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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica / UFRJ como 
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ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA PARA IMPLANTAÇÃO DE  
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 UTILIZANDO SIMULADOR DIGITAL  

 

Felpe Molinari Palhano 

Outubro de 2018 

 

Orientador: Jorge Luiz do Nascimento 

Curso: Engenharia Elétrica 

Atualmente, predomina a produção de energia elétrica utilizando 

combustíveis fósseis. O consumo generalizado dessas fontes não renováveis, 

além de causar impactos ambientais, sofre o perigo de esgotamento no nosso 

planeta. Como alternativa, a geração elétrica oriunda de fontes renováveis vem 

sendo desenvolvida para compensar os danos atuais e a previsível escassez dos 

combustíveis fósseis. A energia solar, que é uma fonte renovável e de grande 

potencial energético, tem sido considerada uma alternativa viável para produção 

de energia elétrica através de usinas termossolares, principalmente em países da 

Europa e nos Estados Unidos. Desde 2000, observa-se um crescimento mundial 

da geração termossolar de energia elétrica, que revela ser mais eficiente quando 

aliada a uma tecnologia de armazenamento térmico auxiliar, que permite que a 

usina opere conforme a demanda e em horários ausentes de luz solar. O presente 

trabalho apresenta a teoria referente às tecnologias termossolares de captação e 

concentração de luz do sol e aquelas utilizadas para armazenamento térmico, 

incluindo uma visão geral da sua aplicação no mundo e no Brasil, as 

regulamentações e leis de incentivo da mesma. A partir do bom desempenho 

conhecido de outras usinas termossolares, foi feita uma simulação de uma 

instalação para a localidade de Porto Nacional no Brasil com o auxílio do simulador 

System Advisor Model, SAM. Os resultados em relação aos aspectos analisados 

se mostraram satisfatórios, apesar da obtenção de valores financeiros acima do 

esperado. 

Palavras-chave: Geração termossolar, armazenamento térmico, impactos ambientais. 
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Felipe Molinari Palhano 
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The current worldwide scenario where does exist an intense consumption of 

fossil fuels for electrical power generation, has been raising concerns regarding 

environmental impacts and a possible non-renewable resource exhaustion. 

Therefore, alternative and renewable resources are being developed aiming to 

reduce all damages accelerated by consumption of non-renewable sources, or 

fossil fuels. As an efficient potential source of energy, the Sun provides a thermal 

energy, which is the major source on Concentrating Solar Power, CSP technology 

producing electrical energy, especially inside Europe and USA. The CSP 

technology has been growing around the world for electrical power production since 

2000. The Thermal storage technology is a method applied at a CSP plant which 

enables producing electrical power energy according to demand and maintains the 

CSP plant production during nighttime, or non-sunny days. Therefore, the storage 

raises accuracy and efficiency of the CSP plant. This project shows an overview of 

both CSP and thermal storage implementation. Also, introducing the regulation and 

some laws responsible for the technology motivation, especially in Brazil. 

Furthermore, based on successful CSP plants running in the global energy market, 

the project simulates a solar thermal plant working with storage system in Brazil, 

specifically inside Porto Nacional County. The results show feasibility and stability 

concerning performance when compared to plants in several locations around the 

country and the world, even though some values regarding financial and costs 

parameters are considered above than expected. 

Keywords: Alternative sources, solar thermal storage, environmental impacts,. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Petróleo, gás natural e carvão são os insumos energéticos mais utilizados 

pelas indústrias e nas demais atividades humanas. Completa esse cenário o 

aumento da demanda de energia elétrica ligada ao consumismo desenfreado em 

quase todas as nações do mundo. Os problemas relacionados são muitos e de 

naturezas variadas, indo da escassez das matérias primas, da destruição do 

ambiente em locais de extração mineral, da poluição do solo, das águas e do ar, 

das chuvas ácidas, das quebras na economia, da saúde de crianças e idosos e até 

problemas sociais e de segurança. 

Atualmente, ainda ocorre o predomínio do uso de combustíveis fósseis na 

participação da matriz energética mundial. Segundo a apuração da International 

Energy Agency, IEA realizada em 2014, a participação dos combustíveis fósseis 

fluidos e sólidos na matriz energética correspondia a 34,4% de petróleo, 26% de 

carvão e 20,5% de gás natural. Na produção de energia elétrica, a incidência de 

consumo desses combustíveis fósseis era de 5,8% de petróleo, 42% carvão e 20% 

de gás natural, como pode ser observado no Gráfico I.1  

 

Gráfico I.1- Participação de combustíveis fósseis na matriz energética e na geração 

elétrica mundial em 2006. 

Fonte: IEA, 2014. 
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Os combustíveis fósseis geram, também, uma percepção de esgotamento 

com o aumento da demanda de energia, por serem fontes não renováveis de 

energia e requererem período de tempo geológico muito longo para se formarem e 

estarem disponíveis para utilização. No caso do petróleo e gás natural, existem 

poucos países com reservas dessas fontes, sendo que, na grande maioria, elas 

são controladas pelos seus governos, o que gera uma vulnerabilidade no 

suprimento mundial e um fator de impacto nos preços. Além disso, esses 

monopólios geram instabilidades políticas e econômicas nesses países, tendo 

como principal exemplo atual os conflitos relacionados ao grupo extremista 

autodenominado Estado Islâmico. 

Com relação ao meio ambiente, a queima desses combustíveis fósseis para 

a produção de energia elétrica emite gases poluentes para a atmosfera, como o 

gás carbônico (CO2), metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O), que constituem os 

principais responsáveis pelo aquecimento global e efeito estufa. De acordo com o 

estudo de Stein e Lovegrove (2012), o desenvolvimento tecnológico aliado ao 

desenvolvimento socioeconômico humano são causas do aumento da demanda e 

do consumo de energia térmica e consequentemente, do consumo de 

combustíveis fósseis no processo de geração elétrica. Com isso, as mudanças 

climáticas e ambientais vêm sendo impulsionadas, causando aquecimento global, 

derretimento de calotas polares, alteração na fauna e flora de regiões, aumento do 

nível do mar e oceanos, entre outros impactos ambientais. 

Historicamente, os movimentos de grupos organizados em níveis 

governamentais e não-governamentais, protestos de pessoas e as novas leis de 

proteção ambientais promovem o clamor pelo desenvolvimento sustentável, 

posicionando-se contra as fontes convencionais e apoiando as renováveis e 

limpas. A Conferência das Nações Unidas, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, 

foi um evento que recebeu diversos chefes de estado para discutir sobre 

desenvolvimento sustentável (GREENPEACE, 2017). O Greenpeace é um 

exemplo de organização global que trabalha fiscalizando, denunciando e 

combatendo os agressores do meio ambiente, para inspirar mudanças de atitudes. 

Fontes renováveis como solar, eólica e biomassa se tornaram alternativas 

sustentáveis consolidadas para a produção de energia elétrica. Segundo uma 

análise em 2018 realizada pelo, Prof. José Goldemberg da Universidade de São 

Paulo - USP, a participação de energias renováveis vem crescendo 

consideravelmente na matriz energética mundial, porém, ainda está longe do ideal. 

Segundo ele, haverá um impacto geopolítico importante, quando se presenciar um 
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cenário em que as energias renováveis alcancem uma representatividade de 30% 

da produção total energética mundial (Jornal da USP, 2018). 

Segundo o Balanço Energético Nacional em 2016, observa-se na matriz 

energética brasileira a predominância da produção de energia elétrica oriunda de 

recursos hídricos com participação de 64,5% na capacidade instalada, com uma 

significativa participação da biomassa de 9,4 % e da eólica de 6,7%, além de um 

início de contribuição através de células fotovoltaicas (MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA, 2017). Mesmo sendo uma fonte renovável, os recursos hídricos podem 

gerar alguns impactos ambientais e sociais quando usados na produção de 

eletricidade, se forem construídas novas usinas em locais densamente florestados 

ou habitados. Dentre esses impactos, destacam-se a extinção da flora e de 

algumas espécies da fauna nas áreas alagadas e vizinhas ao lago formado pela 

represa. Além disso, essas inundações podem deslocar populações que vivem 

próximas aos reservatórios, bem como produzir alterações no microclima e no 

regime de chuvas da região de entorno (LEITE,2005). 

Com as grandes pressões de demanda exercidas pela opinião pública na 

mídia e novas leis ambientais, e a presença de órgãos federais, estaduais e 

municipais avaliando e fiscalizando os impactos causados pelas grandes usinas 

hidrelétricas - UHEs, as usinas termelétricas utilizando combustíveis fósseis 

passaram a ser acionadas, aumentando o custo da energia elétrica e a emissão de 

gases poluentes. 

Sendo assim, uma mudança na matriz energética brasileira, visando a 

redução do preço da energia e a redução das agressões ao ambiente natural, se 

faz necessária. Essas tais mudanças passam pelo maior investimento nas fontes 

alternativas e limpas. A Agência Internacional de Energias Renováveis - IRENA, 

apresenta dados coletados em 2016 que mostram um cenário mundial, com a 

participação de energias renováveis em 23,7% no fornecimento global, o que 

mostra o incentivo à substituição de fontes convencionais por fontes alternativas 

renováveis, alterando a matriz energética mundial nos últimos anos (IRENA 

REN21, 2017). Na Figura I.1, nota-se um crescimento desde 2011 até 2016 da 

importância da fonte na matriz energética mundial. 
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Figura I.1 – Crescimento de energias alternativas no cenário mundial 

Fonte: IRENA REN21, 2017 

 

O Brasil é um país com forte potencial para o consumo da energia solar, 

principalmente na região Nordeste em partes das regiões Centro-Oeste e Sudeste. 

Na Figura I.2 pode-se observar o potencial de energia solar presente no planeta 

para cada região. Nota-se que o território brasileiro, por estar próximo à linha do 

equador, possui uma elevada incidência anual de radiação solar.   

 

 

Figura I.2 – Mapa Mundial de insolação 

Fonte: Energy Informative, 2013. 

 

Nessa linha de raciocínio emerge a importância do uso de tecnologias 

fotovoltaica e termossolar com o uso de concentradores solares para a produção 

de energia elétrica. Além disso, a instalação de uma usina termossolar em locais 

áridos pode promover o desenvolvimento de cada região, criando postos de 
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trabalho diretos na construção e manutenção da planta termossolar, além de 

postos indiretos nas indústrias fornecedoras para o novo mercado. Conhecida 

como Concentrating Solar Power (CSP), a geração termossolar é o processo de 

uso e acúmulo do calor proveniente dos raios solares.  

As aplicações termossolares têm uma característica que as distinguem de 

todas as energias intermitentes que é a possibilidade de incorporar um 

armazenamento térmico. Isso significa que uma parte da energia do Sol é 

estocada em forma de calor quando o Sol gera mais energia do que o sistema 

elétrico demanda no exato momento. Essa energia térmica excedente proveniente 

do sol pode ser armazenada em um depósito térmico. É possível também integrar 

as tecnologias termossolares com outras fontes de energia, assegurando a 

geração em qualquer cenário e o uso do calor em outros processos industriais. 

A energia termossolar foi apresentada como uma alternativa eficiente em 

diversos países e esse estudo pretende coletar e repassar os conhecimentos 

sobre esta tecnologia de forma a incentivar o aumento do interesse pelo tema e 

estruturar material para a sua continuidade. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 

O visível potencial desta fonte de energia para gerar energia elétrica 

suficiente para diminuir a dependência de hidrelétricas e de termoelétricas na 

matriz energética brasileira constituiu a justificativa para o desenvolvimento deste 

trabalho. Existem diversos casos de sucesso da energia termossolar no mundo. 

Países, como EUA e Espanha, são exemplos marcantes de êxito, mesmo 

possuindo potenciais de incidência solar menores que o Brasil, seja no tocante ao 

clima ou quanto à extensão de seu território. 

 

1.2 OBJETIVOS INTRÍNSECOS 

 

• Estudar e reunir informações básicas sobre tecnologias termossolares  

• Apresentar o programa de computador eletrônico (software) simulador 

System Advisor Model para executar a avaliação econômica da implantação de 

usinas termossolares concentradoras de energia solar (CSPP) em território 

brasileiro. 

• Simular a instalação de uma usina termossolar em território brasileiro.  
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• Contribuir para motivar o investimento governamental e empresarial no 

setor de geração termossolar de energia elétrica pelo nosso país. 

 

1.3 METODOLOGIA ADOTADA  

 

• Realização de pesquisa bibliográfica 

• Revisão de trabalhos anteriores. 

• Consolidação de base teórica textual, incluindo transcrições e/ou 

adaptações creditadas de textos referenciais. 

• Análises de tecnologias e materiais utilizados nas plantas e 

empreendimentos termossolares. 

• Diagnósticos sobre as tecnologias. 

• Estudo e apresentação de ferramenta computacional para simulação e 

auxílio no desenvolvimento de projetos. 

• Estudo de caso de uma planta, com simulação em uma determinada 

região brasileira, visando analisar a viabilidade da tecnologia. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho está dividido em sete capítulos.  

O Capítulo 1 visa introduzir o tema. São apresentadas causas e 

consequências do aquecimento global, relacionando-o com a dependência do uso 

de combustíveis fósseis para a produção de energia elétrica, consequentemente, 

motivando a produção de energia elétrica através de fontes alternativas e 

renováveis. No fim do mesmo, são apresentados os objetivos do trabalho e sua 

organização, bem como a metodologia empregada. 

No Capítulo 2 são descritas sucintamente as principais tecnologias 

termossolares presentes e atuantes no mundo. As tecnologias de Concentradores 

Cilindro-Parabólicos ou Calhas parabólicas e Tubos, Torre Solar ou Torre 

Receptora Central, Prato parabólico e Concentrador Linear de Fresnel serão 

apresentadas e suas vantagens e desvantagens abordadas. São abordadas, 

também, as tecnologias de armazenamento térmico utilizados atualmente e as 

inovadoras.  

No Capítulo 3, são abordadas as principais leis, regulamentos das energias 

renováveis, mostrando a tendência de sua atualização perante as demandas do 

desenvolvimento sustentável. O principal intuito é o de delinear as políticas e leis 
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que incentivam o desenvolvimento das tecnologias termossolares no mundo e em 

território brasileiro. 

No Capítulo 4 é apresentada uma avaliação introdutória sobre os dos 

projetos de usinas termossolares no mundo, contendo ou não uma tecnologia 

térmica de armazenamento auxiliar. Em seguida, expõe-se uma comparação com 

a situação do Brasil, mostrando os projetos atuais em desenvolvimento e o 

potencial do país para implementar tecnologias inovadoras. 

No Capítulo 5 apresentam-se os recursos empregados para realizar é feita 

uma simulação digital de uma usina hipotética, destinada a avaliar sua viabilidade 

produtiva, considerando os custos da implantação de uma usina torre solar com 

receptor central, auxiliada por uma tecnologia de armazenamento térmico de dois 

tanques de sal fundido. Admitiu-se como local de sua instalação o município de 

Porto Nacional na simulação da usina termossolar. A análise dos resultados 

obtidos para Porto Nacional é comparada com os, resultados de algumas usinas 

em operação no mundo, principalmente Espanha e EUA. A comparação com 

resultados de outros projetos concluídos em outras cidades brasileiras também é 

feita com os mesmos parâmetros, no mesmo simulador.  

Finalmente, o Capítulo 6 apresenta as conclusões e recomendações para 

trabalhos futuros.  
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2. ENERGIA TERMOSSOLAR CONCENTRADA 

 

As tecnologias termossolares para captação e concentração de energia 

solar (Concentrating Solar Power Technologies – CSPT) utilizam espelhos 

concentradores de radiação solar. O calor captado aquece um fluido térmico que 

passa pelo receptor localizado normalmente nos pontos focais dos espelhos 

concentradores. O fluído armazena o calor e é usado para aquecer a água no 

interior da usina e gerar vapor num sistema evaporador. Em seguida, a usina 

termossolar segue os mesmos processos físicos de uma usina termoelétrica: o 

vapor gerado movimenta uma turbina e aciona um gerador que produz a energia 

elétrica. 

As tecnologias termossolares de grande porte são classificadas em função 

do tipo de coletor solar adotado em sendo quatro as concepções principais: 1º - 

Concentrador Linear de Fresnel, 2º - Torre Receptora Central com Heliostatos, 3º 

Refletor de Disco ou Prato parabólico e 4º - Calha parabólica e tubos, como ilustra 

a Figura II.1.  

 

 

Figura II.1 - Quatro tipos de coletores-concentradores solares. 

Fonte: GREENPEACE INTERNATIONAL, 2009. 
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O Gráfico II.1, apresenta a frequência de emprego de cada tecnologia 

termossolar de captação e concentração da luz solar incidente, em função da sua 

potência instalada, utilizada no mundo  

 

Gráfico II.1 – Frequência do uso de cada tipo da tecnologia de captação e 

concentração de luz solar usados no mundo 

Fonte: CSP-WORLD, 2013. 

 

 

Cada tipo de concentrador tem suas particularidades, tanto tratando-se de 

estrutura como com relação de tipos de espelhos entre outras. Mesmo assim, são 

tecnologias semelhantes que se diferenciam das demais pela capacidade de 

operar quando associada a um sistema de armazenamento térmico. 

 

2.1 CONCENTRADORES DE CILINDRO-PARABÓLICOS  

 

Com as denominações Parabolic Trough Collectors ou Line Focus 

Collectors essa tecnologia de captação e concentração de energia solar é aplicada 

em terrenos planos com áreas largas ocupadas por uma grande quantidade de 

espelhos coletores parabólicos alinhados, e que estão conectados a um sistema 

de rastreamento da radiação solar. A Figura II.2 apresenta os coletores de calhas 

parabólicas e tubos.  

 

 

Figura II.2 – Coletores calhas parabólicas  

Fonte: IBICT, 2014 
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O mecanismo de rastreamento, é projetado para acompanhar o movimento 

do sol ao longo do dia, inclusive durante dias nublados intermitentes, e retornar à 

posição original ao fim do dia ou durante a noite (KALOGIROU, 2009).  

As calhas parabólicas e tubos foram implementadas em 1984 por meio das 

plantas intituladas Solar Energy Generating Systems - SEGS, inicialmente no 

deserto de Mojave da Califórnia, seguida pela instalação em Nevada, denominada 

Nevada Solar One, e por diversas implementadas na Espanha. A Figura II.3 

apresenta a foto da planta SEGS na Califórnia (NREL, 2017). 

 

 

Figura II.3- Foto da usina de captação e concentração solar SEGS na Califórnia 

Fonte: NREL, 2017. 

 

Nessas usinas termossolares, a energia térmica proveniente do Sol, 

absorvida pelas, calhas parabólicas, é direcionada para a linha focal dos 

concentradores onde está posicionado um tubo metálico preto, coberto por um 

tubo de vidro para evitar perdas de calor. Neste receptor de calor passa um fluido 

trocador de calor (água, óleo ou glicol) que é aquecido pela energia térmica solar 

direcionada pelos coletores-refletores. A Figura II.4 apresenta à esquerda a 

estrutura do tubo metálico receptor no interior de um tubo de vidro (existindo entre 

ambos uma camada preferencialmente de vácuo), e à direita uma descrição 

esquemática do percurso dos raios solares captados e refletidos em direção aos 

dutos concêntricos. 
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Figura II.4 - Esquema de um coletor cilindro-parabólico 

Fonte: KALOGIROU, 2009. 

 

Esse fluido aquecido até temperatura elevada segue em direção a um 

trocador de calor posterior que aquecerá a água tratada para gerar vapor d´água 

industrial (steam), que entrará em ebulição e produzirá vapor superaquecido sob 

alta pressão; normalmente a uma pressão de 100 bar e 370º C. Esse vapor 

superaquecido é encaminhado para um sistema, que contém uma turbina 

convencional que é conectada diretamente por um eixo a um gerador, que produz 

energia elétrica. O vapor exausto, após ser utilizado na turbina, segue para um 

condensador padrão, transformando-se em líquido novamente, que é bombeado 

para o trocador de calor, para que possa reciclá-lo e, novamente, gerar vapor 

superaquecido. 

 

2.2 TORRE DE RECEPTOR CENTRAL 

 

As usinas termossolares compostas por uma torre receptora central com 

heliostatos (conjuntos de espelhos planos ou levemente côncavos) denominadas 

como Central Receiver System-CRS, demandam terrenos grandes com áreas 

largas, A distribuição física dos espelhos forma uma estrutura fixa, porém, móvel 

no local, composta de heliostatos, formados por um ou mais espelhos coletores 

capazes de rastrear e refletir, através de dois eixos, os raios solares direcionando-

os para a uma torre central, onde se localiza um receptor do feixe de radiação 

luminosa concentrada (MALAGUETA, 2012) (Figura II.5). 
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Figura II.5– Planta solar de receptor central PS10 na Espanha 

Fonte: ABENGOA, 2011 

 

Em geral, esses heliostatos são formados por quatro espelhos sustentados 

pelo mesmo eixo, que permite uma certa movimentação dos mesmos, e ocupam, 

no total, uma área refletora total de 50 a 150m² (KALOGIROU, 2009). Nessa 

configuração, grandes quantidades de energia térmica podem ser direcionadas 

para a cavidade ou para um elemento absorvedor de radiação de um gerador de 

vapor para produzir vapor a alta temperatura e pressão. A energia concentrada 

absorvida pelo receptor é transferida para um fluido circulante que pode ser 

armazenado e, posteriormente, utilizado para produzir potência (KALOGIROU, 

2009).  Um esquema genérico da instalação de um típico campo heliostato em 

torno de uma torre coletora-receptora central é apresentado na Figura II.6. 

 

 

Figura II.6 - Esquema representativo da operação de uma torre receptora central 

com heliostatos numa usina termossolar para a produção de energia elétrica. 

Fonte:http://desenchufados.net/wp-content/uploads/2008/11/torre-de-concentracion.jpg  

 

Devido ao fato do dispositivo receptor encontrar-se na torre central, para 

onde é direcionada a energia térmica solar oriunda dos heliostatos, esse tipo de 
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tecnologia não necessita de um sistema de transporte de energia térmica. Essa 

vantagem, comparada com as demais tecnologias termossolares, aliada a uma 

grande capacidade de concentração de raios solares proporciona uma maior 

eficiência com relação a captação de energia solar térmica. Consequentemente, 

esse tipo de usina termossolar atinge altas temperaturas, o que permite a 

utilização de turbinas de alta potência com maior eficiência de conversão de 

energia mecânica na turbina de vapor e melhor desempenho na geração de 

energia elétrica. Na Figura II.5 pode-se observar a estrutura da planta da torre de 

receptor central PS10 e na Figura II.7 pode-se observar a Planta Gemasolar, 

ambas construídas e montadas em Sevilla na Espanha. 

 

 

Figura II.7 – Planta Gemasolar 

Fonte: IBICT, 2014 

  

2.3 REFLETOR DE PRATO PARABÓLICO 

 

Espelhos refletores ou coletores que formam discos ou pratos parabólicos 

conhecidos como Parabolic Dish Reflectors ou Point Focus Collectors possuem um 

ponto focal receptor próximo para onde é direcionada a energia solar capturada e 

concentrada na forma de um feixe luminoso. Nas instalações mais usuais do 

mercado mundial encontra-se instalado um motor de combustão externa em que 

não existe interação entre o fluido de trabalho e o elemento em combustão, 

acoplado diretamente ao receptor do prato parabólico (KALOGIROU, 2009). Além 

disso, o mais comum é que este gerador opere de acordo com o ciclo 

termodinâmico Stirling1. Por esta razão, o concentrador com disco ou prato 

                                                           
1 Composto de 4 fases e executado em 2 tempos do pistão: compressão isotérmica (temperatura 

constante), aquecimento isocórico (volume constante), expansão isotérmica e arrefecimento isocórico. Este é o 

ciclo ideal (válido para gases perfeitos), que diverge do ciclo real medido por instrumentos. 
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parabólico também é conhecido pela denominação dish-stirling (KALOGIROU, 

2009). 

Nessa configuração dish-stirling ocorre uma redução na perda de energia 

térmica acompanhada de maior eficiência na geração de energia elétrica, além de 

uma redução nos custos do sistema quando comparado ao sistema de calha 

parabólica e tubo que encaminham a energia termossolar para um sistema 

transportador de energia térmica. A Figura II.8 apresenta o desenho esquemático 

de uma estrutura de um receptor prato parabólico dish-stirling. 

 

 

Figura II.8 – Desenho esquemático da Estrutura de um receptor de disco ou prato 

parabólico  

Fonte: Stirling Energy Systems SES, 2007 

 

A tecnologia termossolar com discos ou pratos parabólicos pode atuar de 

maneira independente em regiões específicas isoladas, ou em condomínios, 

vilarejos, cidades ou municípios, permitindo que atenda à diversidade de demanda 

requerida. A Figura II.9 apresenta a usina termossolar The Maricopa, no estado do 

Arizona, inaugurada em 2010, que foi a primeira planta em escala comercial a 

entrar em operação nos Estados Unidos (NREL, 2013). 

 

 

Figura II.9–Planta termossolar The Maricopa 

Fonte: TesseraSolar, 2009 
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Os coletores de disco ou prato parabólico rastreiam o sol em dois eixos 

perpendiculares, sendo capazes de acompanhar o sol desde a região nascente até 

a poente (KALOGIROU, 2009). Devido a esse motivo, essa tecnologia revela-se 

mais eficiente quando comparada as demais, sendo capaz de absorver uma alta 

concentração de radiação solar, que pode elevar a temperatura ao nível de 

1500°C. Entretanto, apesar de ser uma tecnologia que não apresenta 

armazenamento térmico auxiliar, seus custos de instalação tendem a ser mais 

elevados do que os custos das demais técnicas de geração termossolar de energia 

elétrica. 

 

2.4 CONCENTRADOR LINEAR DE FRESNEL 

 

Espelhos planos ou levemente encurvados, inclinados e paralelos, que 

direcionam a energia térmica solar para um receptor linear fixo presente acima da 

estrutura dos refletores, visando reduzir, a sua área necessária de montagem e 

altura do eixo receptor, para que não sofra ação do vento e também o 

sombreamento de refletores adjacentes. A simplicidade dos componentes 

utilizados na estrutura da usina termossolar possibilita reduzir o custo com 

receptores e fluidos, que podem ser obtidos a partir de uma variedade de 

fabricantes, sendo desnecessária a contratação de mão de obra qualificada para a 

montagem inicial (MILLER E LUMBY, 2012). A Figura II.10 apresenta a Esquema 

de uma estrutura concentradora linear de Fresnel e do movimento da radiação 

incidente e refletida. 

 

 

Figura II.10 -Demonstração de um campo com coletores lineares de Fresnel 

Fonte: National Renewable Energy Laboratory, 2017 
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Esse princípio operacional foi desenvolvido em 1968 na cidade de Gênova, 

Itália, onde Giorgio Francia teve a capacidade de desenvolver o sistema linear e o 

sistema de rastreamento de dois eixos de refletores (KALOGIROU, 2009). O 

componente receptor da radiação refletida, é um tubo de aço com revestimento 

absorvedor de calor, onde ocorrem o transporte e a vaporização da água utilizada 

para gerar energia elétrica,  

O modelo de concentradores lineares de Fresnel está, ainda, em fase de 

desenvolvimento. A maioria das plantas existentes desse modelo no mundo são 

plantas piloto e algumas outras são usinas termossolares comerciais de baixa 

potência (de 1 a 5 MW) em operação nos EUA e na Espanha (KALOGIROU, 

2009). A Figura II.11 apresenta uma foto de parte da planta solar, Kimberlina, da 

AREVA na Califórnia. 

 

 

Figura II.11- Planta solar com concentradores lineares de Fresnel do grupo Orano 

Fonte: Grupo Orano, 2017 

 

2.5 TECNOLOGIAS DE ARMAZENAMENTO TÉRMICO 

 

Admite-se que a energia termossolar captada por concentradores solares 

possa ser estocada pelo uso de agentes físicos em equipamentos adequados. 

Essa energia de origem solar pode ser utilizada nos períodos em que não há 

insolação ou quando a energia captada durante o dia for insuficiente para suprir a 

demanda de potência elétrica exigida em algum local de consumo. 

Os tipos de sistemas convencionais de armazenamento térmico são: 

• Dois tanques com sal fundido 

• Sistema Ruth de armazenamento térmico 

• Colmeias cerâmicas (ceramic honeycombs) 

Os sistemas inovadores de armazenamento térmico são: 

• Efeito Termoclina 
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• Materiais de mudança de fase física (phase-change materials) 

• Armazenamento termoquímico  

• Leito Recheado (packed bed). 

 

 2.5.1 Sistema de Dois Tanques com sal fundido 

 

De acordo com Schilipf, Stenglein, Schneider (2014), é a tecnologia mais 

presente no mercado mundial, onde se utiliza um fluido resultante da mistura 

aquecida e fundida dos sais de nitrato de sódio (NaNO3) e nitrato de Potássio 

(KNO3) capaz de fluir de um tanque em altas temperaturas (p. ex., 570°C) para 

outro tranque em temperatura menor, (p.ex., 220°C), porém, acima da temperatura 

de solidificação do sal resultante, conectados em paralelo e isolados termicamente 

(NREL, 2017). 

Segundo o National Renewable Energy Laboratory nos EUA (NREL (2017), 

uma mistura de sais inorgânicos fundidos pode atuar de maneira direta ou indireta. 

Em concentradores de calhas parabólicas, essa mistura salina fundida atua de 

maneira indireta, onde o fluido de armazenamento térmico não é o mesmo que o 

fluido de transferência de calor. Esse fluido de armazenamento térmico originado 

do tanque frio recebe energia térmica proveniente do fluido (aquecido) de 

transferência de calor no trocador de calor. Após ser aquecido, o fluido de 

armazenamento térmico segue para o tanque quente. No processo de 

descarregamento, o fluido salino fundido é encaminhado do tanque quente para o 

trocador de calor e fornece energia térmica para o fluido (frio) de transferência de 

calor. Após essa transferência, o fluido salino antes aquecido reduz sua 

temperatura e retorna ao tanque frio.  

No caso das torres receptoras centrais, a ausência de um transportador de 

energia térmica permite que o fluido de armazenamento térmico e o fluido de 

transferência de calor sejam os mesmos (NREL, 2017). Sendo assim, o fluido 

proveniente do tanque frio segue para a torre com receptor central, onde recebe 

energia térmica e é encaminhado para o tanque quente e ao sistema gerador de 

vapor. A Figura II.12 apresenta um esquema da configuração do sistema de 

armazenamento térmico para uma usina termossolar com torre receptora central e 

a Figura II.13 mostra a configuração do sistema de armazenamento térmico em 

uma planta com uma torre com receptor central.  
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Figura II.12 – Representação esquemática dos circuitos operacionais de uma 

planta com calhas parabólicas dotadas de dois tanques de armazenamento térmico com 

uma mistura salina fundida 

Fonte: NREL, 2017 

 

 

Figura II.13 – Representação esquemática de um sistema com torre receptora 

central dotada de equipamentos para armazenamento de energia térmica de dois tanques 

auxiliares que operam com uma mistura salina fundida. 

Fonte: NREL, 2017 

 

Ambos os sistemas são eficientes, porém no sistema direto de 

armazenamento térmico, a ausência de um trocador de calor reduz o custo da 

planta termossolar, além de reduzir as perdas de energia térmica quando 

comparado ao sistema indireto de armazenamento térmico (NREL, 2017). Os 

sistemas indireto e direto de armazenamento, utilizando misturas de sais fundido, 

podem ser comparados, considerando os parâmetros técnicos das plantas de 

Gemasolar e Andasol 1 apresentados na Tabela II.1. Essas usinas termossolares 

possuem diferentes capacidades de armazenamento térmico e potência elétrica, e 
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são instaladas em estruturas com dimensões diferentes, apesar de produzirem 

uma quantidade de energia térmica semelhante (aproximadamente 1000 MWh). O 

efeito do intervalo de temperatura útil do meio de armazenamento é relevante. 

Aparentemente, o custo do sistema indireto é superior ao direto, já que necessita 

uma maior quantidade de mistura salina fundida. 

 

Tabela II.1 - Comparação de métodos de armazenamento através de mistura salina 

fundida  

Fonte: (SCHLIPF, STENGLEIN, SCHNEIDER, 2014) 

Projeto

Método de 

armazenamento 

térmico

Capacidade 

térmica 

(MWhth)

Massa (T)

Temperatura 

Tanque Frio 

(ºC)

Temperatura 

Tanque quente 

(ºC)

Capacidade 

de calor 

volumétrica  

(KWh/m³)

Gemasolar Direto 1000 8500 290 565 210

Andasol 1 Indireto 1010 28500 292 386 75
 

 

2.5.2 Sistema Ruth de armazenamento térmico 

 

São empregados vasos acumuladores de vapor com baixa capacidade 

volumétrica, como parte do sistema de armazenamento térmico para auxílio de 

plantas termossolares (SCHLIPF, STENGLEIN, SCHNEIDER, 2014). 

Normalmente, esses tipos de recipiente necessitam de uma espessura suficiente 

de parede de seu casco (carcaça ou volume de controle) para suportar elevadas 

pressões. Sendo assim, são usados aços de alta resistência mecânica para a 

construção da estrutura dos vasos de pressão, respeitando os custos do material 

de maneira que seja economicamente viável (SCHLIPF, STENGLEIN, 

SCHNEIDER, 2014). 

Nessa tecnologia de armazenamento térmico em usinas termossolares, o 

vapor é injetado ao sistema, podendo ser condensando em sua fase líquida, ou 

encaminhado diretamente em forma original, ambos representados na Figura II.14. 

A segunda opção faz com que o recipiente esteja em seu estado carregado 

(SCHLIPF, STENGLEIN, SCHNEIDER, 2014).  
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Figura II.14- Esquema da operação de um vaso acumulador de pressão utilizado 

em sistemas de armazenamento térmico para usinas termossolares 

Fonte: SCHLIPF, STENGLEIN, SCHNEIDER, 2014 

 

Em seguida, a temperatura de saturação do vapor eleva-se devido ao 

aumento da pressão existente na estrutura. Conseguintemente, com o 

fornecimento do vapor saturado ao sistema de concentradores térmicos, a pressão 

do recipiente Ruth de armazenamento tende a ser reduzida. Sendo assim o 

sistema está totalmente carregado a uma pressão de 70 bar e é totalmente 

descarregado a até uma pressão de 20 bar, fornecendo energia térmica para 

geração de energia elétrica (SCHLIPF, STENGLEIN, SCHNEIDER, 2014). A curva 

comportamental do sistema Ruth com relação capacidade de armazenamento 

térmica para diferentes pressões é representado no Gráfico II.2.   

O excedente de vapor da planta solar condensa-se e é armazenado no 

acumulador de vapor, em forma líquida. Se a demanda da turbina por vapor 

superaquecido for maior que a quantidade de vapor produzida pela usina, o vapor 

condensado e armazenado necessário é reenviado ao coletor solar. A Tabela II.2 

apresenta os dados referentes a algumas plantas termossolares, que fazem uso 

dessa tecnologia.  
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Gráfico II.2 - Curva de capacidade específica de armazenamento volumétrico de 

vapor pressurizado 

Fonte: SCHLIPF, STENGLEIN, SCHNEIDER, 2014 

 

Tabela II.2 - Dados de plantas com sistema de armazenamento energia térmica 

Fonte: SCHLIPF, STENGLEIN, SCHNEIDER, 2014 

 

Projeto

Capacidade de 

armazenamento 

térmico

Inicio da 

operação
Tipo de tecnologia

Contratante/ 

Empresa 

responsável

Puerto 

Errado 2
0,25h 2012 Linear-Fresnel Novatec Solar

Alba Nova1 1h Em construção Linear-Fresnel Solar Euromed

Planta Solar 

10
1h 2007 Linear-Fresnel Abengoa Solar

Planta Solar 

20
1h 2009 Torre com receptor central Abengoa Solar

Khi Solar 

One 2h
2016 Torre com receptor central Abengoa Solar

 

 

A Figura II.15 mostra a área da planta de Puerto Errado 2, que utiliza 

coletores lineares de Fresnel acoplado a um do Sistema Ruth de armazenamento 

térmico. 

  

Figura II.15–Usina termossolar de Puerto Errado 2 na Espanha 

Fonte: NOVATEC SOLAR, 2012 
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2.5.3 Sistema de Colmeias Cerâmicas  

 

A configuração de armazenamento de energia térmica conhecida o como 

Honeycomb combina um fluido de transferência de calor gasoso, que normalmente 

é o ar, em um meio de armazenamento sólido construído utilizando-se diferentes 

tipos de materiais cerâmicos, como, por exemplo, alumina-sílica. Ambos os meios 

estão conectados de maneira direta e o calor é transferido, à medida que o fluido 

agente térmico flui através do cominho no meio de armazenamento. Schilipf, 

Stenglein, Schneider (2014), 

Nesse sistema, o ar quente penetra na extremidade superior da estrutura e 

fluindo verticalmente através do material de armazenamento. Sendo assim, o calor 

é transferido do ar, fluido de transferência de calor, para o material de 

armazenamento (SCHLIPF, STENGLEIN, SCHNEIDER, 2014). Pode-se identificar 

a estrutura modular de uma colmeia cerâmica na Figura II.16 abaixo. A Figura II.17 

apresenta a configuração de um sistema de aquecimento com colmeias cerâmicas, 

indicando como ocorre a absorção de calor no material além de informações sobre 

o nome, capacidade de armazenamento térmico em MW/h, ano inicial de 

operação, tipo de tecnologia aplicada e empresa contratante da planta termossolar 

em Jülich, Alemanha.  

 

 

Figura II.16 - Estrutura modular em um sistema de armazenamento térmico 

empregando colmeia cerâmica. 

Fonte: SCHLIPF, STENGLEIN, SCHNEIDER, 2014 
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Figura II.17 – Esquema do circuito termodinâmico de uma coluna de 

armazenamento de calor integrado uma planta torre receptora central 

Fonte: ZUNFT, HANEL, KRUGER, 2011 

 

O sistema de armazenamento térmico de colmeias cerâmicas opera em 

intervalos de temperatura entre 120 e 150 °C na região fria e a 680 °C na região 

quente. Na saída da estrutura cerâmica, são alcançadas temperaturas de 

aproximadamente 640 até 670°C. Esse material cerâmico de armazenamento é 

organizado em colmeias, porque necessita uma imensa superfície de aquecimento 

para a transferência de calor do ar a uma estrutura de armazenamento. Por 

exemplo, a estrutura utilizada na planta em Jülich possui um volume total de 120 

m³ máximo de um módulo único é de 250 MWh. Considerando o intervalo de 

temperaturas de 120°C até -1100°C, a capacidade volumétrica específica de 

armazenamento de 150 kWh/m³ pode ser alcançada (SCHLIPF, STENGLEIN, 

SCHNEIDER, 2014). 

 

2.5.4 Tecnologias inovadoras 

 

Por constituírem tecnologias de alto custo e pelo seu imenso potencial 

energético, os concentradores de raios solares para geração de energia elétrica 

devem ser constantemente melhorados ou inovados. As melhorias podem ser 

feitas pelo uso de novos materiais de armazenamento térmico e nos projetos das 

estruturas das plantas. 
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Buscando a redução do custo gerado pelo sistema de armazenamento 

térmico, as indústrias americanas ou multinacionais e o Departamento de Energia 

dos EUA (DOE) têm tomado medidas para desenvolver alternativas e têm investido 

consideravelmente em melhorias para os sistemas de armazenamento térmico, em 

especial o sistema de tanques com misturas salinas fundidas  

As pesquisas direcionadas para novas tecnologias de armazenamento 

térmico possuem um grande potencial para reduzir custos, fornecendo uma maior 

capacidade de armazenamento ou permitindo uma aplicação de menor 

complexidade de implantação na maioria das usinas termossolares Schilipf, 

Stenglein, Schneider (2014). Esses sistemas inovadores foram desenvolvidos 

diretamente para acoplamento com concentradores de calhas parabólicas e tubos, 

lineares de Fresnel e de torres receptora central. Já as tecnologias de pratos ou 

discos parabólicos apresentam menor adequação para aplicação de tecnologias de 

armazenamento térmico (MILLER E LUMBY, 2012). 

 

2.5.4.1 Efeito Termoclina para Armazenar Calor 

 

O Efeito Termoclina, termo originário da diferença de temperatura em 

mares e oceanos na oceanografia, denomina um sistema com um tanque único 

contendo uma mistura salina fundida, dividido em dois ambientes pela diferença de 

densidade. Sendo assim, no sistema de armazenamento com tanque único e efeito 

termoclina, o fluido mais quente estará na parte de cima e o fluido mais frio na 

parte debaixo do tanque. As regiões de alta e de baixas temperaturas são 

separadas por um gradiente de temperatura ou termoclina. O fluido de alta 

temperatura flui para a parte superior do tanque termoclina e sai pela parte de 

baixa temperatura (PACHECO, 2001).  A Figura II.18 é representa o sistema 

termoclina e seu funcionamento.  
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Figura II.18 - Sistema de armazenamento com tanque único e efeito termoclina 

Fonte: NEWSOL,2018 

 

O sistema em tela foi aplicado numa planta piloto de uma usina com torre 

receptora central (Solar One na Espanha) e nesse processo, a absorção de 

energia térmica move a termoclina para baixo adicionando-a para o sistema de 

armazenamento. Quando o fluxo é revertido, move-se a termoclina para cima e 

remove-se a energia térmica do sistema para geração de vapor e de energia 

elétrica (SCHLIPF, STENGLEIN, SCHNEIDER, 2014). 

 

2.5.4.2 Armazenamento Termoquímico da Energia Solar 

 

A absorção de calor através do uso de reações químicas reversíveis até a 

liberação dessa energia constitui a concepção operacional aplicável a uma usina 

termossolar, envolve. Nesse sistema a energia é capturada, usando uma reação 

química, que é liberada pela inversão da reação (SCHLIPF, STENGLEIN, 

SCHNEIDER, 2014). A Figura II.19 mostra o esquema representativo do 

funcionamento do sistema de armazenamento de energia solar na reação 

termoquímica. 

Apesar de existirem diversos compostos químicos disponíveis e em 

processo de estudo para aplicação em sistemas de armazenamento térmico, 
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existem dificuldades para a utilização desse recurso para uma maior demanda. 

Essas tecnologias podem ser viáveis comercialmente em alguns anos (SCHLIPF, 

STENGLEIN, SCHNEIDER, 2014). Atualmente, há dificuldades de 

desenvolvimento e implementação, devido a sua complexidade e alto custo de 

aplicação, apesar de se mostrar mais eficiente devido às reduzidas perdas 

térmicas. 

 

 

Figura II.19 - Esquema de funcionamento do sistema de armazenamento de energia solar 

na forma termoquímica 

Fonte: KOLPAK/NANOLETTERS, 2011 

 

2.5.4.3 Materiais de Mudança de Fase para Armazenar Calor 

 

 Um sistema com materiais de mudança de fase (Phase Change Material, 

PCM) utiliza um sólido, como um metal ou sal, que é derretido, portanto, recebe e 

mantém uma considerável quantidade de energia térmica sob a forma de calor em 

sua massa. Esse sistema é caracterizado por um processo de armazenamento 

térmico de três estágios, que é apresentado esquematicamente na Figura II.20. 
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Figura II.20 – Esquema geral de um conceito de armazenamento térmico de três estágios, 

que combina os armazenamentos de calor sensível e latente 

Fonte: D. LAING, C. BAHLAND B. T.,2012 

 

A Figura II.20 inclui as unidades 1 e 3 de armazenamentos térmicos de 

calor sensível, enquanto que a unidade 2 destina-se a operar com calor latente. Os 

trocadores de calor sensível (A e D) são usados para o pré-aquecimento (A) da 

água, geração e superaquecimento (D) do vapor (D.LAING, C. BAHLAND B. 

T.,2012). Em condições normais de temperatura e pressão a água é aquecida até 

o ponto de evaporação (295ºC) e o nitrato de sódio (NaNO3) é o sólido fusível 

usado com uma temperatura de fusão de 306ºC. A água pré-aquecida entra no 

módulo 1 e a energia armazenada nesta unidade é usada para evaporar água. 

Após deixar o recipiente, o vapor saturado é superaquecido a um vapor com 

temperatura levemente superior ao ponto de saturação entra na unidade 3, onde é 

condensada (D.LAING, C. BAHLAND B. T.,2012). 

 

 

 

2.5.4.4 Leito Recheado para armazenamento térmico 

 

O sistema de armazenamento térmico em leito recheado (packed bed) é 

composto por um material sólido, como grafite, concreto ou cerâmica (SCHLIPF, 

STENGLEIN, SCHNEIDER, 2014). Nesse sistema o ar quente flui horizontalmente 

e verticalmente através da estrutura sólida que por sua vez absorve a energia 

térmica (Figura II.21) e que possui uma ampla superfície de transferência de calor 

visando a absorção de energia térmica. O principal desafio do sistema reside na 
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distribuição proporcional do ar quente em cada leito (SCHLIPF, STENGLEIN, 

SCHNEIDER, 2014). 

Segundo o estudo apresentado por Schilipf, Stenglein, Schneider (2014), o 

sistema pode ser arquitetado de duas maneiras diferentes. O ar quente pode fluir 

tanto horizontalmente, quanto verticalmente através das camadas. Isso resulta em 

diferentes concepções para o projeto dos recipientes de armazenamento. Na 

Figura II.21 é possível ver esquematicamente o funcionamento do sistema com o 

ar fluindo horizontalmente. 

 

 

Figura II.21 -Esquema do sistema leito recheado com o ar fluindo horizontalmente 

Fonte: SCHLIPF, STENGLEIN, SCHNEIDER, 2014. 

 

Os requisitos definidos pelo estudo Thermal Storage CSP Technology para 

um sistema de armazenamento térmico eficiente com leito recheado são listados a 

seguir: 

 

• Materiais baratos e acessíveis no local com alta capacidade de 

absorção de calor e bom nível de troca de energia térmica com outras superfícies, 

fluidos e etc. 

• Dimensões do material e espaçamentos livres entre o material de 

armazenamento, influenciando tanto a transferência de calor, quanto a perda de 

pressão e consumo próprio; 

• Longos períodos de estabilidade térmica do material de 

armazenamento; 
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3. LEGISLAÇÃO E NORMAS  

 

As políticas e regulamentações referentes às energias renováveis deverão 

ser moldadas para que se tornem mais sofisticadas de acordo com as mudanças 

induzidas pela transição da matriz energética no setor energético, sociedade e 

economia (IEA, IRENA REN21, 2018). A Figura III.1 mostra um diagrama com a 

classificação das políticas destinadas a energias renováveis de acordo com o 

setor.  

 

 

Figura III.1– Diagrama de políticas destinadas a energias renováveis. 

Fonte: (IEA, IRENA REN21, 2018). Alterado pelo autor. 

 

A primeira lei referente às fontes renováveis aplicada no Brasil foi a Lei 

federal nº 5.655, de 20 de maio de 1971. Esse marco regulatório prevê o destino 

da Reserva Global de Reversão, que trata dos encargos pagos por empresas do 

setor elétrico para instalações de produção através de fontes biomassa, solar, 

eólica e pequenas centrais hidrelétricas, PCHs. Especialmente na energia solar, 

essa lei determinou que a Eletrobrás seja responsável pela instituição do programa 
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de incentivo a equipamentos destinados a geração de energia elétrica através da 

fonte solar (FRANCO, 2016). 

Essas Leis e Normas Federais, Marco Regulatório Infraconstitucional, vêm 

atuando para reestruturar a matriz energética brasileira, melhorando condições 

para exploração e desenvolvimento de fontes alternativas. Dentre as normas 

relevantes e recentes, pode-se citar a Lei 13.169, de 6/10/2015, onde na 

minigeração e microgeração distribuída, foram reduzidas a zero as alíquotas da 

Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social- COFINS incidentes sobre a energia elétrica ativa fornecida pela 

distribuidora à unidade consumidora (FRANCO,2016). Além dessa, outras Leis e 

Normas Federais foram determinadas ao longo da história: 

 

• Lei federal nº 5.655, de 20 de maio de 1971 

• Lei federal nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 

• Lei federal nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 

• Lei federal nº 9.648, de 27 de maio de 1998 

• Lei federal nº 9.991, de 24 de julho de 2000 

• Lei federal nº 10.438, 26 de abril de 2002 

• Lei federal nº 10.847, de 15 de março de 2004 

• Lei federal nº 10.848, de 15 de março de 2004 

• Lei federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009 

• Lei federal nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009 

• Lei federal nº 12.490, de 16 de setembro de 2011 

• Lei federal nº 13.169, de 6 de outubro de 2015 

 

A Lei federal nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 incluiu diversas 

disposições favorecendo as energias alternativas renováveis visando torná-las 

mais competitivas. A Lei federal nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, determina como 

objetivo da política energética nacional a utilização de fontes alternativas de 

energia, tornando o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) o 

responsável por rever periodicamente as matrizes energéticas aplicadas às 

diversas regiões do país. Essa mesma foi alterada pela lei federal nº 12.490, de 16 

de setembro de 2011, que visa o incentivo a geração elétrica através da biomassa. 

(FRANCO,2016). 

A Lei federal nº 9.648, de 27 de maio de 1998, prevê a substituição da 

geração elétrica através de usinas termelétricas por usinas que utilizam fonte solar, 
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biomassa, eólicas, gás natural e as PCHs, para que venham a ser implantadas no 

sistema elétrico isolado.  A Lei federal nº 9.991, de 24 de julho de 2000, determina 

incentivo destinados às fontes alternativas, tornando-as isentas da obrigação do 

investimento do montante mínimo de 1% da receita operacional líquida concedida 

a essas empresas (FRANCO,2016).  

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, (2015) o 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas, PROINFA criado pela lei nº 

10.438/2002 objetiva um aumento da participação de fontes alternativas na matriz 

energética brasileira, incentivando pequenas centrais hidrelétricas, usinas eólicas e 

empreendimentos termelétricos. Esse programa privilegia os empreendedores que 

não possuem vínculos societários com concessionárias de geração, transmissão e 

distribuição (ANEEL,2017). 

A Lei federal nº 10.847 de 2004 autorizou a criação da Empresa de 

Pesquisa Energética – EPE, possibilitando o desenvolvimento e estudos 

relacionados a fontes alternativas de energia, como identificar e quantificar os 

potenciais de recursos energéticos. Já a Lei federal nº 10.848, prevê em licitações 

para suprimento das distribuidoras atendidas pelo Sistema de Interligação Nacional 

– SIN, a participação de fontes alternativas (FRANCO,2016). 

A Lei federal nº 12.111 em 2009, inclui as fontes alternativas de energia na 

sistemática de contratação de energia para sistemas isolados. Porém, para o uso 

da radiação solar para geração de calor especificamente, a Lei federal nº 11.977, 

de 7 de julho de 2009 tornou-se um grande marco. Envolvendo o programa Minha 

Casa Minha Vida em seu artigo 82, a lei autoriza o custeio da aquisição e 

instalação de equipamentos de energia solar para o aquecimento de água. Apesar 

de não ser diretamente ligada à geração elétrica através da radiação solar, a lei 

promoveu o conhecimento e o início do uso da tecnologia de fato no país.  

Além do PROINFA, o país vem promovendo diversas leis e procedimentos, 

que se tornaram incentivos visando o desenvolvimento e expansão das fontes 

alternativas, incluindo a geração solar (MME, 2017). Os principais incentivos são 

listados abaixo: 

 

• Chamada pública (CP) ANEEL 

• Isenção de IPI 

• Isenção de ICMS 

• Descontos na TUST /TUSD 

• Isenção de ICMS, PIS e COFINS na Geração distribuída 

• Inclusão no programa “Mais Alimentos” 
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• Apoio do BNDES 

• Plano Inova Energia 

 

Além dessas Leis e Normas Federais, algumas Resoluções Normativas 

foram implementadas pela ANEEL. Segundo Bianchini (2013), a instituição 

aprovou normativas para incentivo a geração distribuída, segundo a Resolução 

Normativa nº 482, criada em abril de 2012. Incluindo-se microgeração e 

minigeração que alcançavam até 1MW de potência (BIANCHINI,2013). A 

Resolução Normativa traz investimentos econômicos ao setor de transmissão, 

melhoria na qualidade do serviço de energia elétrica e redução das perdas de 

energia nas redes. Isso ocorre, pois, a Normativa permite a troca de energia entre 

distribuidora local e agentes geradores de pequeno porte que utilizam energia 

eólica, solar, biomassa, cogeração qualificada ou hidráulica.  

A ANEEL também aprovou regras para as Tarifas de Utilização de Serviços 

de Distribuição e Transmissão, TUSD e TUST. A RN ANEEL 481/2012, ampliou 

para 80 % o desconto na TUST/TUSD para empreendimentos com potência 

inferior a 30 MW que utilizarem a energia solar para a produção de energia elétrica 

(MME, 2017). Pode-se citar a Chamada de Projeto de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) criado pela ANEEL.  

A ANEEL também publicou a Resolução Normativa nº 687/2015 revisando 

a Resolução Normativa nº 482/2012, visando a redução dos custos e do tempo 

para a conexão da microgeração e minigeração; objetivando compatibilizar o 

Sistema de Compensação de Energia Elétrica com as Condições Gerais de 

Fornecimento, determinados pela Resolução Normativa nº 414/2010; o aumento 

do público alvo; e a melhoria das informações na fatura. 

Outras Normativas Regulamentares implementadas pela ANEEL também 

fizeram parte do incentivo a fontes alternativas e da restruturação da matriz 

energética brasileira desde o ano de 2004. Estas estão representadas a seguir: 

 

• Resolução Normativa ANEEL nº 077/2004  

• Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004 

• Resolução Normativa ANEEL nº 235/2006. 

• Resolução Normativa ANEEL nº 247/2006 

• Resolução Normativa ANEEL nº 376/2009 

• Resolução Normativa ANEEL nº 391/2009 

• Resolução Normativa ANEEL nº 506/2012 
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• Resolução Normativa ANEEL nº 583/2013 

 

Especificamente, tratando-se de tecnologias termossolares no Brasil, 

existem três normativas segundo o Ministério de Minas e Energia (2017). A 

Normativa ABNT NBR 15569 definida em 2008, que estabelece os requisitos 

necessários para implementação de um sistema de aquecimento solar.  A 

Normativa ABNT NBR 15747-1 definida em 2009 que define os principais 

requisitos de confiabilidade, durabilidade, segurança e desempenho dos coletores 

solares para aquecimento de líquidos. Além da Normativa, ABNT NBR 15747-2 

definida em 2009, estabelecendo os métodos de ensaios para validação dos 

requisitos definidos na Normativa anterior. 

Apesar de serem reduzidas as normativas direcionada a termossolares 

todas essas determinações e leis vem mudando o cenário das fontes alternativas e 

principalmente das energias solares fotovoltaica e térmica para a geração de 

energia elétrica no Brasil. Segundo os dados de outubro de 2017 do Ministério de 

Minas e Energia, em 2014 houve a primeira contratação de energia solar de 

geração pública centralizada (MME, 2017).  
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4.  APROVEITAMENTO ATUAL SOLAR NO MUNDO  

 

Segundo a Agência Internacional de Energia - IEA, os investimentos e o 

desenvolvimento das tecnologias de produção de energia elétrica através de 

concentradores solares estão presentes desde 2009. A tecnologia está sendo 

implementada em diversos outros países, mais especificamente na China, Oriente 

Médio e África do Sul (REN21, 2018). Tal desenvolvimento deve-se à queda dos 

custos da implantação da tecnologia, a maturidade comercial adquirida e o 

aparecimento de novos conceitos. O Gráfico IV.1 apresenta, no eixo vertical da 

esquerda, a evolução da capacidade de geração elétrica através de 

concentradores solares nos EUA, na Espanha e em outros países entre os anos de 

2007 e 2017. Sendo assim, em 2017 a capacidade total mundial foi de 4.9 

Gigawatts, onde as linhas correspondentes aos EUA, à Espanha e ao restante do 

mundo demonstram o crescimento do nível da capacidade instalada cumulativa ao 

longo dos anos em GW. Os espaços e demarcados em vermelho, amarelo e cinza 

entre as linhas mostra tanto a diferença entre os EUA e o restante do mundo como 

também, entre EUA e Espanha, além de mostrar a participação de cada na 

capacidade mundial ao longo dos anos.  

Portanto, deve-se destacar os domínios americano e espanhol nesse tipo 

de geração elétrica ao longo dos anos. Porém, que investimentos na geração 

termossolar tornaram-se uma tendência mundial, principalmente em países onde a 

fonte de energia solar se mostra tão presente. 

 

Gráfico IV.1 - Crescimento da capacidade de geração elétrica através de 

termossolares.  

Fonte: (REN21, 2018) 
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A Tabela IV.1 reafirma tal crescimento e aponta os dados dos altos níveis 

de crescimento da geração termossolar à medida que se aproxima do final de 

2013, comparando-os com o fim de 2009. 

O aproveitamento da tecnologia termossolar está presente principalmente 

nos Emirados Árabes Unidos e Índia. No Marrocos e África do Sul há a construção 

de algumas pequenas plantas. Além disso, alguns campos solares existem em 

países como Argélia, Austrália, Egito, Itália, Iran e Marrocos, porém estas são 

plantas integradas a plantas que utilizam combustíveis fósseis para gerar 

eletricidade (IEA, 2014). A Seguir a Tabela IV.2 demonstra uma previsão futura de 

capacidade instalada em GW da tecnologia de concentradores solares para 

diversas regiões com potencial para a tecnologia e que praticam incentivos a 

geração elétrica via concentradores solares. 

 

Tabela IV.1 – Dados da tecnologia termossolar de 2009 a 2013.  

Fonte: (IEA, 2014) Adaptado pelo autor. 

Parâmetros da Tecnologia CSP Final de 2009 Final de 2013

Capacidade Instalada Total 600 MW 3.6 GW

Capacidade Instalada Anual 100 MW 882 MW

Investimentos Anuais USD 1.8 bilhões USD 6.8 bilhões

Número de Países com 50MW Instalados 2 5

Geração de Energia Elérica em um Ano 0.9 TWh 5.5 TWh  

 

Tabela IV.2 – Previsão de capacidade instalada em GW de termossolar no mundo. 

Fonte: (IEA, 2014). Adaptado pelo autor. 

GW EUA União Européia China Índia África Oriente Médio

2013 1.3 2.31 0.02 0.06 0.06 0.1

2030 87 15 29 34 32 51

2040 174 23 88 103 106 131

2050 229 28 118 186 147 204  

 

4.1 USINAS SOLARES NO MUNDO 

No cenário mundial, existem diversas usinas que usam dessa tecnologia. A 

Tabela IV.3, lista as principais plantas em operação no mundo que utilizam 

tecnologias termossolares e um sistema de armazenamento térmico, além de suas 

características principais.  
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A planta com maior geração elétrica média por ano (944.000 MWh/ano) que 

utiliza da tecnologia com coletores cilindro-parabólicos é a Solana Generating 

Station que entrou em operação em 2013 em Phoenix nos EUA. Esta planta 

apresenta um sistema térmico de armazenamento com dois tanques indiretos de 

sal fundido, atuando com uma capacidade de armazenamento térmico de 6 horas 

(NREL,2017). A Figura IV.1 mostra a usina em território americano. 

 

 

Figura IV.1–Planta Solana Generating Station, nos EUA 

Fonte: (PHOENIX NATIONAL LABORATORIES INC,2018). 

 

A Planta Xina Solar One com tecnologia utilizando coletores cilindro-

parabólico, que possui dois tanques térmicos de armazenamento indireto de sal 

fundido com capacidade térmica de 5,5 horas é considerada importante por ser a 

planta em operação na África do Sul (NREL,2017) com maior geração elétrica 

média estimada por ano (400.000 MWh/ano). A planta entrou em operação em 

agosto de 2017 e possibilitará a produção de energia para 90.000 lares. A Figura 

IV.2 mostra a planta em território africano. 

 

 

Figura IV.2–Planta Xina Solar One, na África do Sul 

Fonte: (ELPERIODICO DE LA ENERGIA.COM,2018). 
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A planta com maior geração elétrica média por ano (280.000 MWh/ano) que 

utiliza da tecnologia Linear de Fresnel é a planta Dhursar que entrou em operação 

em novembro de 2014, em Dhursar na Índia (NREL,2017). Apesar de não 

apresentar um sistema de armazenamento térmico integrado, a planta ocupa uma 

área dentro do país de 340 hectares demostrada na Figura IV.3 abaixo. 

 

 

Figura IV.3–Planta Dhursar, na India 

Fonte: (HELIOSCSP.COM,2014). 

 

Segundo o Ministério de Minas e Energia, apesar de não possuir nenhuma 

planta em operação atualmente, existem perspectivas futuras para o Brasil em 

2018 com relação a energia solar. O país deverá estar entre os 15 países maiores 

geradores de energia solar, ao se considerar a operação da potência já contratada, 

de 2,6 GW, vinculada a Geração Centralizada fotovoltaica (MME, 2017).  
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Tabela IV.3 – Principais plantas termossolares com sistema de armazenamento 

térmico em operação no mundo. 

Fonte: (NREL,2017) 

Nome Cidade Tecnologia

Ano de 

operação 

inicial

Geração 

Elétrica 

(MWh/ano)

Tipo de 

armazenamento

Ivanpah Solar 

Electric 

Generating 

System

Primm, NV(EUA) Torre solar 2014    1.079.232 Nenhum

Solana 

Generating 

Station

Phoenix(EUA)
Cilindro-

parabólico
2013       944.000 2-tanques indireto

Mojave Solar 

Project

Harper Dry 

Lake(EUA)

Cilindro-

parabólico
2014       600.000 Nenhum

Genesis Solar 

Energy Project
Blythe(EUA)

Cilindro-

parabólico
2014       580.000 Nenhum

Crescent 

Dunes Solar 

Energy Project

Tonopah(EUA) Torre solar 2015       500.000 2-tanques direto

Xina Solar One
Pofadder(África do 

Sul)

Cilindro-

parabólico
2017       400.000 2-tanques indireto

KaXu Solar 

One

Poffader(África do 

Sul)

Cilindro-

parabólico
2015       330.000 2-tanques indireto

Dhursar Dhursar(Índia)

Refletor 

linear de 

Fresnel

2014       280.000 Nenhum

Bokpoort
Groblershoop(África 

do Sul)

Cilindro-

parabólico
2016       230.000 2-tanques indireto

Shams 1
Madinat 

Zayed(EAU)

Cilindro-

parabólico
2013       210.000 Nenhum

Termosol 1
Navalvillar de 

Pela(Espanha)

Cilindro-

parabólico
2013       180.000 2-tanques indireto

Termosol 2
Navalvillar de 

Pela(Espanha)

Cilindro-

parabólico
2013       180.000 2-tanques indireto

Khi Solar One
Upington(África do 

Sul)
Torre solar 2016       180.000 Outros

Arcosol 50
San José del 

Valle(Espanha)

Cilindro-

parabólico
2011       175.000 2-tanques indireto

Termesol 50
San José del 

Valle(Espanha)

Cilindro-

parabólico
2011       175.000 2-tanques indireto

La Dehesa
La 

Garrovilla(Espanha)

Cilindro-

parabólico
2011       175.000 2-tanques indireto

La Florida Badajoz(Espanha)
Cilindro-

parabólico
2010       175.000 2-tanques indireto

Andasol-3 Aldeire(Espanha)
Cilindro-

parabólico
2011       175.000 2-tanques indireto

Aste 1A
Alcázar de San 

Juan(Espanha)

Cilindro-

parabólico
2012       170.000 2-tanques indireto

Aste 1B
Alcázar de San 

Juan(Espanha)

Cilindro-

parabólico
2012       170.000 2-tanques indireto

Astexol II Olivenza(Espanha)
Cilindro-

parabólico
2012       170.000 2-tanques indireto

La Africana Posadas(Espanha)
Cilindro-

parabólico
2012       170.000 2-tanques indireto

Arenales
Morón de la 

Frontera(Espanha)

Cilindro-

parabólico
2013       166.000 2-tanques indireto

Casablanca
Talarrubias(Espanh

a)

Cilindro-

parabólico
2013       160.000 2-tanques indireto

Andasol-1 Aldeire(Espanha)
Cilindro-

parabólico
2008       158.000 2-tanques indireto

Andasol-2

Aldeire y La 

Calahorra(Espanha

)

Cilindro-

parabólico
2009       158.000 2-tanques indireto
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4.2 TECNOLOGIAS TERMOSSOLARES EXISTENTES NO BRASIL 

 

No Brasil, a tecnologia de uso da energia térmica solar está principalmente 

destinada para aquecimento de água em prédios para pessoas de baixa renda, 

determinado pelo programa social governamental “Minha casa minha vida” desde a 

Lei federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009. Segundo o estudo do IEA, IRENA e 

REN21 (2018), o país continua sendo o terceiro do ranking mundial e primeiro na 

América Latina no mercado de aquecimento de água via energia térmica solar. 

Informações provenientes do MME (2017) indicam que cerca de 13 a 14 milhões 

de m² de coletores solares instalados estão destinados a aquecimento de água, 

estimando-se que existe uma demanda evitada de 1.300 GWh de energia elétrica 

devido a esses coletores. Esse valor representa 0,2% da demanda total de energia 

elétrica de 2016 no país (MME,2017). 

Com relação a termossolares para produção de energia elétrica, o país 

encontra-se em fase de desenvolvimento e pesquisa para prosseguir para as fases 

de implementação. O primeiro exemplo, na cidade de Petrolina, Pernambuco, é um 

projeto em análise pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, CEPEL, e pela 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF, que tem como objetivo a 

implementação de um projeto com tecnologia de concentradores cilindro-

parabólicos com capacidade instalada de 1 MW, visando avaliar o potencial da 

região do Nordeste e inserir a tecnologia termossolar no mercado brasileiro. Os 

parâmetros utilizados para determinar a localização da planta foram: irradiação 

direta normal, infraestrutura na região, recursos hídricos, entre outros. O projeto 

inicial não prevê a capacidade de armazenamento térmico. No entanto, em fases 

posteriores do projeto, um tanque de armazenamento poderá ser acoplado ao 

sistema (CEPEL, 2017). 

Segundo o Grupo de Pesquisa em Reciclagem, Eficiência Energética e 

Simulação Numérica GREEN/USP, existe outro projeto que prevê a construção de 

duas usinas solares com torres centrais de 100 kW de potência instalada e utilizará 

o ar como fluido térmico para geração de eletricidade e cogeração de calor 

integrado a duas atividades agroindustriais (Laticínio e Matadouro) (USP, 2018). O 

projeto, denominado Sistema Solar Híbrido com Microturbina para Geração de 

Eletricidade e Cogeração de Calor na Agroindústria, nomeado projeto SMILE, 

prevê a construção das usinas em Pirassununga, São Paulo, e em Caiçara do Rio 

do Vento, Rio Grande do Norte. Este projeto será financiado pelo BNDES e será 
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executado em parceria com o Centro Aeroespacial Alemão DLR, Elektro 

Eletricidade e Serviços S/A e a Empresa Solinova Inovação Tecnológica e 

Empresarial Ltda. O projeto tinha previsão de início para 2016 e entraria em 

operação no final do mesmo ano (IBICT, 2017). A seguir, as fotos digitalizadas 

referente aos projetos estão representados na Figura IV.4. 

 

 

Figura IV.4 -  Projeto SMILE, planta torre solar com receptor central. 

 Fonte: (IBICT, 2017) 

 

Outro exemplo, trata-se do projeto de pesquisa da Agencia Nacional de 

Energia Elétrica - ANEEL, chamado de Sistema Híbrido Solar Biomassa- SHSB, 

financiado pela CPFL, Companhia Piratininga de Força e Luz, resultou na 

implementação do Laboratório Solar Térmico da Universidade Federal de Itajubá 

(UNIFEI). Segundo o IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia encontra-se no laboratório uma estrutura que contém dois sistemas 

Dish Stirling, prato parabólico concentrador com motor Stirling, com 1 kW de 

potência cada e um coletor de 3,7 m de diâmetro com eficiência de conversão da 

energia solar em eletricidade de 17% (IBICT, 2017). A Figura IV.5 representa a foto 

real do sistema prato parabólico utilizado no projeto. 

 

 

Figura IV.5 – Sistema de pratos parabólicos da Universidade Federal de Itajubá 

(UNIFEI) 

Fonte: IBICT, 2017 
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Uma das vantagens proporcionadas pelo Brasil, além do grande potencial 

de captura de energia térmica do sol e da extensa área para implementação, é a 

produção de espelhos e das estruturas metálicas. Essa produção pode ser 

realizada no país com utilização da mão de obra nacional. Sendo assim, essas 

usinas gerariam um desenvolvimento de setores industriais e econômicos, já que 

uma diversidade de empregos, diretos e indiretos, seria gerada. 
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5. METODOLOGIAS DE PROJETO PARA IMPLANTAR UMA USINA 

USINA TERMOSSOLAR 

O estudo de caso deste trabalho consiste na avaliação da viabilidade de 

implantação de uma usina termossolar no Brasil. A metodologia utilizada neste 

estudo consiste no uso do software Solar Advisor Model, SAM, para auxiliar a 

análise de custos e desempenho das plantas a serem simuladas nos locais do país 

com maior radiação solar incidente.  

A planta deve ser simulada visando uma capacidade instalada de 100 MW, 

já que os dados de custo para plantas no simulador utilizam como base uma planta 

de referência termossolar com esta capacidade (TURCHI, MEHOS, et al., 2010). 

Ao final da simulação, os resultados serão apresentados, e será feita uma análise 

do caso, assim como a avaliação da eficiência do sistema de armazenamento, 

visando um desempenho efetivo aliado ao custo total. 

 

5.1 PROGRAMA DE SIMULAÇÃO DE UMA PLANTA TERMOSSOLAR 

 

O Solar Advisor Model, SAM é um programa desenvolvido pelo National 

Renewable Energy Laboratory, principal laboratório de pesquisa e 

desenvolvimento de energias renováveis e eficiência energética dos EUA, em 

colaboração com o Sandia National Laboratories em 2005. Este programa foi 

criado para uso interno no Solar Energy Technologies Program do DOE, U.S. 

Department of Energy, com objetivo de analisar as oportunidades de crescimento 

da tecnologia solar. Em 2007, o NREL lançou a primeira versão pública do 

programa, disponibilizada gratuitamente em seu site, e em 2010 o nome deste foi 

alterado para System Advisor Model (BLAIR, DOBOS, et al., 2014). A tela inicial do 

programa pode ser vista na abaixo na Figura V.1. 

O System Advisor Model, SAM, é um aplicativo computacional capaz de 

fornecer resultados quanto ao desempenho financeiro e operacional de uma planta 

solar. O aplicativo realiza cálculos da operação e geração elétrica (hora a hora) 

tanto para as tecnologias fotovoltaicas, quanto para as tecnologias termossolares. 

Seu modelo financeiro utiliza os resultados do modelo de desempenho e calcula o 

fluxo de caixa anual durante o período desejado de acordo com as condições de 

financiamento do projeto (MALAGUETA, 2012). 
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Figura V.1 -Tela de abertura do aplicativo System AdvisorModel, SAM. 

Fonte: (NREL, 2017) 

 

Para desenvolvimento de uma simulação, deve-se escolher os modelos de 

desempenho e financeiro para representar o projeto. O aplicativo preenche 

automaticamente as variáveis de entrada com um conjunto de valores padrões, a 

partir do momento que o tipo de tecnologia é definido. Porém esses valores de 

entrada podem ser manipulados pelo usuário para fornecer informações acerca da 

localização do projeto, do tipo de equipamento do sistema, custo de instalação e 

operação do sistema, além de dados de financiamento e de incentivos (BLAIR, 

DOBOS, et al., 2014). 

O programa computacional fornece uma grande variedade de opções de 

incentivos financeiros. É possível simular incentivos fiscais de crédito, por geração 

de energia, por potência instalada, dentre outros. Porém, esses modelos são 

baseados na realidade do setor elétrico norte-americano que são diferentes dos 

modelos apresentados na realidade brasileira. Sendo assim, a simulação do 

projeto deve ser otimizada para aproximar-se dos parâmetros que incorporem a 

realidade brasileira (SORIA, 2011). 

Com relação aos custos dos componentes da planta o System Advisor 

Model é divido em quatro grupos: custos diretos de capital, custos indiretos de 

capital, custos totais instalados e custos de operação e manutenção (NREL, 2017). 

Os custos diretos de capital incluem a preparação do terreno, o campo solar 

(helióstatos, receptor e sistema de rastreamento), sistema de armazenamento 

térmico, sistema de suporte a planta (backup), bloco de potência, contingência, 

custo fixo da torre, custo de referência do receptor central e o custo direto total. Os 

custos indiretos de capital incluem engenharia, projeto e construção (EPC), custo 

da terra e o custo indireto total. O custo total instalado inclui a soma dos custos 
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diretos e indiretos totais. Por fim, o grupo dos custos de operação e manutenção 

inclui o custo fixo anual, custo fixo por capacidade, custo variável por energia 

gerada e custo do combustível fóssil (NREL, 2017). 

 

5.2 ESCOLHA DA TECNOLOGIA DE CONCENTRAÇÃO SOLAR 

 

O primeiro passo para realizar a simulação de uma planta termossolar no 

Brasil é selecionar um tipo de tecnologia de concentradores solares a ser 

implementada com auxílio do sistema de armazenamento térmico. A partir desta 

escolha deve-se realizar uma avaliação de localidade de implantação e viabilidade 

do projeto, considerando todas as particularidades do território e da economia 

brasileira. 

Devido ao fato da tecnologia torre com receptor central não necessitar de 

um componente trocador de calor, consequentemente sua operação ocorre com 

temperaturas mais elevadas. Com isso, a tecnologia se mostra promissora visando 

à melhoria no desempenho e em eficiência aliada à redução do custo. Esse fato 

torna o armazenamento térmico mais atraente economicamente e, 

consequentemente, aumenta o benefício operacional devido à distribuição da 

energia elétrica gerada em horários sem radiação solar (SCHLIPF, STENGLEIN, 

SCHNEIDER, 2014). 

 Segundo o estudo CSP Thermal Storage, o sistema de armazenamento 

térmico com dois tanques contendo sal fundido também possibilita alcançar uma 

previsibilidade extremamente alta da produção com precisão de mais de 90% e 

variações (entre produção real versus produção esperada), que são 50% inferiores 

que a média do setor. Devido a isso, este deve ser o sistema de armazenamento 

utilizado para auxiliar a planta torre solar.  

Com relação a realidade mundial, existem diversas usinas que usam essa 

tecnologia. A Tabela V.1, lista todas as plantas em operação no mundo com torre 

com receptor central, além dos seus dados de início da operação, capacidade 

instalada em MW e país onde se encontra. 
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Tabela V.1 – Plantas torre solares em operação no mundo 

Fonte: (NREL,2017) 

Nome da planta
Início da 

operação
Tecnologia Potência (MW) País

Ivanpah Solar Electric 

Generating System (ISEGS)
2013 Torre solar 377 EUA

Gemasolar Thermosolar 

Plant (Gemasolar)
2011 Torre solar 20 Espanha

Planta Solar 20 (PS20) 2009 Torre solar 20 Espanha

Planta Solar 10 (PS10) 2007 Torre solar 11 Espanha

BrightSource SEDC 2008 Torre solar 6 Israel

Sierra SunTower (Sierra) 2009 Torre solar 5 EUA

Solugas 2013 Torre solar 4,6 Espanha

Lake Cargelligo 2011 Torre solar 3 Austrália

SSPS-CRS (PSA) 1981 Torre solar 2,7 Espanha

ACME Solar Tower 2011 Torre solar 2,5 Índia

Jülich Solar Tower 2008 Torre solar 1,5 Alemanha

Greenway CSP Mersin 

Tower Plant 
2012 Torre solar 1,4 Turquia

CESA 1 (PSA) 1983 Torre solar 1,2 Espanha

Dahan Power Plant 2012 Torre solar 1 China

Themis solar tower 1983 Torre solar 1 França

Yanqing Solar Thermal 

Power (Dahan Tower Plant)
2012 Torre solar 1 China

 

 

Como exemplo principal, pode-se analisar a instalação Gemasolar na 

Espanha apresentada na Figura V.2 abaixo. Essa planta foi a pioneira na aplicação 

de sistema de armazenamento com uso do sal fundido de forma direta, 

implementado em uma planta torre solar com receptor central (SCHLIPF, 

STENGLEIN, SCHNEIDER, 2014). A Planta Solar 10 e 20 comercial, PS10 e 

PS20, na Espanha são outros exemplos que utiliza da tecnologia de 

concentradores solares com uma torre contendo um receptor central, como mostra 

a Figura V.3. Já a planta torre solar com maior capacidade instalada no mundo, 
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Ivanpah Solar Electric Generating System, ISEGS, presente nos Estados Unidos, 

Califórnia é apresentada na Figura V.4. 

 

 

Figura V.2 – Planta Gemasolar 

Fonte: (IBICT, 2014) 

 

 

Figura V.3 – Vista superior da planta termossolar PS10 e PS20 na Espanha. 

Fonte: (CSPWORLD ,2012) 

 

 

Figura V.4 – Vista superior da planta torre solar ISEGS, na Califórnia. 

Fonte: (BRIGHT SOURCES PROJECTS,2015) 

 

Apesar de não existir planta torre solar em operação no Brasil, os índices 

de radiação solar em território brasileiro são consideráveis para aplicação da 

tecnologia. Utilizando o Geo Spatial Toolkit, o programa de mapeamento 

Geographic Information System, GIS, desenvolvido pelo National Renewable 
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Energy Laboratory, NREL, com dados do Programa Solar and Wind Energy 

Resource Assessment (SWERA), obteve-se em 12 de janeiro de 2018 o mapa de 

radiação normal direta no Brasil, apresentado na Figura V.5. 

.

 

Figura V.5–Mapa de radiação normal direta no Brasil 

Fonte: (Geospatial Toolkit ,2018) 

 

5.3 AVALIAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA USINA HIPOTÉTICA 

 

Para o estudo da viabilidade da implantação de uma usina torre solar no 

Brasil, é necessário executar simulações em várias regiões do país, de forma a 

comparar os resultados de desempenho e custos da planta em cada localidade. A 

Figura V.5 apresenta uma visão geográfica do potencial que diversas regiões do 

Brasil possuem para implementação da tecnologia de concentradores solares com 

torre com receptor central. 

Para simulação da planta torre solar no aplicativo computacional SAM são 

necessários dados climáticos e geográficos da região. (MALAGUETA, 2013). Os 

principais dados climáticos, como: radiação normal direta, radiação global 

horizontal, temperatura ambiente média (temperatura do bulbo seco) e velocidade 

do vento, disponíveis para essas 20 cidades brasileiras são apresentados na 

Tabela V.2, ordenada da cidade com maior radiação direta normal, para a menor, 

em (kWh/m²/ano). 

 Sendo o índice de radiação normal direta mínimo recomendado para 

projetos de plantas termossolares amplamente discutido na literatura científica com 

valores sugeridos de 1.700 kWh/m²/ano até 2.400 kWh/m²/ano (MALAGUETA, 

2013). A cidade sugerida para a implementação de uma usina termossolar com 

tecnologia torre com receptor central, e sistema de armazenamento térmico, 

utilizando dois tanques de sal fundido, avaliando-se a Tabela V.2, é Porto 
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Nacional. Essa definição é feita pois, além de ser um município brasileiro com 

características geográficas e climáticas favoráveis, é um município que necessita 

de um desenvolvimento social e econômico, já que depende das atividades 

turísticas, considerando-se um polo regional próximo à capital Palmas (IBGE, 

2017). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, em 2017, o 

estado possui uma população estimada de 52.700 pessoas, onde, em sua maioria 

encontram-se homens e mulheres entre 18 e 34 anos. O estudo realizado pelo 

IBGE no primeiro trimestre de 2018 mostra que a região possui uma taxa de 

desocupação crescente de 13,1% e uma queda na produtividade industrial de 

1,7%, acompanhada de uma queda no índice de pessoas assalariadas de 6,2% 

quando se compara os anos de 2014 e 2015.  

Além disso, geograficamente município de Porto Nacional, como mostra a 

Figura V.6, pertence à bacia hidrográfica do rio Tocantins na sua porção ocidental 

e possui relevo plano, estando a uma altitude de 212 metros, condições 

geográficas favoráveis para a instalação e implementação dos tanques de 

armazenamento térmico (IBGE, 2017). 

Sendo assim, analisando os dados de produtividade, taxa de desocupação 

e média de idade da região fornecidos pelo IBGE, essa implantação da tecnologia 

termossolar atrairia um desenvolvimento estrutural, social e econômico para o 

município. 

 

 

 

Figura V.6 -Localização de Porto Nacional 

Fonte: (CAMPOS, D., 2006) 

Tabela V.2 -Dados meteorológicos detalhados para 20 cidades brasileiras 

Fonte: (EnergyPlus, 2018.Alterado pelo autor) 
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Cidade

Radiação Direta 

Normal 

[kWh/m²/ano]

Radiação Global 

horizontal 

[kWh/m²/ano]

Temperatura de 

bulbo seco [°C]

Velocidade do 

vento [m/s]

Bom Jesus da Lapa 2.198,50 2.143,20 26,1 1,6

Porto Nacional 1.868,80 2.078,00 27,1 1,1

Belo Horizonte 1.856,00 1.915,80 22 1,7

Petrolina 1.833,70 2.076,00 26,8 4,1

Campo Grande 1.785,00 1.927,80 24 3,9

Brasília 1.737,20 1.962,60 21,3 2,1

Salvador 1.679,90 1.926,30 25,9 2,1

Rio de Janeiro 1.608,50 1.843,30 24 2,4

Fortaleza 1.593,90 2.009,90 27,2 3,8

Cuiabá 1.539,60 1.948,70 26,7 2

Recife 1.519,80 1.979,60 27,1 3,2

Florianópolis 1.424,60 1.647,20 20,7 3,3

Santa Maria 1.402,20 1.626,40 19,5 2,4

Boa Vista 1.314,40 1.921,90 28,5 3,6

São Paulo 1.275,30 1.678,60 19,5 2,5

Porto Velho 1.255,50 1.859,80 26,3 1

Curitiba 1.223,20 1.520,90 17,2 3

Jacareacanga 1.153,90 1.814,20 25,9 0,5

Manaus 1.144,20 1.743,30 26,8 1

Belém 1.020,80 1.856,40 26,5 2,1  

 

 

5.4 SIMULAÇÃO APLICADA A PORTO NACIONAL 

 

Para que seja feita a simulação no aplicativo computacional SAM na região 

desejada, os parâmetros de entrada dos modelos de desempenho e financeiro 

são: dados climáticos; configurações do campo de helióstatos, da torre e do 

receptor; o fluido de transferência de calor (HTF); capacidade nominal da planta; 

temperaturas de operação do fluido; configurações do sistema de armazenamento; 

custos dos componentes; especificações de financiamento e incentivos. 

 

5.4.1 Dados Climáticos e Irradiação 

 

Após a utilização do programa computacional com parâmetros do local 

definidos, os dados climáticos são fornecidos pelo National Solar Radiation 
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Database – NSRDB e são apresentados na Tabela V.3. O NSRDB é uma coleção 

completa de dados solares e meteorológicos para os Estados Unidos e outras 

regiões internacionais (NREL,2017). 

 

Tabela V.3 -Dados climáticos e geográficos de Porto Nacional 

Fonte: (National Solar RadiationDatabase - NSRDB, 2017) 

 

 

A irradiação de projeto para a cidade de Porto Nacional, em Tocantins, é 

calculada a partir do gráfico da média mensal de irradiação direta normal no 

município e obtida através do programa Data Viewer, presente no programa 

computacional System Advisor Model. Pode-se observar nos Gráficos V.1 e no 

Gráfico V.2, a variação, mês a mês, durante o ano, bem como a variação diária em 

cada mês da radiação solar. 
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Gráfico V.1 - Comportamento anual da radiação solar média mensal em (W/m²) 

 

 

Gráfico V.2 - Comportamento mensal da radiação solar média diária em (W/m²) 

 

 

5.4.2 Configurações estruturais do Helióstato e definição do Múltiplo 

Solar 

 

Seguindo as orientações apresentadas pelo simulador System Advisor 

Model 2017.9.5, algumas informações padronizadas foram ajustadas pertinentes a 

área de coleta de energia solar: 12,2 m de altura e 12,2 m de largura, com razão 

de área reflexiva de 0,97 para os helióstatos. Pode-se observar também que, o 

ângulo de extensão ou atuação do campo de helióstatos em torno da torre é de 

360º, posicionando-os de maneira estratégica para maior eficiência na captação da 

radiação solar. Além disso, as dimensões da torre e do receptor são calculadas 
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pelo aplicativo computacional de acordo com o Múltiplo Solar escolhido, que será 

apresentado adiante. 

A definição do componente Múltiplo Solar (MS) é a relação entre a energia 

solar proveniente dos coletores e a energia térmica máxima para operar o ciclo de 

potência em carga máxima (BARBOSE, 2012). Um Múltiplo Solar igual a 1,0 indica 

que os concentradores solares fornecem a quantidade de energia necessária para 

o gerador produzir a potência nominal máxima. Normalmente, o campo solar 

estará entregando menos energia do que o necessário para a turbina operar a 

capacidade máxima (BIANCHINI, 2013). 

Usinas que possuem reservatório térmico apresentam múltiplos solares 

maiores que 1, pois precisam gerar energia e ainda armazenar o calor 

sobressalente do consumido (SCHLIPF, STENGLEIN, SCHNEIDER, 2014). 

Para garantir que o bloco de potência seja efetivamente utilizado durante o 

ano, o Múltiplo Solar é normalmente maior que a unidade e seu valor típico fica 

entre 1,3 e 1,4. Pode ser ainda maior (acima de 2,0), caso a planta possua um 

sistema de armazenamento de sete horas (IEA, IRENA REN21,2017). 

No aplicativo computacional System Advisor Model, o valor do múltiplo solar 

pode ser preenchido na página de configuração da torre e receptor. Porém, neste 

trabalho, assim como realizado em trabalhos semelhantes, seu valor será gerado 

pela ferramenta Optimization Wizard, fornecida no programa computacional, de 

forma combinada à altura da torre solar com o valor correspondente ao menor 

custo nivelado de energia LCOE, Levelized Cost of Energy. 

Seu código fundamental calcula o desempenho ótico e define o modelo de 

sistema ótico para plantas solares com receptor central (KISTLER, B.L, 1986). 

Essa ferramenta simplifica a tarefa de escolher valores para uma quantidade 

relativamente grande de parâmetros de entrada requeridos para especificar o 

campo solar e o receptor da torre solar. Seu funcionamento consiste na busca de 

um conjunto de valores ótimos, o qual resulta no menor custo nivelado de energia. 

Devido ao campo de helióstatos constituir a parte de maior custo de uma 

planta de torre solar, correspondendo entre 30-40% do valor total da instalação, 

otimizar seu tamanho é uma etapa crítica para minimizar os investimentos totais do 

projeto (NREL, 2017). Para o sistema escolhido com armazenamento adicional de 

dois tanques de sal fundido, o Múltiplo Solar definido foi de 2.40. A Figura V.7 

abaixo mostra diversos parâmetros da planta simulada de acordo com o Múltiplo 

Solar. 
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Figura V.7–Parâmetros de entrada da planta solar torre com receptor central. 

 

5.4.3 Potência elétrica estimada e modelo financeiro da usina solar 

 

Podemos identificar os parâmetros e valores da potência da planta na 

Figura V.8, desenvolvida no simulador System Advisor Model 2017.9.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.8 - Parâmetros de potência elétrica estimada da planta solar. 
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Com relação ao modelo financeiro, este trabalho adotou o modelo mais 

genérico do sistema, designado a produtores independentes de forma que o 

analista possa alterar as variáveis de entrada, visando aproximar-se a realidade 

brasileira. Porém, vale ressaltar que no Brasil não existem dados oficiais de custos 

associados à tecnologia de coletores solares. 

O simulador System Advisor Model oferece dois métodos de solução para 

este modelo de sistema. No primeiro, o analista especifica a taxa interna de retorno 

(TIR) como parâmetro de entrada, e o segundo, programa computacional, usa um 

algoritmo de busca para encontrar o preço do acordo de compra de energia, PPA - 

Power Purchase Agreement, requerido para atingir a taxa interna de retorno. No 

segundo modo, o analista especifica o preço de acordo de compra de energia 

como parâmetro de entrada, então o simulador calcula a taxa de retorno interna 

resultante (NREL, 2017). Neste trabalho será utilizado apenas o primeiro método. 

No modelo em questão, os principais parâmetros financeiros de entrada são 

apresentados na Tabela V.4 com suas respectivas descrições.  

Tabela V.4 - Parâmetros financeiros de entrada da planta solar 

Fonte: (NREL, 2017. Adaptada pelo autor) 

Parâmetro de entrada Descrição

Taxa de empréstimo Taxa de juros anual do empréstimo

Taxa Interna de Retorno Taxa interna de retorno mínima como meta do projeto

Prazo do empréstimo Número de anos requeridos para pagar o empréstimo

Período de análise
Número de anos abrangidos pela análise, normalmente equivalente à vida útil da 

planta

Impostos Impostos federal, estadual e sobre vendas

Imposto sobre propriedade Imposto aplicado ao valor do projeto em cada ano do fluxo de caixa do mesmo

Taxa de inflação
Taxa de variação anual dos custos, normalmente baseada em um índice de 

preço

Valor residual líquido Valor residual em percentual do custo instalado total

Imposto sobre propriedade Imposto aplicado ao valor do projeto em cada ano do fluxo de caixa do mesmo

Taxa real de desconto Medida do valor do dinheiro no tempo, expresso como uma taxa anual

Depreciação Depreciação anual no valor da propriedade

Parâmetros Finaceiros de Entrada

 

 

Os valores dos parâmetros financeiros utilizados neste trabalho foram 

escolhidos com base naqueles propostos por Soria (2011), e Burgi (2013). Na 

análise financeira em sua Dissertação, Soria (2011) leva em consideração uma 

estrutura de tributos (taxas, contribuições e impostos), marco regulatório e políticas 

de incentivo para projetos de energia alternativa. Assim, é considerado para este 

trabalho o mesmo cenário base com um valor de tributo federal de 34% 

(aproximadamente 27% de imposto de renda e 7% de contribuições). Além disso, 

utilizada a contingência de 20% do total de custos instalados, valor conservador se 

comparado aos 7% ou aos 10% proposto por Lodi (2011). A depreciação utilizada 

na simulação é a linear em 10 anos, proposta por Schaeffer (2011). 
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Para o seguro, é mantido o valor padrão do simulador, de 0,5% do total de 

custos instalados, que é um valor usado habitualmente para projetos 

termossolares (NREL, 2011). No cenário utilizado neste trabalho, foi considerada a 

inserção de um financiamento através do BNDES, usando uma taxa de 7,4% ao 

ano, com prazo de amortização de 16 anos e fração de dívida de 70%. Este 

cenário foi escolhido com base no estudo de Soria (2011). Os demais parâmetros 

financeiros foram escolhidos a partir da dissertação de Burgi (2013). Assim, foi 

utilizada uma taxa de desconto de 10% ao ano e a taxa interna de retorno de 15% 

ao ano, em período de análise de 30 anos. 

A Figura V.9 mostra os custos diretos apresentados pelo simulador System 

Advisor Model para a implementação de uma planta termossolar com tecnologia 

torre com receptor central, auxiliada por um sistema de armazenamento térmico de 

dois tanques com sal fundido na cidade de Porto Nacional, em Tocantins. 

Chegando a um valor estimado de $627 Bilhões de dólares. Com relação aos 

custos indiretos foi definido um valor de $83 Bilhões de dólares, totalizando um 

custo total de $710 Bilhões de dólares. Valores superiores, quando comparados 

aos valores apresentados de outras plantas em operação no mundo, segundo a 

Tabela V.5 abaixo: 

 

Tabela V.5 –Dados e custos de instalação de plantas em operação no mundo 

Fonte: (NREL, 2017. Adaptado pelo autor) 

Planta solar País Produção anual

Custo total de 

instalação 

(dólares)

Área total da 

Planta 

solar(km²)

Gemasolar Espanha 80GWh 269,1bilhões 1,95

ISEGS EUA 1079GWh 2,2bilhões 14,16

Porto Nacional Brasil 378,12GWh 710 bilhões 8,42   
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Figura V.9- Custos diretos da planta solar com tecnologia torre com receptor central 

auxiliado por um sistema de armazenamento térmico de dois tanques de sal fundido 

Fonte: (NREL,2017, adaptado pelo autor) 

 

5.5 RESULTADOS OBTIDOS PARA PORTO NACIONAL 

 

Os resultados foram comparados a estudos realizado por Mauri (2013) com 

parâmetros semelhantes para um empreendimento na cidade de Bom Jesus da 

Lapa, na Bahia, com a mesma tecnologia termossolar, com e sem sistema de 

armazenamento anexo. Os resultados e comparação dos parâmetros financeiros 

são mostrados na Tabelas V.6 e na Tabela V.7. 

Os resultados financeiros se mostram superiores quanto a instalação inicial 

da tecnologia em Porto Nacional e quanto ao seu custo nivelado de produção de 

energia, referenciado na Tabela V.7, em centavos de dólar, ¢. Porém, tratando-se 

de desempenho e performance, demonstrados pelas informações de produção 

anual e fator capacidade de produção, os estudos obtiveram resultados 

semelhantes.  
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Tabela V.6 - Comparação de parâmetros de entrada do modelo financeiro da 

tecnologia torre com receptor central, com e sem armazenamento térmico. 

Porto Nacional

Simples Com Armazenamento Com Armazenamento

Campo de 

helióstatos
145 $/m²

Bloco de potência 1.100 $/kWe²

Sistema de suporte 

(backup)
0 $/kWe²

Armazenamento 

térmico
- 27$/kWht 24$/kWht

Contingência 20%

Custo instalado total 4702,18$/kW 8462,76$/kW 7114,60$/kW

Taxa interna de 

retorno mínima
15%

Fração de dívida 70%

Prazo de 

armotização
16 anos

Taxa de juros 7,4%a.a.

Período de análise 30 anos

Tributos 34%

Seguro 0,5% do custo total instalado

Valor residual 0% do custo total instalado

Inflação 0%

Taxa real de 

desconto
10%

Depreciação Linear 10 anos

0% do custo total instalado

0%

10%

Linear 10 anos

70%

16 anos

7,4%a.a.

30 anos

34%

0,5% do custo total instalado

Parâmentros 

financeiros e de 

custos

Bom Jesus da Lapa

180 $/m²

1.200 $/kWe²

0 $/kWe²

20%

15%

 

 

Tabela V.7 - Comparação de resultados entre as plantas solares estudadas 

Fatores
Bom Jesus  da Lapa 

(simples)

Bom Jesus  da Lapa 

(com armazenameno 

térmico)

Porto Nacional (com 

armazenameno 

térmico)

Produção 

anual
227,65GWh 426,87GWh 378,12GWh

Fator 

capacidade 

de produção

26,01% 48,78% 41,70%

Custo 

nivelado de 

energia 

(LCOE)

29,76 ¢/kWh 27,26 ¢/kWh 32,53 ¢/kWh

Área total da 

planta solar
4,73km² 8,59km² 8,42km²

Fatores
Planta simples (Bom 

Jesus da Lapa)

Planta com armazenamento 

(Bom Jesus da Lapa)

Planta com armazenamento 

(Porto Nacional)

Produção anual 227,65 GWh 426,87 GWh 378,12 GWh

Fator de capacidade 

de produção
26,01% 48,78% 41,70%

Custo da 

energia(LCOE)
29,76 ¢/kWh 27,26 ¢/kWh 32,53¢/kWh

Área total da planta 4,73 km² 8,59 km² 8,42 km²
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5.6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A Tabela V.7 mostra um valor de 378,12 Gwh, referente à estimativa de 

produção anual para Porto Nacional, que proporcionalmente, considerando-se as 

dimensões das plantas, mostra-se semelhante aos 480 GWh de produção anual da 

planta torre solar com receptor central de Crescent Dunes, que entrou em 

produção em novembro de 2015, no estado de Nevada, EUA (NREL,2016). Ainda 

comparando a planta norte americana com a planta simulada em Porto Nacional, 

observa-se que ambas apresentam tecnologias e estruturas semelhantes e o 

mesmo sistema de armazenamento térmico, que se diferencia pelas horas e pela 

eficiência de armazenamento, Porto Nacional apresentando 7 horas e Nevada 10 

horas de armazenamento térmico (NREL, 2016). 

Analisando o resultado de 41,7% referente ao fator capacidade da 

simulação em Porto Nacional. Observa-se que a planta simulada em Porto 

Nacional apresenta valores alinhados de fator capacidade, quando comparado por 

exemplo a um valor 48% de fator capacidade de uma planta padrão nos EUA 

(KOLB, 2011). Além disso, a planta torre receptora em Porto Nacional adota um 

múltiplo solar de 2,40, e necessitará de uma área de construção de 8,42 km². 

Comparando o custo nivelado de energia LCOE de 27,1188 centavos de 

Euros por kWh da planta torre solar PS10, que não possui sistema de 

armazenamento térmico, em operação na Espanha, com o LCOE da planta 

simulada em Porto Nacional de 32,53 centavos de dólar (NREL,2017). Pode-se 

afirmar que a simulação apresenta uma situação financeira que não está de acordo 

com os padrões das plantas internacionais. Observa-se ainda que que a planta 

torre solar em Porto Nacional apresenta um custo nivelado de energia, LCOE, de 

32,53 Centavos de Dólar/kWh. Esse custo, apresenta-se em um nível maior do que 

a o estudo semelhante apresentado por Mauri (2013) na cidade de Bom Jesus da 

Lapa e maior ainda se comparada a plantas torres solares reais em operação, que 

possuem uma média de 15 Centavos de Dólar/kWh (KOLB, 2011). Esse fato 

evidencia uma certa ineficiência financeira da planta, gerando uma necessidade de 

avaliação, estudo e gestão visando-se a redução dos custos de totais, 

principalmente os diretos dessa simulação. 
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6. CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Este trabalho, apresentou uma revisão sobre as tecnologias que utilizam 

concentradores solares, mostrou também as tecnologias de armazenamento 

térmico em operação e em desenvolvimento. O estudo também apresentou os 

regulamentos da produção de energia elétrica via fontes renováveis e mostrou uma 

visão do cenário nacional e mundial para as tecnologias termossolares. Foi 

realizada uma análise da viabilidade, baseando-se em custo e desempenho da 

implementação de uma planta solar torre com receptor central, aliada a um sistema 

de armazenamento térmico de dois tanques contendo sal fundido no Brasil. 

A avaliação da viabilidade de implantação da tecnologia em território 

brasileiro foi baseada em três pontos específicos: análise financeira, desempenho 

e performance e benefícios da tecnologia a região brasileira. Com relação a 

custos, a implementação de uma planta torre solar com armazenamento térmico 

de 7 horas de armazenamento, de dois tanques de sal fundido no Brasil, 

apresentou um alto custo inicial de instalação e um elevado custo nivelado de 

produção de energia, quando comparada a plantas em operação que utilizam da 

mesma tecnologia. Com relação ao desempenho e performance, a planta simulada 

em Porto Nacional retornou resultados semelhantes tanto para plantas 

internacionais em operação, quanto a resultados de simulações semelhantes em 

outro território brasileiro. Os resultados referentes a produção anual e fator de 

capacidade de produção, indicaram que a planta em Porto Nacional se encontra 

próxima dos mesmos indicadores das principais plantas torre solares em operação. 

Isso ocorre, apesar da simulação ser baseada em um simulador que possui 

parâmetros definidos e que não leva em consideração algumas particularidades 

brasileiras.  

Portanto, caso a análise fosse baseada apenas em resultados financeiros e 

custos iniciais, a implementação da planta solar seria considera inviável no Brasil. 

Porém, como a tecnologia é capaz de fornecer um desenvolvimento econômico e 

social a uma região decadente e dependente do turismo e, como a planta 

apresenta resultados de performance e desempenho semelhantes as plantas que 

utilizam a mesma tecnologia em operação no mundo, a simulação da planta 

termossolar realizada em Porto Nacional mostra-se uma alternativa viável para 

complementariedade e possível substituição da energia hidrelétrica no Brasil.   

Apesar das dificuldades devido simulação ser baseada em um simulador,  

que possui parâmetros definidos para o modelo financeiro americano e que não 

leva em consideração algumas particularidades brasileiras, além das dificuldades 
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devido ao fornecimento reduzido de informações confiáveis referente a tecnologia 

termossolar, especificamente tratando-se de armazenamento térmico, o estudo se 

mostrou válido para incentivo ao uso de energias renováveis, especialmente a 

energia térmica solar para produção de energia elétrica.    

Para trabalhos futuros, a sugestão é focar cada vez mais em sistemas de 

armazenamento térmicos para as tecnologias de concentradores solares. O 

desenvolvimento das características da tecnologia de armazenamento térmico 

busca reduzir seus custos, aumentar sua capacidade de armazenamento e 

diminuir a complexidade de operação. Essa otimização é um potencial fornecedor 

de competitividade para as plantas termossolares no mercado energético. 

Para a realidade brasileira, a integração entre as tecnologias termossolares 

e outras existentes no país devem ser analisadas, devido a diversidade de 

recursos que o mesmo apresenta. Para estudos, avaliações e simulações deve ser 

identificado ou implementado um simulador mais adaptado a realidade brasileira 

buscando-se resultados mais assertivos. Um simulador que considere o cenário 

econômico e financeiro do Brasil. Que dê relevância para políticas de 

financiamentos e para os subsídios oferecidos pelo governo para gerar 

competitividade ao setor energético. E que entenda que o país adota um método 

econômico baseado na variação cambial, nas metas de inflação e na meta de 

superávit primário. Assim sendo, esse simulador poderá executar uma simulação 

financeira mais próxima da realidade brasileira, possibilitando uma otimização nos 

custeios de matérias e tecnologias adquiridas para implementação de plantas 

termossolares.   
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