHAEFER; SKILO,2011). 

 

Tabela 31 – Custos referente a uma planta CSP de calha parabólica no Brasil, dados de entrada no SAM 

Detalhe dos Custos Termo S.J Tadeu 

Custos diretos de capital  

   Obras de melhoria do sítio 25 USD/m² 

   Campo solar 150 USD/m² 

   Fluido de transferência de calor  60 USD/m² 

   Armazenamento térmico  0 USD/kWe 

   Bloco de potência  300 USD/kWe 

   Valor de Contingência  10 % 

  

Custos indiretos de capital  

   EPC e custos do proprietário  0 

   Terra 94,50 USD/acre 

  

Custos de operação e manutenção  

   Custo fixo por potência  70 USD/kWe ano 

   Custo variável por geração     3 USD/MWh 

   Custo do Combustível da caldeira auxiliar 0 USD/MMBTU 

Fonte: (HOFFMAN, 2010; LORA, 2004; LODI, 2011; NREL, 2018, PENAFIEL, 2011; SCHAEFER; SKILO,2011). 
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Tabela 32 – Custos referente a uma planta CSP de calha parabólica no Brasil, dados de entrada no SAM 

Detalhe dos Custos PECEM II 

Custos diretos de capital  

   Obras de melhoria do sítio 25 USD/m² 

   Campo solar 150 USD/m² 

   Fluido de transferência de calor  60 USD/m² 

   Armazenamento térmico  0 USD/kWe 

   Bloco de potência  300 USD/kWe 

   Valor de Contingência  20 % 

  

Custos indiretos de capital  

   EPC e custos do proprietário  0 

   Terra 395,18 USD/acre 

  

Custos de operação e manutenção  

   Custo fixo por potência  70 USD/kWe ano 

   Custo variável por geração     3 USD/MWh 

   Custo do Combustível da caldeira auxiliar 3 USD/MMBTU 

Fonte: (HOFFMAN, 2010; LORA, 2004; LODI, 2011; NREL, 2018, PENAFIEL, 2011; SCHAEFER; SKILO,2011). 

 

Tabela 33– Custos referente a uma planta CSP de Torre Central no Brasil, dados de entrada no SAM 

Detalhe dos Custos FPH 

Custos diretos de capital  

   Obras de melhoria do sítio 16 USD/m² 

   Campo solar 140 USD/m² 

   Valor da Torre  Será calculado 

   Armazenamento térmico  0 USD/kWe 

   Bloco de potência  300 USD/kWe 

   Valor de Contingência  10% 

  

Custos indiretos de capital  

   EPC e custos do proprietário  0 

   Terra 31,27 USD/acre 

  

Custos de operação e manutenção  

   Custo fixo por potência  70 USD/kWe ano 

   Custo variável por geração     3 USD/MWh 

   Custo do Combustível da caldeira auxiliar 1,47 USD/MMBTU 
 

Fonte:(HOFFMAN, 2010; LORA, 2004; LODI, 2011; NREL, 2018a, PENAFIEL, 2011;SCHAEFER;SKILO,2011). 
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Tabela 34– Custos referente a uma planta CSP de Torre Central no Brasil, dados de entrada no SAM 

Detalhe dos Custos Termo S.J. Tadeu 

Custos diretos de capital  

   Obras de melhoria do sítio 16 USD/m² 

   Campo solar 140 USD/m² 

   Valor da Torre  Será calculado 

   Armazenamento térmico  0 USD/kWe 

   Bloco de potência  300 USD/kWe 

   Valor de Contingência  10% 

  

Custos indiretos de capital  

   EPC e custos do proprietário  0 

   Terra 94,50 USD/acre 

  

Custos de operação e manutenção  

   Custo fixo por potência  70 USD/kWe ano 

   Custo variável por geração     3 USD/MWh 

   Custo do Combustível da caldeira auxiliar 0 USD/MMBTU 

Fonte:(HOFFMAN, 2010;LORA, 2004; LODI, 2011; NREL, 2018a, PENAFIEL, 2011; SCHAEFER;SKILO, 2011). 

 

Tabela 35– Custos referente a uma planta CSP de Torre Central no Brasil, dados de entrada no SAM. 

Detalhe dos Custos PECEM II 

Custos diretos de capital  

   Obras de melhoria do sítio 16 USD/m² 

   Campo solar 140 USD/m² 

   Valor da Torre  Será calculado 

   Armazenamento térmico  0 USD/kWe 

   Bloco de potência  300 USD/kWe 

   Valor de Contingência  10% 

  

Custos indiretos de capital  

   EPC e custos do proprietário  0 

   Terra 395,18 USD/acre 

  

Custos de operação e manutenção  

   Custo fixo por potência  70 USD/kWe ano 

   Custo variável por geração     3 USD/MWh 

   Custo do Combustível da caldeira auxiliar 3 USD/MMBTU 

Fonte:(HOFFMAN, 2010; LORA, 2004; LODI, 2011; NREL, 2018a, PENAFIEL, 2011; SCHAEFER;SKILO, 2011). 

No Anexo A são apresentadas as várias a “interfaces” do SAM indicando os 

parâmetros necessários e especificados neste item. 
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4. RESULTADOS 

Após a definição de todos os parâmetros de entrada necessários para as simulações, os 

resultados destas serão analisados neste capítulo. 

As simulações foram realizadas em dois Laptops, no primeiro modelo, Dell Inspiron I-

7 (2,7GHz) e 8 Gigabits de memória RAM, cada simulação durou entre 2 – 17 horas para 

cada cenário. Já no segundo, da marca Lenovo modelo Legion I-7(4,1 GHz) e 16 Gigabits de 

memória RAM, a duração foi entre 15 min a 3 horas por simulação paramétricas, ou seja, 

para cada simulação com variação do MS de 0,8 a 3, com variação de 0,01.   

As simulações realizadas nos cenários de calha parabólica foram mais rápidas que as 

de torre central, uma vez que no último caso há necessidade de rearranjo de todo o campo 

solar para cada valor do múltiplo solar testado. 

Com o aumento do múltiplo solar há um acréscimo da energia disponível a ser 

aproveitado pelo sistema através do armazenamento da energia. As análises buscam, 

primeiramente, os valores ótimos do múltiplo solar, considerando o menor custo nivelado 

de energia de cada projeto e, com tais valores, são feitas as simulações que fornecem os as 

seguintes relações: 

• Custo nivelado de energia em cada cenário em relação aos valores médios 

respectivos a cada termelétrica; 

• Impacto da localidade em relação aos modelos de plantas que obtiveram LCOE 

menor ou dentro da faixa em relação as termelétricas; 

• Efeito do múltiplo solar sobre o fator de capacidade (FC) e a geração elétrica 

por unidade de área do campo solar (ES); 

• Efeito do FC e LCOE com ou sem armazenamento de energia (TES); 

• Comparação entre a geração anual de energia entre as UTE reais. 

• Comparação do consumo de água entre termelétricas e plantas modeladas. 

4.1 Análise do múltiplo solar (MS) 

Esta seção visa comparar os cenários simulados com os valores da Tabela 3 

estabelecendo como critério o valor competitivo do custo nivelado de energia elétrica em 

relação às usinas reais. 
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4.1.1 Efeito do múltiplo solar (MS) sobre o custo nivelado de energia (LCOE)  

Geralmente os cálculos de otimização numa usina heliotérmica têm como função 

objetivo a minimização dos custos nivelados da energia, além de ter seus componentes 

operando com maior desempenho para ter maior produção (LODI, 2011; IZQUIERDO et al., 

2010; PROJETO ENERGIA HELIOTÉRMICA, 2019). 

As Figuras 56 a 61 mostram a relação entre o múltiplo solar e o custo nivelado de 

energia para cada termelétrica estudada, considerando cenários de financiamento pelo 

BNDES e pelo FNE, assim como as d i f e r e n t e s  taxas federais relativas a cada região. 

  

 

Figura 56 – Efeito do múltiplo solar no custo nivelado de energia na termo FPH, financiamento do FNE e 

BNDES, calha parabólica 

Fonte: Resultados da simulação do SAM. 
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Figura 57 – Efeito do múltiplo solar no custo nivelado de energia na termo FPH, com financiamento do FNE e 

BNDES, torre central. 

Fonte: Resultados da simulação do SAM. 

 

Da análise das Figuras 56 e 57, tem-se que no caso da Termo FPH, somente o cenário 

de Calha Parabólica com financiamento pelo “Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste” apresenta LCOE inferior a 0,09 USD/kWh, considerado mínimo para uma UTE 

que opera com resíduos de lenha (TOLMASQUIM, 2016). O valor de 0,081 USD/kWh é 

alcançado com um múltiplo solar de 2,15 e é reduzido para 0,0807 USD/kWh com MP igual 

a 2,6. Deve-se notar, também, que a partir do MS 1,65 os valores de LCOE se tornam 

competitivos, pois entra na faixa de valores de termelétricas por biomassa, logo caso um 

projeto tenha limitações em relação a dimensão ao múltiplo solar o projeto pode adotar outros 

múltiplos solares a partir deste valor. 

  No caso de se utilizar a tecnologia de torre central, o menor LCOE obtido, no valor 

de 0,2 USD/kWh foi superior aos 0,094 USD/kWh característicos para a termelétrica em 

questão (Figura 57). 
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Figura 58– Efeito do múltiplo solar no custo nivelado de energia na Termo S.J Tadeu, com financiamento do 

BNDES, calha parabólica 

Fonte: Resultados da simulação do SAM.. 

 

 
Figura 59 – Efeito do múltiplo solar no custo nivelado de energia na Termo S.J Tadeu, financiamento do BNDES, 

método de captação com torre central 

Fonte: Resultados da simulação do SAM. 

As Figuras 58 e 59 representam os resultados obtidos para a Termelétrica São Judas 

Tadeu, em Minas Gerais. Como Minas Gerais não pode participar do programa de 

financiamento do Nordeste (FNE), apenas o financiamento do BNDES foi adicionado.  

A partir da simulação observa-se que os dois cenários produziram resultados dentro da 

faixa de LCOE máximo e mínimo para este tipo de termelétrica, ressaltando a proximidade e 

até coincidência com o valor superior do intervalo. Como no cenário de calha parabólica, a 
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partir do MS 2,1 a planta se torna competitiva, com seu melhor valor de 6,14 centavos de 

dólar por kilowatt hora, para MS de 2,45.  

No cenário de torre central (Figura 59), os valores do custo nivelado de energia se 

encontram competitivos quando no valor de MS 1,55 a 1,85, de 1,95 a 2,05, de 2,04 a 2,45 e 

por último de 2,85 a 3, sendo o menor valor de LCOE (0,0559 USD/kWh) para MS de 2,9. 

Tal inconstância dos valores pode ser devido ao arranjo dos heliostatos que visa a otimização 

dos de desempenho, impactando os custos.  

 

Figura 60 – Efeito do múltiplo solar no custo nivelado de energia na PECEM II, com financiamento do FNE e 

BNDES, calha parabólica 

Fonte: Resultados da simulação do SAM. 

 

 
Figura 61 – Efeito do múltiplo solar no custo nivelado de energia na PECEM II, financiamento do FNE e 

BNDES, torre central 

Fonte: Resultados da simulação do SAM 
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Nos resultados relacionados a PECEM II, no Ceará (Figuras 60 e 61), apenas os 

cenários referentes à calha parabólica apresentaram resultado favorável. Tal fato é 

consequência da magnitude da planta e da opção pela construção de três plantas menores com 

a tecnologia de torre central, o que, obviamente, gerou um aumento nos custos. 

No caso da calha parabólica no campo solar, tem-se, a partir da Figura 60, que os dois 

métodos de financiamento ofereceram valores competitivos dentro da faixa desejada, sendo 

notória a diferença entre financiamento via BNDES e FNE. 

Com o financiamento BNDES, a partir do MS 1,7 o LCOE entra na faixa de 

termelétricas a carvão, com seu menor valor 0,0878 USD/kWh quando o MS igual a 2,7.   

Uma vez que o cenário financiado pelo FNE alcançou valores abaixo do menor custo em 

termelétrica, a partir do MS 1,15 já encontram valores competitivos, porem após MS 1,7 

atinge valores menores que o mínimo obtidos em UTE segundo a literatura 

(TOLMASQUIM,2016) ,e o  menor LCOE de 0,0645 USD/kWh é apresentado para M.S 

igual a 2,75. 

 

4.1.2 Custo nivelado de energia (LCOE) em todos os cenários 

A Figura 62 relaciona valores em todos os cenários estudados. Nota-se que à medida 

que a potência da planta aumenta, o custo nivelado diminui, assim como no caso da utilização 

de armazenamento térmico, que apresenta os menores custos no M.S 2,45 a 2,9.   

 

Figura 62 – Efeito do múltiplo solar no custo nivelado de energia em todos os cenários 

Fonte: Resultados da simulação do SAM 
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Segundo IRENA (2012a), usinas com potências menores que 10 MW não apresentam 

valores viáveis de custo para os métodos de captação em torre e calha parabólica. Os 

resultados apresentados confirmam tal afirmação para o cenário de Torre Central na Termo 

FPH, porém, em plantas de Calha Parabólica valores competitivos foram encontrados, a partir 

de múltiplo solar 1,65, mesmo com baixa potência. 

Este trabalho encontra resultados semelhantes aos de Penafiel (2011), Oliveira Filho 

(2014), Somers (2016) e Matilha (2018), que estudaram os cenários heliotérmicos com vistas 

a encontrar o menor valor de LCOE.  

Na Tabela 36 são mostrados os valores de LCOE ótimos e aqueles correspondentes do 

múltiplo solar. Os valores elevados do MS são consequência da unidade de armazenamento 

térmico, pois há necessidade de aumentar o campo solar para que seja possível a produção 

de energia noturna, resultados que corroboram o afirmado por IRENA (2012b). 

Dos dez cenários estudados, cinco ofereceram valores de LCOE entre a taxa máxima e 

mínima de usinas termelétricas (biomassa, resíduos agrícolas e carvão). Em relação ao  

cenário se calha parabólica da usina de PECEM, como todo o aspecto técnico é similar 

variando apenas o método de financiamento, será considerado aquele que obteve menor valor 

de LCOE. Logo, nas seções seguintes, serão analisados apenas quatro cenários. 

A Tabela 36 apresenta os valores ótimos de LCOE e seus respectivos múltiplos solares, 

indicando assim os cenários competitivos em relação às usinas reais já instalada nas mesmas 

regiões. 

Tabela 36 – Valores de LCOE otimizados em todos os cenários 

Usina Potência 

(MW) 

Método de 

Captação 

Financiamento LCOE Múltiplo 

Solar 

Termo FPH 1 CP BNDES 12,73 2,75 

Termo FPH 1 CP FNE 8,88 2,6 

Termo FPH 1 TC BNDES 29,22 2,7 

Termo FPH 1 TC FNE 20,92 2,7 

Termo S.J. Tadeu 56 CP BNDES 6,14 2,45 

Termo S.J. Tadeu 56 TC FNE 5,59 2,9 

PECEM II 360 CP BNDES 8,78 2,75 

PECEM II 360 CP FNE 6,45 2,75 

PECEM II 360 TC BNDES 22,69 2,55 

PECEM II 360 TC FNE 17,21 2,45 

Fonte: Elaborado a partir dos resultados do SAM. 
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4.1.3 Efeito da localidade sobre o LCOE em cada planta 

As Figuras 63 a 66 comparam as quatro plantas que tiveram resultados positivos, ou 

seja, apresentaram seu LCOE dentro da taxa de variação nas UTE reais, simuladas nas três 

regiões citadas neste trabalho.  

Para cada figura foi mantida as configurações do bloco de potência e valores 

financeiros, variando apenas a localidade, e consequentemente, o DNI de projeto. Estas 

comparações viram definir a influência da região sobre o LCOE em cada cenário. 

 
Figura 63 – Efeito do múltiplo solar no custo nivelado de energia nas três localidades, produzindo 1MW, calha 

parabólica e armazenamento térmico de 12 horas 

Fonte: Resultados da simulação do SAM 

 
Figura 64 – Efeito do múltiplo solar no custo nivelado de energia nas três localidades, produzindo 56 MW, calha 

parabólica e armazenamento térmico de 12 horas. 

Fonte: Resultados da simulação do SAM 
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Figura 65 – Efeito do múltiplo solar no custo nivelado de energia nas três localidades, produzindo 56 MW, torre 

solar e armazenamento térmico de 12 horas 

Fonte: Resultados da simulação do SAM 

 
Figura 66– Efeito do múltiplo solar no custo nivelado de energia nas três localidades, produzindo 360MW, calha 

parabólica e armazenamento térmico de 12 horas 

Fonte: Resultados da simulação do SAM 
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Tais resultados esboçam que cada região, com seus grupos de parâmetros locais 

específicos, possa apresentar um potencial ótimo de geração elétrica.  

 

4.1.4 Efeito do múltiplo solar sobre o fator de capacidade (FC) e a geração elétrica por 

unidade de área do campo solar (ES) 

O efeito do múltiplo solar (MS) sobre o fator de capacidade e a eletricidade produzida 

por unidade de área do campo solar, para uma planta CSP, é apresentado nas Figuras 67 a 70. 

Tais figuras apresentam valores máximo e mínimo do fator de capacidade para UTE em cada 

região simulada, segundo TOLMASQUIM (2016). 

 

Figura 67 – Efeito do múltiplo solar sobre no fator de capacidade e eletricidade gerada por unidade de área de 

campo solar para planta de 1MW, calha parabólica 
Fonte: Resultados da simulação do SAM 

 

 

Em relação à planta de 1MW houve uma variação da energia produzida por metro 

quadrado de campo solar entre 71 e 108 kWh/m²ano.  Já o fator de capacidade aumenta à 

medida que o múltiplo solar aumenta, com os valores próximo do máximo onde há o menor 

valor de LCOE.  

Logo, neste cenário, o múltiplo solar que resulta no menor custo nivelado (LCOE) está 

relacionado ao processo que tem fator de capacidade alto. Além disto, o FC está dentro da 

faixa indicada para usinas termelétricas de biomassa. Por sua vez, a geração elétrica por 

unidade de área do campo solar é baixa.  
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 Figura 68 - Efeito do múltiplo solar no fator de capacidade e eletricidade gerada por unidade de área do campo 

solar para planta de 56MW, calha parabólica 

Fonte: Resultados da simulação do SAM 

 
Figura 69 – Efeito do múltiplo solar no fator de capacidade e eletricidade gerada por unidade de área do campo 

solar para planta de 56MW, torre central 

Fonte: Resultados da simulação do SAM 
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elétrica por unidade de área para calha parabólica decresce abruptamente, e para torre central 

suavemente, devido ao arranjo dos heliostatos que podem ser otimizados. 
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Figura 70 – Efeito do múltiplo solar no fator de capacidade e eletricidade gerada por unidade de área do campo 

solar para planta de 360MW, calha parabólica 

Fonte: Resultados da simulação do SAM 

 

 

No cenário de 360MW (Figura 70) o FC aumentou diretamente com o aumento do MS, 

com os melhores valores próximos ao valor otimizado do custo nivelado de energia elétrica 

(entre MP 2,5 a 3). Já a energia elétrica gerada por área do campo solar apresentou um pico 

de 133,5 kWh/m2.ano para MS igual a 1,65, manteve-se na faixa de 130 a 132 kWh/m2.ano 

enquanto MS variou de 1,65 a 2,35 para depois decrescer continuamente até MS igual a 3. 

Tal comportamento pode ser explicado por Izquierdo. et al. (2010), que considera que o 

aumento do campo solar pode reduzir a eficiência na geração de eletricidade liquida, devido 

às perdas parasíticas associadas ao bombeamento do fluido de transferência de calor ao longo 

da extensão do campo, portanto, além do decréscimo do ES, provavelmente após o MS de 3 

o FC poderia também decrescer.  

Em todos os cenários, é mostrado o FC na sua zona máxima próximo ao LCOE mínimo, 

quando se consegue, então, o máximo de eficiência com menor custo. 

 Considera-se que nas horas do ano com maior irradiação DNI, nem todo o calor gerado 

será usado, dado a limitação no DNI de projeto. Considerando que o calor excedido será 

armazenado e que este processo tem que acontecer também para os dias com baixa DNI, o 

múltiplo solar ótimo em uma planta heliotermica com TES aproxima-se da faixa entre 2,5 a 

3, em concordância com os trabalhos da “Agencia Internacional de Energia Renovável” 

(IRENA,2012b) .  

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0,8 1,3 1,8 2,3 2,8

120

122

124

126

128

130

132

134

136
F

at
o

r 
d

e 
C

ap
ac

id
ad

e 
(%

)

Múltiplo Solar

E
n
er

g
ia

 E
lé

tr
ic

a 
p
o
r 

ár
ea

  

(k
W

h
/m

²a
n

o
)

Geração Elétrica por Unidade de Área Fator de Capacidade
FC Min de UTE FC Max de UTE



 

 
 
 

113   

4.1.5 Efeito do armazenamento nos aspectos técnicos 

Uma outra comparação para validar a utilização do sistema com tanques de 

armazenamento é a comparação com um sistema simples, sem TES. Nas Figuras 72 a 74 são 

comparados o fator de capacidade e custo nivelado de energia de sistemas com e sem 

armazenamento térmico, em função do múltiplo solar. 

 

Figura 71 – Efeito do múltiplo solar no fator de capacidade e custo nivelado de energia para planta de 1MW, 

calha parabólica 

Fonte: Resultados da simulação do SAM 

 

 

Figura 72 – Efeito do múltiplo solar no fator de capacidade e custo nivelado de energia para planta de 56MW, 

calha parabólica 

Fonte: Resultados da simulação do SAM 
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Figura 73 – Efeito do múltiplo solar no fator de capacidade e custo nivelado de energia para planta de 56MW, 

torre central 

Fonte: Resultados da simulação do SAM 

 

Figura 74 – Efeito do múltiplo solar no fator de capacidade e custo nivelado de energia para planta 360MW, 

calha parabólica 

Fonte: Resultados da simulação do SAM 
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trabalhos de IRENA (2012b) e Penafiel (2011).  
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aqueles relativos aos últimos 3 anos e foram obtidos do Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS, 2019). Para a termo FPH, são utilizados os dados da empresa que realizou o 

projeto, SOLIDDA (2019), uma vez que tal usina é utilizada exclusivamente para geração de 

eletricidade, sem transmissão para empresas de energia elétrica.,  

Os valores referentes à energia heliotermica são relativos ao MS que gerou melhor 

valore de LCOE, analisado no cap.4.1.  

 

Figura 75 – Comparação entre a energia anual gerada do termo FPH e o cenário heliotérmico 

Fonte: Resultados da simulação do SAM e SOARES,2009. 

A geração anual da usina termo FPH, como não há dados na ONS ou via materiais 

pesquisados, foi estimada considerando a disponibilidade de eletricidade a partir da potência 

de 1MW pela 8760 horas no ano (como não há necessidade de paradas por safra neste 

processo de cogeração, pois é queima de lenha), além de descontar o valor total em 10% por 

questões de paradas planejas e não planejadas (SOARES, 2009). A energia anual gerada a 

partir do cenário heliotérmico, mesmo utilizando armazenamento, resultou 44% inferior à da 

termo FPH. 

 
Figura 76– Comparação entre a energia anual gerada do termo S.J Tadeu e o cenário heliotérmico 

Fonte: Resultados da simulação do SAM e ONS,2019. 
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Nos cenários da região do termo S.J. Tadeu, as plantas solares mostram valores maiores 

referentes à geração de eletricidade. Isso se dá ao fato da UTE utilizar o bagaço de cana 

apenas na época de safra, gerando eletricidade apenas de junho a outubro (ONS, 2019). Deve-

se ressaltar, ainda, que a usina pode estar utilizando parte da energia para sua operação 

principal, que no caso é a geração de etanol (cogeração)o valor teórico segue o mesmo 

raciocínio do termo FPH. 

A vantagem de uma planta heliotermica em comparação com sistemas que dependem 

de safra para produzir eletricidade, seria a geração intermitente durante o ano todo, com parte 

da energia elétrica voltando-se para a produção primaria da empresa e parte sendo transmitida 

e distribuída. 

A tecnologia de calha parabólica produziu mais energia elétrica que a torre central, as 

duas plantas produziram mais que as plantas reais, porem em comparação com a mesma UTE 

teórica houve diferença de 25% e 32,4% respectivamente. 

 

 
Figura 77– Comparação entre a energia anual gerada do termo Pecem II e o cenário heliotérmico 

Fonte: Resultados da simulação do SAM e ONS,2019. 
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A planta heliotérmica simulada, se mostra competitiva com a usina de Pecem II, com a 

menor diferença com usinas reais igual a 3,45% e maior diferença 13,7%. 

A turbina de 360MW da Pecem II, tem o potencial de produzir 3154 GW/ano, porém 

não é assegurado que ela terá esta geração constante.  Segundo Soares (2009), ela produz um 

total de 2838GW/ano (com 10% de perdas) e, segundo dados reais de 2018, a produção foi 

de 2190GW/ano (perda de 30,6%) que representa as reais perdas durante um ano referente a 

cada processo até chegar a geração de eletricidade termelétrica. Já para o processo 

heliotérmico seria gerado 1949GW/ano (perdas de 38,2%) que representa desde perdas no 

campo solar, por convecção calculada e até no ciclo rankine.  

Tais comparações demonstram que a tecnologia heliotermica, quando apresenta mesma 

potência, gera menos energia que usinas que produzem exclusivamente eletricidade, e mais 

energia quando comparadas com usinas de cogeração. No entanto, mesmo gerando menos 

energia, o FC se apresenta na mesma taxa média de UTE e o LCOE em alguns casos é menor 

que em termelétricas. 

4.2.2 Comparação do consumo de água dos cenários e usinas heliotermicas reais 

 

A seguir serão relacionados os consumos totais de água em cada cenário, também 

calculado pelo software SAM, para assim comparar com usinas heliotermicas reais. 

Tabela 37 – Valores de consumo de água entre as usinas reais e cenários simulados 

Usina Consumo de Água (m³/ano) 

Cenário 1MW- CP 1,5046 x104 

Cenário de 56MW- CP 9,83 x105 

Cenário de 56MW- TC 6,37 x104 

Cenário 360MW- CP 4,81 x106 

Fonte: Elaborado a partir dos resultados do SAM. 

 

O consumo de água tem maiores gastos para os sistema de condensação e limpeza de 

calhas parabólicas ou heliostatos. 

Macknick et al., (2012) realizou uma extensiva análise no consumo de água em plantas 

heliotermicas operacionais existentes tendo como unidade de comparação galões por 

megawatts-hora (Figura 78).  
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Figura 78– Comparação entre o consumo de água nos cenários trabalhos e média global 

Fonte: (MACKNICK et al.,2012), adaptado. 

Considerando que 1 galão americano equivale à 0,00378541 m³, a usina de 1MW 

consumiria 840 galões/MWh, a usina de 56MW, 784 galões/MWh para calha parabólica e 

56galões/MWh para torre central, e a usina de 360MW consumiria 789 galões/MWh, todos 

os valores a partir de 1 ano de geração elétrica. Logo, os resultados obtidos neste trabalho são 

validados pelo estudo referenciado indicando valores dentro da faixa média. 

 

4.3 Relação entre resultados dos cenários simulados 

Os resultados consolidados, usando o MS otimizado para cada tecnologia e cada 

cenário, são apresentados na Tabela 38. 

São apresentados resultados de desempenho, estrutura e custos da planta. 
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Tabela 38 – Resultados por cenário da calha parabólica. 

Local da Usina Termo FPH S.J Tadeu S.J Tadeu Pecem II 

Tecnologia modelada CP CP TC CP 

Estado MA MG MG CE 

Financiamento FNE BNDES BNDES FN 

Potência Nominal (MW) 1 56 56 360 

Múltiplo Solar Otimizado 2,6 2,45 2,9 2,75 

Custo nivelado da 

energia (cents.USD/kWh) 

8,88 6,14 5,59 7,75 

Custo total por potência instalada 

(USD/kW) 

10183 7925 7444 8585 

Fator de capacidade (%) 50 67,5 60,9 61 

Eletricidade anual  

transmitida (kWh/ano) 
4,73x106 3,31x10 8 2,99x108 1,61x109 

Energia criada para aquecer o HTF, 

caldeira aux. (MW) 
0 0 0 0 

Área do campo solar (km2) 0,0567  2,31  0,874623 12,86 

Área total (km2) 0,08  2,39  5,59  18 

Água Necessária (m2/ ano)  1,50 x104   9,83 x105  6,37 x104  4,81 x106 

Quant. de Heliostatos   x  x 6058  x 

Altura da Torre (m)  x  x 148  x 

Fonte: Elaboração própria com resultados de simulação no SAM. 

Em todos os cenários, não foi necessário a utilização de caldeira auxiliar, logo a simples 

introdução do TES supre a necessidade de o sistema manter a temperatura mínima dos HTF 

para calha parabólica e sais fundidos para torre central. A altura da torre e quantidade de 

heliostatos são realistas, próximos aos da usina de Luneng Haixi (China), com a capacidade 

de 50 MW e 12 horas de armazenamento térmico, 188 m de torre em um campo solar com 

4400 heliostatos (NREL, 2018b).  

Há uma grande perda térmica pelo sistema, maior que a eletricidade anual transmitida 

(exceto para planta de 56MW CP). Desta forma, deve-se considerar a necessidade de 

isolamento eficiente ou diminuição do sistema de transmissão, para assim diminuir as perdas. 
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4.4 Comentários finais 

O presente capítulo desenvolve a análise da tecnologia heliotermica com cilindro 

parabólico e torre central em função do múltiplo solar (MS) e considerando os menores 

valores do custo nivelado de energia (LCOE) alcançados a fim de selecionar os cenários que 

apresentam valores competitivos em relação às usinas termelétricas brasileiras. 

A partir dos quatro cenários escolhidos, pôde-se observar que, em relação ao múltiplo 

solar, valores próximos à unidade não são desejáveis, uma vez que, nestes casos, situações 

de baixa irradiação acarretam fatores de capacidade baixos. Além disso, tem-se que valores 

maiores de MS são necessários para que haja armazenamento nos tanques térmicos. Segundo 

Izquierdo et al. (2010), maiores capacidades de armazenamento projetadas levam a maior 

fator de capacidade e também maior tamanho do campo solar (maior MS), o que permite o 

aproveitamento maior da radiação direta (DNI) a menor custo. 

Para as plantas heliotérmicas estudadas, no caso de calha parabólica com 1MW de 

potência foi encontrado valor de MS ótimo de 2,6, e para o mesmo método de captação em 

plantas de 56MW e 360 MW o MS resultou em, respectivamente, 2,45 e 2,75. Já para o 

método de captação de torre central na planta de 56MW o MS ótimo encontrado foi de 2,9.  

As simulações, que consideraram sistemas com armazenamento, não indicaram a 

necessidade de caldeira auxiliar, provando que a próprio tanque de armazenamento consegue 

manter a temperatura do fluido térmico de transferência de calor.  

Foi possível observar, ainda, que valores relacionados ao financiamento (BNDES e 

FNE) modificam significativamente os resultados, mostrando a necessidade de estudos 

refinados dos parâmetros de entrada, atualizando-os para a realidade de cada país. Com o uso 

adequado do SAM o resultado simulado expressará adequadamente o comportamento de uma 

planta real (LODI, 2011; IZQUIERDO et al., 2010 ; PENAFIEL, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

121   

5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho apresentou a tecnologia heliotérmica de forma a avaliar a produtividade 

elétrica, os fatores econômicos e também o consumo de água em comparação a três 

termelétricas reais, em funcionamento no Brasil. Os cenários foram simulados no “System 

Advisor Model”, buscando maior geração de energia com menores custos, variando-se o 

tamanho do campo solar e considerando um sistema de armazenamento térmico de 12 horas, 

com intuito de produção de energia regularmente por 24 horas, a fim de permitir a 

despachabilidade que ocorre em termelétricas. 

As condições climáticas e de financiamento são fatores determinantes na escolha do 

local de implantação de uma usina heliotérmica e, de acordo com os resultados encontrados, 

as   condições oferecidas pelo Financiamento do Nordeste (abrange a região norte e nordeste) 

em relação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social podem reduzir o 

LCOE de 20% a 45%. 

Dos cenários estudados que obtiveram LCOE competitivo, a melhor localização seria 

no estado do Ceará, seguido por Minas Gerais e Maranhão, em razão do DNI com menor 

variação durante o ano. 

 Quanto à tecnologia de captação da energia solar, os melhores resultados foram obtidos 

para a calha parabólica considerando financiamento FNE no Ceará e Maranhão e BNDES em 

Minas Gerais. A tecnologia de captação de torre central mostrou-se viável em Minas Gerais 

e no Ceará com financiamentos do BNDES e FNE, respectivamente. Apenas estes cenários 

apresentaram valores de LCOE entre a taxa média de termelétricas brasileiras. 

A tecnologia heliotermica pode então, vir a ser competitiva, se observados com rigor 

valores referentes ao custo da terra, políticas de financiamento na região, dados 

meteorológicos (velocidade do vento, temperatura ambiente média, DNI), proximidade de 

linhas de transmissão e represas, viabilidade da logística e necessidade de tanques de 

armazenamento, etc. A multiplicidade de fatores justifica que tenham sido encontrados 

apenas quatro resultados satisfatório entre dez cenários analisados. 

O fator de capacidade foi analisado juntamente com o múltiplo solar e a produção de 

energia nos quatro cenários considerados satisfatórios e apresentou resultados dentro da faixa 

referente a termelétricas brasileiras. Quanto ao múltiplo solar, este mostrou-se fortemente 

dependente da capacidade de armazenamento de energia do sistema, apontando em valores 

acima de 2,4, valores ótimos de LCOE.  
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Com o MS otimizado, foi calculada a geração de eletricidade anual. Quando 

comparadas com termelétrica de cogeração sem safra e geração exclusiva para distribuição 

de eletricidade as plantas heliotérmicas apresentaram produção menor de energia. Mas 

apresentaram geração maior quando comparadas a termelétricas por cogeração de safra.  

Quanto ao consumo de água em cada planta, comparativamente aos dados da literatura 

para termelétricas, todos os cenários apresentaram valores menores, com redução de 44,77% 

a 96,42%, indicando, ainda, quão menor é o consumo de água relativo à tecnologia de torre 

central comparativamente à calha parabólica.  

 

5.1 Sugestões para trabalhos futuros 

Em seguida serão apresentadas recomendações para futuros estudos neste tema: 

• Desenvolvimento de estudo comparativo e de integração da tecnologia 

heliotérmica com a termelétrica a gás através de ciclo combinado, ou ciclo 

rankine orgânico (ORC);  

• Estudo de sistemas híbridos da energia solar com outras fontes renováveis ou 

não. 

• Estudo da viabilidade da tecnologia heliotermica com geração de uma mesma 

potência em outros estados, através dos respectivos financiamentos disponíveis 

em cada região; 

• Avaliação do potencial da indústria manufatureira de componentes para 

tecnologia heliotermica (torre central e calha parabólica) e o impacto no LCOE 

devido ao amadurecimento da tecnologia; 

• Utilização de HTF experimentais que armazenam acima de 2 anos energia. 
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APÊNDICE A – METODO DE RESFRIAMENTO PARA CADA TECNOLOGIA  

Tabela 39 – Fator de capacidade em cada cenário de resfriamento na calha parabólica. 

Calha Parabólica 

Múltiplo Solar 

Fator de Capacidade (%) 

FPH S.J Tadeu Pecem II 

Água Ar Água Ar Água Ar 

0,80 18,19 16,40 21,02 18,86 14,72 13,30 

1,20 24,32 21,73 25,19 22,61 21,88 19,75 

1,60 24,31 21,73 26,60 23,92 23,95 21,69 

2,00 24,47 21,82 27,15 24,39 24,95 22,60 

2,40 26,07 23,19 27,91 25,07 25,41 23,01 

2,80 26,08 23,13 28,40 25,53 25,37 22,96 

3,20 26,08 23,13 28,87 25,95 25,17 22,78 

3,60 23,71 20,77 29,04 26,10 24,46 22,10 

Fonte: Simulação no SAM. 

 

 

Tabela 40 – Fator de capacidade em cada cenário de resfriamento na torre central 

Torre central 

Múltiplo Solar 

FPH S.J Tadeu Pecem II 

Fator de Capacidade (%) 

Água Ar Água Ar Água Ar 

0,80 -1,17 13,46 -1,16 22,57 -0,99 18,21 

1,20 -1,19 13,59 -1,17 28,41 -1,03 26,57 

1,60 -1,42 23,62 -1,50 30,53 -1,30 28,61 

2,00 -1,69 24,80 -1,87 26,60 -2,27 29,65 

2,40 -1,93 26,72 -1,96 24,67 -2,81 30,14 

2,80 -2,22 26,64 -2,47 24,98 -4,07 29,98 

3,20 -2,60 27,86 -3,83 27,12 -4,35 30,13 

3,60 -4,50 27,39 -6,28 30,51 -4,87 29,95 

 

Fonte: Simulação no SAM. 
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ANEXO 1 -  Modelo de calha parabólica da “Termo FPH” 
 

 
Figura 79– Parâmetros de localidade. 

Fonte: System Adviser Model. 
 

 
Figura 80– Parâmetros de campo solar. 

Fonte: System Adviser Model . 
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Figura 81 – Parâmetros de coletores. 

Fonte: System Adviser Model . 

 

 

 

Figura 82 – Parâmetros de receptores. 

Fonte: System Adviser Model . 
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Figura 83 – Parâmetros no bloco de potência. 

Fonte: System Adviser Model . 
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Figura 84 – Parâmetros no custo de sistema 

Fonte: System Adviser Model . 

 

 

Figura 85– Parâmetros financiais. 

Fonte: System Adviser Model . 
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ANEXO2. Modelo de torre central da Pecem II 

 
Nesta parte não foram adicionados A Figuras que exemplificam a localização da 

planta e nem aspectos financeiros, pois são idênticas com do modelo anterior. 

 

 

Figura 86 – Parâmetros do projeto de torre central. 

Fonte: System Adviser Model . 
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Figura 87 – Parâmetros do campo solar com heliostatos. 

Fonte: System Adviser Model . 

 
 

 

Figura 88 – Parâmetros da torre e receptores. 

Fonte: System Adviser Model 
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Figura 89 – Parâmetros no bloco de potência. 

Fonte: System Adviser Model . 
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ANEXO 3 – VALORES DNI/HORA EM CADA USINA SIMULADA 

 

Valores de DNI por hora e mensais na Termo FPH. 
 

 

 

Figura 90 – DNI/hora na Termo FPH -MA. 

Fonte: Elaboração própria a partir do SAM. 

 

 

Figura 91 – DNI mensais em relação a 24 horas na Termo FPH -MA. 

Fonte: Elaboração própria a partir do SAM. 
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Valores de DNI por hora e mensais na Termo S.J.Tadeu. 

 

 
 

Figura 92 – DNI/hora na Termo S.J. Tadeu 

Fonte: Elaboração própria a partir do SAM. 

 

 

Figura 93 – DNI mensais em relação a 24 horas na Termo S.J. Tadeu -MG. 

Fonte: Elaboração própria a partir do SAM. 
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Valores de DNI por hora e mensais na Pecem II. 

 

 
 

Figura 94 – DNI/hora na Pecem II - CE. 

Fonte: Elaboração própria a partir do SAM. 

 

 

Figura 95 – DNI mensais em relação a 24 horas na Pecem II -CE. 

Fonte: Elaboração própria a partir do SAM. 
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ANEXO 4 –CÁLCULO EM BOXPLOT PARA DEFINIR DNI DE PROJETO 

 

 

Figura 96 – Dados no Excel para definir o valor do DNI de projeto e BoxSpot na Termo FPH 

Fonte: Elaboração própria a partir do SAM. 

 
 

 

Figura 97 – Dados no Excel para definir o valor do DNI de projeto e BoxSpot na Termo S.J Tadeu 

Fonte: Elaboração própria a partir do SAM. 
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Figura 98– Dados no Excel para definir o valor do DNI de projeto e BoxSpot na Pecem II 

Fonte: Elaboração própria a partir do SAM. 

 

 

 

 




