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Resumo 

 

A concentração solar termoeléctrica (CSP) pode dar um grande contributo para a resolução 
dos problemas energéticos globais dentro de um prazo relativamente curto, ajudando também 
à diminuição das emissões de dióxido de carbono. Entre as tecnologias renováveis para 
produção de energia eléctrica em grande escala a CSP é das que apresenta maior potencial, 
devido à “tecnologia convencional” utilizada nos seus blocos de potência, à grande gama de 
potência permitida pelas suas centrais e aos seus sistemas de armazenamento térmico, que 
lhes proporcionam capacidade de resposta às solicitações da rede eléctrica. 

Neste trabalho são apresentadas as quatros tecnologias CSP: reflectores parabólicos, 
reflectores lineares Fresnel (LFR), discos parabólicos e sistemas de receptor central (CRS), 
sendo esta última analisada com mais detalhe. As centrais CRS têm tido um enorme destaque 
nos últimos anos uma vez que conseguem concentrar o Sol até cerca de 1000 vezes e atingir 
temperaturas muito elevadas que lhes permitem obter boas eficiências de conversão 
solar/eléctrico. 

As centrais CRS possuem grandes campos de heliostatos (espelhos) que reflectem a radiação 
solar directa para um receptor colocado no topo de uma torre. Os campos de heliostatos 
representam a maior fatia do investimento nestas centrais, podendo atingir 40% do 
investimento total. A melhoria da eficiência do campo de heliostatos desempenha um papel 
fundamental na potencial redução de custos; para se obter uma boa eficiência é essencial 
optimizar a distribuição dos heliostatos no terreno. 

O presente trabalho pretende analisar a distribuição dos heliostatos no campo solar e a 
influência dos diferentes factores no seu desempenho, assim como identificar as principais 
equações utilizadas em programas de simulação de campos de heliostatos. As simulações e 
análises devem ser efectuadas com recurso a programas computacionais devido ao grande 
número de heliostatos dos projectos, à dependência temporal do cálculo do desempenho do 
sistema devido ao movimento do Sol e aos vários mecanismos de perda envolvidos. 

Neste trabalho também são apresentados e analisados os resultados de simulações de campos 
de heliostatos. Foram desenvolvidos diversos códigos desde a década de 1970, mas 
actualmente há poucos softwares comerciais disponíveis. Os resultados obtidos com os 
softwares foram semelhantes e os seus valores estão de acordo com o esperado. Foi simulada 
uma central de 20 MW, com um múltiplo solar de 1,5 e 6 horas de armazenamento térmico, 
nos softwares SAM e WinDelsol. No SAM obteve-se uma eficiência de 63% para o campo de 
heliostatos e 85% para o receptor, no WinDelsol obteve-se uma eficiência de 60% para o 
campo de heliostatos e 90% para o receptor. 
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Simulation and analysis of the behavior of the heliostat field in a 
concentrated solar power central receiver system 

Abstract 

 

Concentrating solar power (CSP) can make a major contribution to solving global energy 
problems within a relatively short time, also helping to reduce carbon dioxide emissions. 
Among all the renewable technologies for large scale power production CSP is one that has 
great potential because of the relatively “conventional technology” of its power blocks, ease 
of scale-up and thermal storage systems, that give them the ability to dispatch electricity to 
the grid. 

This paper presents the four CSP technologies: parabolic trough, linear Fresnel reflector 
(LFR), parabolic dish and central receiver system (CRS), the latter being analyzed in more 
detail. CRS plants have had a tremendous emphasis in recent years because they can 
concentrate the Sun until about 1000 times and reach very high temperatures that allow them 
to reach good solar to electric conversion efficiencies. 

CRS plants have large fields of heliostats (mirrors) that reflect direct normal irradiance to a 
receiver placed at the top of a tower. The heliostat field represents the largest share of 
investment in these plants, reaching 40% of total investment. Improving the efficiency of the 
heliostat field plays a major role in potentially reducing costs; to obtain a good efficiency it’s 
essential to optimize heliostat field layout. 

This paper intends to analyze the heliostat field layout and the influence of the different 
factors in its performance, and identify the main equations used in heliostat field simulation 
programs. The simulations and analysis must be carried out using computer programs due to 
the large number of heliostats of the projects, the time dependence of the calculation of 
system performance due to the movement of the Sun and the various loss mechanisms 
involved. 

This paper also presents and analyses the results obtained in heliostat field simulations. 
Various codes have been developed since the 1970s, but currently there are few software’s 
commercially available. The results obtained were similar and are in line with the ones of a 
reference system. A 20 MW plant, with a solar multiple of 1.5 and 6 hours of thermal 
capacity, was simulated in SAM and WinDelsol software’s. In SAM the efficiencies were 
63% for the heliostat field and 85% for the receiver, in WinDelsol the efficiencies were 60% 
for the heliostat field and 90% for the receiver  
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1 Introdução 

 

Esta dissertação foi realizada no âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica, 
ramo de Energia Térmica, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). 

Neste capítulo é feito o enquadramento deste trabalho no panorama energético actual, 
apresentam-se os objectivos a atingir no final e faz-se uma breve descrição da estrutura 
adoptada para a apresentação do trabalho. 

 

 

1.1 Enquadramento 

 

O mundo está dependente dos combustíveis fósseis. Esta nossa dependência não é sustentável 
a médio e longo prazo uma vez que o petróleo, o carvão e o gás natural são recursos naturais 
finitos assim como os principais responsáveis pelas alterações climáticas. 

Em termos energéticos e económicos, o petróleo tem estado no centro das atenções durante as 
últimas décadas. É actualmente a maior fonte de energia, mas as suas reservas estão 
concentradas maioritariamente em países com uma situação política instável ou com regimes 
totalitários, o que traz sérios problemas ao mundo ocidental. As crises petrolíferas dos anos 
1970 mostraram isso mesmo; o embargo dos países da OPEP (Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo) em 1973 e a revolução no Irão em 1979 provocaram uma subida no 
preço do petróleo com consequências graves para as economias ocidentais (Figura 1.1). Os 
mais recentes protestos no Norte de África e Médio Oriente mostraram mais uma vez que 
qualquer alteração política nestas regiões tem consequências na economia mundial. 

As crises energéticas dos anos 1970 obrigaram os países ocidentais a procurar alternativas. As 
tecnologias para se obter energia a partir de fontes renováveis conheceram um grande 
desenvolvimento, beneficiando de apoios financeiros por parte dos governos. Infelizmente, 
com a diminuição do preço do petróleo nos anos 1980, o interesse nas energias renováveis 
diminuiu. Só mais recentemente, com o aumento das preocupações ambientais, as energias 
renováveis voltaram a estar na agenda política dos governantes, tendo conhecido um grande 
desenvolvimento, especialmente na Europa. 
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Figura 1.1 – Evolução do preço do barril de petróleo (US$) [1]. 

 

Em Março de 2007 a União Europeia (UE) deu um passo sem precedentes na luta contra as 
alterações climáticas, ao ser aprovado um pacote de medidas com objectivos ambiciosos: 
atingir os 20% de fontes renováveis de energia no consumo bruto de electricidade em 2020, 
existindo ainda uma meta mínima de 10% de incorporação de energias renováveis nos 
transportes; redução dos gases com efeito de estufa em 20% e melhorar a eficiência energética 
em 20% (estas reduções são relativas a valores de 1990) [2] [3]. 

Estas metas são as últimas medidas tomadas pela UE, que há muito reconheceu a necessidade 
de tomar medidas para promover as energias renováveis e nos últimos anos também 
reconheceu que deve liderar a “revolução energética” em vez de ficar à espera que outros 
tomem a iniciativa. 

Portugal é um país com poucos recursos fósseis, o que provoca uma elevada dependência 
energética do exterior. Em 2009, 81,2% da energia primária foi importada; o petróleo 
contribuiu com 48,7%, o carvão com 11,8% e o gás natural com 17,5%. As energias 
renováveis contribuíram com 20% para o consumo total de energia primária [2], a sua 
percentagem na produção de energia eléctrica tem vindo a aumentar e é imprescindível que 
Portugal continue a aproveitar os seus recursos naturais para diminuir a sua dependência 
energética. 

O Governo Português definiu as linhas estratégicas para o sector da energia estabelecendo a 
Estratégia Nacional para a Energia (ENE). Entre os objectivos estão a redução da dependência 
energética do país face ao exterior para 74% em 2020, cumprir com os objectivos europeus ao 
atingir os 60% de electricidade de origem renovável em 2020 e uma redução de 20 milhões de 
toneladas de emissões de CO2 em 2020 [4]. 

A energia eólica apresenta um crescimento exponencial na UE e tem havido bons progressos 
na biomassa e na energia fotovoltaica. Quanto ao potencial da energia solar térmica para a 
produção de electricidade, a sua contribuição para um sistema energético mais sustentável 
ainda tem de ser explorada. O facto é que as centrais de concentração solar termoeléctrica 
(CSP) com armazenamento térmico têm a capacidade de expedir a energia eléctrica quando 
esta é mais necessária, providenciando assim o backup a outras fontes renováveis de energia, 
como a energia eólica ou a energia hídrica. 

A UE tem vindo a apoiar o sector da CSP nas últimas décadas. Esse esforço possibilitou [5]: 

• Pesquisar, desenvolver, validar, demonstrar e divulgar o desempenho das CSP; 
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• Manter e desenvolver o conhecimento (capacidade humana) da CSP na Europa, tanto 
no sector público como no privado; 

• Melhorar as curvas de aprendizagem das diferentes abordagens tecnológicas para 
concentrar a energia solar. 

 

As centrais CSP podem dar uma contribuição significativa no desenvolvimento de um sistema 
energético mais sustentável, em especial em áreas que recebem um elevado nível de radiação 
solar, como algumas regiões do sul da Europa e países parceiros da UE no Norte de África 
(Figura 1.2). Este contributo pode ser dado dentro de um prazo relativamente curto, 
contribuindo também para os esforços de redução de dióxido de carbono. Entre todas as 
“tecnologias renováveis” disponíveis actualmente para a produção de energia em grande 
escala a CSP é uma das que apresenta maior potencial. O seu potencial deve-se à sua 
tecnologia relativamente convencional e à grande gama de potência das suas centrais, 
podendo-se construir centrais desde a gama dos kW até aos GW com a mesma tecnologia. 

 

 

Figura 1.2 – Potencial energético da zona do mediterrâneo (kWh/m² anuais) [6]. 

 

 

1.2 Objectivos 

 

Os objectivos propostos para esta dissertação são: 

• Revisão bibliográfica dos diversos tipos de centrais de concentração solar 
termoeléctrica; 

• Recolha bibliográfica e comparação de diferentes modelos de simulação de campos de 
heliostatos; 

• Recolha de informação relativa à distribuição dos heliostatos no terreno, influência 
dos diferentes factores (sombreamento, bloqueio, factor co-seno, atenuação 
atmosférica e desfocagem) no desempenho da central e sua importância aquando da 
optimização; 
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• Identificação das principais equações utilizadas num programa de simulação de 
campos de heliostatos; 

• Utilização de software existente para a simulação de campos de heliostatos, e análise 
dos resultados obtidos. 

 

 

1.3 Organização e Temas Abordados na Dissertação 

 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos. 

Neste primeiro capítulo é feito o enquadramento do tema no panorama energético actual e são 
apresentados os objectivos a atingir nesta dissertação. 

No segundo capítulo é apresentado o estado da arte relativamente à tecnologia de 
concentração solar termoeléctrica. É inicialmente analisada a energia solar, faz-se uma breve 
apresentação histórica da evolução da energia solar térmica e define-se o colector 
concentrador e a sua importância na energia solar termoeléctrica. São depois apresentadas as 
quatro tecnologias de concentração solar termoeléctrica, com destaque para os sistemas de 
receptor central. 

No terceiro capítulo são apresentadas as principais equações necessárias ao desenvolvimento 
de um programa de simulação de campos de heliostatos e são definidos os diferentes factores 
que influenciam o seu desempenho. São também apresentados vários programas de simulação 
de campos de heliostatos de sistemas de receptor central. 

No quarto capítulo é realizada a simulação de um sistema de receptor central. São 
apresentados os resultados obtidos com dois programas diferentes, é feita uma análise aos 
resultados e são comparados os programas utilizados. 

Por último, no quinto capítulo são apresentadas as conclusões e as propostas para trabalhos 
futuros. 
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2 Estado da Arte 

 

 

2.1 Energia Solar 

 

A origem da maior parte da energia consumida pelo homem é o Sol. Carvão, petróleo e gás 
natural são resíduos de plantas e animais que originalmente obtiveram toda a sua energia da 
radiação solar. Através do ciclo da água e dos ventos, a radiação solar também “controla” o 
clima da terra, permitindo-nos obter energia eléctrica a partir de centrais hidroeléctricas e de 
aerogeradores. 

O Sol é uma esfera de gases quentes, maioritariamente hidrogénio (80%) e hélio (19%), com 
um diâmetro de 1,39 x 109 m que está em média a 1,5 x 1011 m da Terra. Visto da Terra roda 
uma vez a cada 4 semanas sobre o seu eixo, no entanto, não roda como um corpo sólido pois o 
seu Equador leva 27 dias a cumprir uma rotação e as suas regiões polares 30 dias. A 
temperatura nas suas regiões interiores está estimada em cerca de 8 x 106 a 40 x 106 K e a sua 
densidade está estimada em cerca de 100 vezes a da água. O Sol é um enorme reactor nuclear 
[7] [8]. 

 

 

Figura 2.1 – Distribuição espectral da radiação solar [7]. 
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Dados recentes da OMM (Organização Meteorológica Mundial) indicam que a radiação 
média incidente sobre uma superfície perpendicular ao eixo Terra-Sol, situada no topo da 
atmosfera, é de 1367 W/m2 [9]. Dado que a orbita terrestre é elíptica, a distância da terra ao 
Sol varia ligeiramente durante o ano, deste modo, a radiação extraterrestre varia ±3% durante 
o ano. A energia radiante do Sol é distribuída numa extensão de comprimentos de onda, a 
energia que incide numa determinada área por unidade temporal dentro de uma determinada 
banda espectral é conhecida por radiação espectral (W/m2·nm). A radiação espectral 
extraterrestre é apresentada na Figura 2.1 e pode ser aproximada ao espectro de um corpo 
negro a 5760 K [7] [8]. 

O Sol fornece anualmente uma enorme quantidade de energia à atmosfera terrestre (avaliada 
em 1,5 x 1018 kWh), equivalente a 10 mil vezes o consumo mundial de energia num ano [9]. 
Contudo, a energia solar apresenta limitações que se prendem com a pequena densidade de 
fluxo (W/m2) da energia recebida na terra, com a sua intermitência (a energia solar está 
indisponível durante os períodos de mau tempo e, obviamente, durante a noite) e com o facto 
de as maiores quantidades de energia estarem disponíveis principalmente em locais remotos 
[7]. 

A baixa densidade de fluxo torna necessária a utilização de grandes superfícies para recolher e 
utilizar a energia solar em larga escala. Após atravessar a atmosfera, num dia de céu limpo, a 
radiação solar incidente numa superfície perpendicular ao eixo Terra-Sol é cerca de 30% 
inferior à registada no topo da mesma, ou seja, aproximadamente 1000 W/m2 [9]. A energia 
solar que chega à terra é constituída por duas partes: radiação directa e radiação difusa que 
provém das reflexões que a radiação directa sofre na atmosfera. A quantidade de radiação 
directa depende da nebulosidade do céu e da posição do Sol, alguma da radiação do Sol é 
reflectida pelas nuvens e torna-se radiação difusa [7]. 

 

 

Figura 2.2 – Radiação média anual em superfície horizontal (kWh/m2) [10]. 
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A radiação média anual em superfície horizontal pode ser vista na Figura 2.2. A energia 
média disponível em superfície horizontal é maior nas áreas dos desertos continentais entre as 
latitudes 25º Norte e 25º Sul e desce a partir dessas latitudes em relação ao Equador [7]. Entre 
as regiões do Globo com valores mais elevados estão o Sudoeste dos EUA, os países 
mediterrânicos (onde se inclui o sul de Portugal), a Austrália, o Norte de África e o Médio 
Oriente. 

A nível europeu Portugal apresenta um grande potencial, sendo um dos países da Europa com 
maior número médio anual de horas de Sol, variável entre 2200 e 3000 no continente (Figura 
2.3), e entre 1700 e 2200 nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Na Alemanha, por 
exemplo, este indicador varia entre 1200 e 1700 horas [9]. 

 

 

Figura 2.3 – Número médio anual de horas de Sol em Portugal [11]. 

 

 

2.2 História do Solar Térmico 

 

Apesar de ser abundante e inesgotável à escala humana, a energia solar teve de percorrer um 
longo e tortuoso caminho até aos dias de hoje. 

O Sol é utilizado como fonte de energia desde há muitos séculos, em 212 antes de Cristo o 
cientista Grego Arquimedes utilizou espelhos para incendiar navios Romanos ancorados ao 
largo de Siracusa (Sicília – Itália). Embora não haja nenhuma prova de que este 
acontecimento tenha realmente ocorrido, a Marinha Grega recriou-o realizando uma 
experiência em 1973 na qual incendiou com sucesso um barco de madeira a 50 metros de 
distância [12]. 
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No século VI o Código de Justiniano (Corpus Iuris Civilis), criado pelo Imperador Bizantino 
Justiniano I, estabelece “direitos de Sol” para se garantir que todos os edifícios tinham acesso 
à luz solar [12]. 

As tentativas de utilização da energia do Sol datam de 1774 quando o químico Francês 
Lavoisier e o cientista Inglês Joseph Priestley descobrem o oxigénio e desenvolvem a teoria 
da combustão através da concentração dos raios solares num tubo de ensaio com óxido de 
mercúrio, recolhendo o gás produzido com a ajuda da energia solar e queimando uma vela no 
gás. No mesmo ano, foi publicada uma imagem de Lavoisier (Figura 2.4) na qual ele se 
encontra numa plataforma perto do foco de uma grande lente e está a realizar outras 
experiências com a energia solar [7]. 

 

 

Figura 2.4 – Forno solar de Lavoisier (1774) [7]. 

 

Por volta de 1860 o matemático Francês August Mouchet propôs máquinas a vapor 
alimentadas a energia solar. Nas duas décadas seguintes Mouchet e o seu assistente, Abel 
Pifre, construíram as primeiras máquinas a vapor solares [13]. 

Em 1878 foi exibida uma pequena prensa tipográfica na Feira Mundial de Paris. Para accionar 
a prensa, a luz do Sol era focada de um reflector parabólico para uma caldeira a vapor 
localizada no seu foco, esta estava por sua vez acoplada à prensa (Figura 2.5) [7]. 

 

 

Figura 2.5 – Prensa tipográfica (Paris, 1878) [7]. 
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Entre 1907 e 1913 o engenheiro Americano F. Shuman desenvolveu bombas hidráulicas 
accionadas por energia solar. Em 1913 construiu com C.V. Boys um motor com 50 cavalos de 
potência para bombear água do Nilo para irrigação, perto do Cairo. Este aparelho usava 
longos reflectores parabólicos que focavam a radiação solar num tubo central com um rácio 
de concentração de 4,5:1 (Figura 2.6) [7]. 

 

 

Figura 2.6 – Bomba de irrigação accionada por energia solar (Egipto, 1913) [12]. 

 

No entanto, o interesse generalizado na energia solar para produção de electricidade e calor só 
surgiu depois de terem sido disponibilizados fundos monetários para o seu desenvolvimento, 
depois do embargo de petróleo de 1973. 

Em 1982 começou a funcionar o projecto Solar One, um sistema de receptor central de 10 
MW. Esta central foi financiada pelo Departamento de Energia dos EUA e por um consórcio 
industrial, pretendia-se provar a viabilidade destes sistemas para a produção de electricidade. 
Em 1996 começa a operação da central Solar Two (Figura 2.7), uma “actualização” da central 
Solar One. Tinha um sistema de armazenamento de sais fundidos que lhe permitia continuar a 
operar até três horas depois do pôr-do-sol. O seu financiamento veio do Departamento de 
Energia dos EUA e de um consórcio industrial; esteve em operação até 1999 [13]. 

 

 

Figura 2.7 – Central Solar Two (EUA) [14]. 
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Em 1986 começou a operar a primeira das centrais SEGS (Solar Energy Generating Systems), 
localizadas no Deserto Mojave nos EUA. Estas centrais de reflectores parabólicos apresentam 
em conjunto um total de 354 MW de potência instalada [15]. 

 

 

2.3 Concentração Solar Termoeléctrica 

 

Um colector solar é um tipo especial de permutador de calor que transforma a energia da 
radiação solar em energia térmica. O principal componente de qualquer sistema solar é o 
colector solar, um dispositivo que absorve a radiação solar, converte-a em calor, e transfere 
esse calor para um fluido (geralmente ar, água ou óleo) que flui através do colector. 

Existem basicamente dois tipos de colectores solares: não concentradores e concentradores. 
Os colectores planos são colectores não concentradores. Podem ser projectados para 
aplicações que requeiram temperaturas moderadas, até cerca de 100 ºC, utilizam tanto a 
radiação solar directa como a difusa, estão fixos (não necessitam de um sistema de 
seguimento) e necessitam de pouca manutenção. São mecanicamente mais simples que os 
colectores concentradores. As suas aplicações centram-se no aquecimento de águas sanitárias 
e climatização de edifícios [8]. 

Os colectores que aumentam a densidade de fluxo são chamados concentradores (Figura 2.8). 
A concentração é conseguida através do uso de elementos reflectores posicionados de modo a 
concentrarem o fluxo de radiação directa num receptor. 

 

 

Figura 2.8 – Elementos de um reflector parabólico (adaptado de [16]). 

 

A necessidade de concentração surge porque a radiação solar atinge a superfície da Terra com 
uma densidade (W/m2) adequada a sistemas de aquecimento mas não a ciclos termodinâmicos 
para produção de electricidade. A densidade tem que ser aumentada concentrando-se a 
radiação solar. Há diversos designs de colectores concentradores: podem ser cilíndricos ou 
superfícies de revolução, podem ser contínuos ou segmentados. Os receptores podem ser 
convexos, planos ou côncavos e podem ter ou não cobertura. Os rácios de concentração (rácio 
da área de abertura do colector pela área receptora) podem variar ao longo de várias ordens de 
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magnitude, desde valores inferiores à unidade até valores na ordem dos milhares. Aumentar 
os rácios significa aumentar as temperaturas às quais a energia pode ser entregue e aumentar 
os requisitos de precisão na qualidade óptica e sistemas de seguimento. Assim, o custo da 
energia obtida a partir de um colector concentrador é função da temperatura à qual está 
disponível [7] [8]. 

Do ponto de vista da engenharia, os colectores concentradores apresentam problemas 
adicionais aos colectores planos. Eles devem (excepto para valores mais baixos de rácio de 
concentração) ser orientados para “seguirem” o Sol de modo a que a radiação directa seja 
direccionada para o receptor [8]. 

Actualmente existem quatro tecnologias, em diferentes fases de desenvolvimento, para se 
produzir energia termoeléctrica a partir do Sol: reflectores parabólicos, reflectores lineares 
Fresnel (LFR), discos parabólicos e sistemas de receptor central (CRS). Cada uma destas 
tecnologias vai avançar se existirem políticas governamentais favoráveis e se apresentar a 
capacidade de reduzir os seus custos de produção. As chamadas “tarifas ecológicas” são um 
dos aspectos mais importantes para o desenvolvimento de qualquer nova tecnologia para 
produção de electricidade, o sistema tarifário espanhol levou muitas empresas deste país a 
participar em projectos de energia solar termoeléctrica. Quanto aos custos de operação, estes 
serão reduzidos pela inovação em sistemas e componentes, melhoria da tecnologia de 
produção, aumento da eficiência global, alargamento das horas de operação, maiores blocos 
de potência, diminuição dos custos de operação e manutenção, curva de aprendizagem na 
construção e economias de escala [5]. 

Muito do investimento nesta tecnologia está a ser assumido pelo sector privado. No âmbito 
dos 5º e 6º Programas-Quadro (FP5 e FP6) a UE contribuiu com cerca de 25 M€ em projectos 
de investigação de tecnologias CSP. Esta contribuição teve um efeito multiplicador ao 
alavancar um elevado investimento privado no valor de várias centenas de milhões de euros, 
numa proporção de cerca de dez euros por cada euro investido pelos programas europeus de 
investigação [5]. 

A UE vai continuar a promover a investigação em energia solar nos próximos anos, 
reflectindo o forte interesse nesta tecnologia. A investigação será promovida no âmbito do 7º 
Programa-Quadro (FP7), que vai vigorar de 2007 a 2013 [5]. 

Na Europa, há cerca de 1500 MW de potência recentemente instalada ou em construção em 
centrais solares termoeléctricas. Está previsto que a capacidade instalada chegue aos 2000 
MW até 2012 podendo ser atingidos mais de 30000 MW até 2020. O potencial a longo prazo 
na Europa pode ser estimado em pelo menos vinte vezes esse valor com custos de produção 
razoáveis [17]. 

 

 

2.4 Reflectores Parabólicos 

 

A tecnologia de reflectores parabólicos (Figura 2.9) é actualmente a mais comprovada entre 
as tecnologias para produção de electricidade a partir da energia solar térmica. Isto deve-se 
principalmente a nove grandes centrais comerciais (SEGS) instaladas no deserto Mojave na 
Califórnia (EUA). A primeira central entrou em funcionamento em 1985 e a última em 1991 
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(SEGS I a IX). As centrais foram desenvolvidas pela empresa Luz International Limited e 
continuam em funcionamento até hoje. Elas apresentam potências entre os 14 MW e os 80 
MW, com um total de 354 MW [15]. 

A primeira central com reflectores parabólicos de nova geração, da empresa espanhola 
Acciona, foi construída no Nevada (EUA) e entrou em funcionamento em Junho de 2007. A 
Nevada Solar One tem 64 MW de potência e está a gerar electricidade em operação regular 
desde 2007 [15]. 

O novo sistema tarifário Espanhol, criado em 2004, motivou muitas empresas deste país, 
levando-as a participar em projectos de energia solar térmica. No final de 2008, começou a 
operar a primeira central europeia com reflectores parabólicos e armazenamento térmico, a 
Andasol 1 em Granada (Espanha). Esta central de 50 MW tem 624 unidades colectoras com 
uma área total de 510 120 m2 e um sistema de armazenamento térmico de sais fundidos que 
lhe permite operar 6 horas sem energia solar. Graças ao sistema de armazenamento, o projecto 
Andasol 1 consegue assegurar capacidade de produção e uma resposta rápida às exigências da 
rede eléctrica de dia e de noite. A eficiência máxima desta central ronda actualmente os 16% 
estando limitada pela temperatura do fluido de trabalho [17] [19]. 

 

 

Figura 2.9 – Esquema simplificado de uma central de reflectores parabólicos [18]. 

 

É importante referir que para haver armazenamento térmico nas centrais CSP a energia solar 
tem de ser absorvida a uma taxa que excede o máximo necessário para fornecer vapor à 
turbina. Deste modo, o sistema de armazenamento térmico pode ser carregado ao mesmo 
tempo que a central produz energia. O rácio da potência térmica fornecida pelo sistema 
colector a dividir pela potência térmica máxima requerida pela turbina é chamado de múltiplo 
solar. 

Outra definição importante é o factor de capacidade anual das centrais. Este factor é definido 
como o rácio da energia produzida pela central durante o ano pela produção potencial se 
tivesse operado à capacidade nominal durante todo o ano. O factor de capacidade das centrais 
CSP depende do recurso solar de um determinado local e pode ser aumentado através do 
armazenamento térmico. Uma central de referência de 50 MW instalada em Sevilha, com um 
múltiplo solar de 1,4 e 3 horas de armazenamento térmico, terá um factor de capacidade anual 
de 28,5% [6]. 
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As centrais podem operar à potência
suficiente. Durante os meses de
dia à potência nominal. No entanto
significa que elas têm como
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sistema apresentado na Figura
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As centrais de reflectores parabólicos são constituídas por grandes campos de 
, um fluido de transferência de calor/sistema de geração de vapor, uma turbina de ciclo 

Rankine e, opcionalmente, um sistema de backup com armazenamento térmico ou queima de 
combustíveis fosseis (Figura 2.10). 

solares é constituído por filas paralelas de reflectores parabólicos com 
mento. Os colectores estão alinhados sobre um eixo

para Oeste. Cada colector possui um reflector 
directa num receptor linear localizado no foco da parábola

transferência de calor (HTF) é aquecido até perto dos 400 ºC à medida que circula através 
série de permutadores de calor situados no bloco de
vapor sobreaquecido (100 bar, 370 °C). O vapor

convencional para produzir electricidade [20] [21]. 

2.10 – Diagrama da central Andasol (Espanha) [5].

à potência nominal utilizando só energia solar
Durante os meses de Verão as centrais funcionam normalmente

No entanto, até hoje, todas as centrais comerciais 
têm como backup a capacidade de queimar combustível

para complementar a actividade solar durante os períodos de
Figura 2.10 há um sistema em paralelo com o campo de

que funciona a gás natural, para aquecer o HTF com uma caldeira. O backup
electricidade durante os períodos de céu nublados ou à noite

também apresenta a outra opção: o armazenamento térmico
adicionado para proporcionar capacidade de resposta às solicitações da rede eléctrica.

são utilizados sais fundidos como fluido de armazenamento
e frio). O factor de capacidade solar destas centrais (sem o 

[6]. 
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As centrais de reflectores parabólicos são constituídas por grandes campos de colectores 
, um fluido de transferência de calor/sistema de geração de vapor, uma turbina de ciclo 

com armazenamento térmico ou queima de 

reflectores parabólicos com 
sobre um eixo Norte-Sul, 

 parabólico linear que 
da parábola. Um fluido de 

à medida que circula através do 
bloco de potência, onde o 

O vapor alimenta então uma 

 

(Espanha) [5]. 

olar desde que esta seja 
funcionam normalmente 10 a 12 horas por 

comerciais são híbridas. Isso 
de queimar combustível fóssil, que pode ser 

durante os períodos de baixa radiação. No 
em paralelo com o campo de energia solar, 

backup fóssil pode ser 
ou à noite. 

térmico; que pode ser 
icitações da rede eléctrica. 

de armazenamento num conceito de 
destas centrais (sem o backup fóssil) 



Uma opção promissora para a melhoria de eficiência destes sistemas é a geração
vapor (DSG). No conceito DSG
Isto permite diminuir os custos
HTF, reduz a perda de eficiência
reduz os riscos ambientais e os riscos de incêndio (Figura 2.
no campo de colectores e uma melhoria geral do sistema poderá levar a uma diminuição 
superior a 20% no custo final da electricidade [16] [23].

 

Figura 2.11 – Comparação esquem

 

A disponibilidade de água pode ser um problema nas regiões áridas, que são normalmente as 
mais adequadas para a instalação de centrais de reflectores parabólicos. A maioria do
consumo de água nestas centrais, aproximadamente 90%,
Os outros 10% são gastos a repor água no ciclo de vapor (8%) e a lavar os espelhos (2%). 
Podem ser utilizadas torres de arrefecimento a seco para reduzir significativ
consumo de água, mas isso irá resu

Esta tecnologia já provou ser 
haver apoio por parte dos governos, por exemplo
O caso espanhol é um bom exemplo:

Simulação e análise do comportamento do campo 
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Uma opção promissora para a melhoria de eficiência destes sistemas é a geração
conceito DSG o vapor é gerado directamente nos reflectores 

custos de investimento, ao eliminar a necessidade de um sistema
a perda de eficiência que se tem ao usar um permutador de calor

reduz os riscos ambientais e os riscos de incêndio (Figura 2.11). A combinação de melhorias 
no campo de colectores e uma melhoria geral do sistema poderá levar a uma diminuição 
superior a 20% no custo final da electricidade [16] [23]. 

Comparação esquemática entre uma central com HTF (topo) e uma centr

(adaptado de [6]). 

A disponibilidade de água pode ser um problema nas regiões áridas, que são normalmente as 
mais adequadas para a instalação de centrais de reflectores parabólicos. A maioria do
onsumo de água nestas centrais, aproximadamente 90%, é para as torres de arrefecimento. 

Os outros 10% são gastos a repor água no ciclo de vapor (8%) e a lavar os espelhos (2%). 
Podem ser utilizadas torres de arrefecimento a seco para reduzir significativ
consumo de água, mas isso irá resultar numa redução da eficiência [22]. 

tecnologia já provou ser comercial e tecnicamente viável, no entanto, ainda é necessário 
haver apoio por parte dos governos, por exemplo, com tarifas de venda à rede mais

um bom exemplo: as suas tarifas alavancaram o desenvolvimento da 
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Uma opção promissora para a melhoria de eficiência destes sistemas é a geração directa de 
nos reflectores parabólicos. 
necessidade de um sistema 

de calor para gerar vapor, 
11). A combinação de melhorias 

no campo de colectores e uma melhoria geral do sistema poderá levar a uma diminuição 

 

) e uma central com DSG 

A disponibilidade de água pode ser um problema nas regiões áridas, que são normalmente as 
mais adequadas para a instalação de centrais de reflectores parabólicos. A maioria do 

é para as torres de arrefecimento. 
Os outros 10% são gastos a repor água no ciclo de vapor (8%) e a lavar os espelhos (2%). 
Podem ser utilizadas torres de arrefecimento a seco para reduzir significativamente o 

 

o entanto, ainda é necessário 
de venda à rede mais elevadas. 

as suas tarifas alavancaram o desenvolvimento da 



Simulação e análise do comportamento do campo de heliostatos 

de uma central de concentração Solar termoeléctrica de receptor central 

 

15 

energia solar termoeléctrica naquele país, levando a Espanha a ser regularmente apontada 
como exemplo a seguir nesta matéria. 

As expectativas acerca da redução dos custos de geração são baseadas no aumento da 
eficiência, com base em temperaturas mais elevadas do fluido de trabalho, numa utilização 
mais eficiente do grupo de geração devido ao armazenamento, em novos conceitos para o 
desenho dos colectores, da contribuição das outras fontes de energia primária (gás ou 
biomassa) e na geração directa de vapor. Estas tecnologias ainda não estão disponíveis 
comercialmente, mas existem muitas iniciativas de desenvolvimento em curso, pelo que 
deverão estar disponíveis em breve [6] [17]. 

 

 

2.5 Reflectores Lineares Fresnel 

 

Os reflectores lineares Fresnel (LFR) retiram o seu nome dos sistemas ópticos constituídos 
por várias pequenas faces planas. Estes sistemas foram inventados pelo engenheiro Francês 
Augustin-Jean Fresnel, que inventou as lentes segmentadas (agora conhecidas como lentes 
Fresnel) como substitutas para os espelhos dos faróis no século XIX, quando era comissário 
de faróis [24]. 

Os primeiros LFR foram desenvolvidos na década de 1960 por Giovanni Francia, da 
Universidade de Génova, que realizou importantes desenvolvimentos em sistemas com lentes 
do tipo Fresnel. Um dos sistemas utilizava reflectores lineares Fresnel, o outro foi um sistema 
Fresnel com o foco num ponto. Este último levou ao desenvolvimento, realizado pelo Georgia 
Institute of Technology (EUA), de uma matriz de espelhos com o foco num ponto e por fim 
ao desenvolvimento dos CRS. Embora os CRS tenham dominado o desenvolvimento dos 
reflectores tipo Fresnel nas décadas seguintes, houve algum trabalho de desenvolvimento em 
sistemas LFR pela empresa FMC Corporation (EUA); em centrais de 10 MW a 100 MW no 
final dos anos 1970. O trabalho parou por falta de financiamento quando os primeiros 
componentes estavam prestes a ser testados, no entanto, a empresa alegava que a relação 
custo/eficiência dos sistemas teria sido melhor do que a dos CRS que estavam a ser 
desenvolvidos na mesma altura [25] [26]. 

 

 

Figura 2.12 – Esquema simplificado de uma central de reflectores lineares Fresnel [18]. 
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As centrais LFR são uma alternativa às centrais de colectores parabólicos. Em vez dos 
colectores parabólicos os sistemas LFR utilizam filas paralelas de reflectores planos ou 
ligeiramente curvos. Cada reflector é controlado independentemente, seguindo o Sol através 
de um único eixo de rotação e reflectindo a radiação solar para um único receptor linear 
suspenso e fixo no espaço acima dos reflectores (Figura 2.12). 

Tal como acontece com os sistemas de reflectores parabólicos é utilizado um fluido de 
transferência de calor para gerar vapor. Uma alternativa promissora para se reduzirem os 
custos é a mudança para a geração de vapor directamente no receptor. Isto elimina a 
necessidade de haver permutadores de calor entre o fluido de trabalho (geralmente óleo 
sintético) e o fluido do bloco de potência (água). 

Um dos principais problemas da tecnologia LFR é o sombreamento da radiação solar 
incidente e bloqueio de radiação solar reflectida por reflectores adjacentes. O sombreamento e 
o bloqueio podem ser reduzidos através da colocação do receptor a alturas mais elevadas, o 
que aumenta o custo, ou aumentando as dimensões do receptor, o que permite aumentar o 
espaçamento entre os reflectores mais afastados do receptor. Esta última hipótese leva a um 
maior rácio de área utilizada por área colectora mas também aumenta as perdas térmicas e 
perdas por sombreamento do receptor [25] [26]. 

As centrais LFR estão actualmente numa nova fase de crescimento e desenvolvimento, com 
os primeiros projectos experimentais recentemente construídos na Europa e EUA. A empresa 
Areva construiu na Califórnia (EUA) uma central comercial de 5 MW, a Kimberlina (Figura 
2.13). Entrou em funcionamento em 2008 sendo a primeira central concentradora a ser 
instalada na Califórnia em quase 20 anos [27]. 

 

 

Figura 2.13 – Central Kimberlina de reflectores lineares Fresnel (EUA) [28]. 

 

Esta tecnologia apresenta como vantagens [25] [26]: 

• Os espelhos planos são menos dispendiosos que os espelhos parabólicos utilizados nas 
centrais de reflectores parabólicos; 

• Os reflectores não necessitam de suportar o tubo receptor, podem ser mais simples em 
termos estruturais que os dos reflectores parabólicos; 



• Os reflectores estão praticamente sobre o 
resistência ao vento;

• Oferecem um acesso mais fácil aos espelhos para se realizar a sua limpeza;

 

Estes sistemas apresentam como
tão elevadas como as obtidas com reflectores parab
conversão de energia solar
que embora as centrais LFR sejam menos eficientes
custo 10% menor que o das cent
no campo solar, menores despesas com operação e manuten
baixos [29]. 

 

 

2.6 Discos Parabólicos

 

Os sistemas de disco são constituídos por um disco parabólico de espelhos reflectores, com 
um sistema de seguimento 
cavidade. O calor gerado no receptor vai alimentar um motor/gerador, gerando
energia eléctrica (Figura 2.
Stirling, que apresenta como principal vantagem a sua elevada eficiência, acima de 40% de 
eficiência de conversão de energia térmica para energia mecânica
operação destes sistemas podem chegar aos 800 ºC

 

Figura 2.

 

Os sistemas de disco Stirling são pequenas unidades de geração de electricidade com 
capacidades tipicamente entre os 5 kW e
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Estes sistemas apresentam como desvantagem o facto de as temperaturas obtidas não serem 
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custo 10% menor que o das centrais de reflectores parabólicos, devido ao menor investimento 

, menores despesas com operação e manutenção e aos custos materiais mais 

Discos Parabólicos 

Os sistemas de disco são constituídos por um disco parabólico de espelhos reflectores, com 
 em dois eixos, que focam a radiação concentrada num receptor de 

O calor gerado no receptor vai alimentar um motor/gerador, gerando
(Figura 2.14). O motor mais utilizado nestes sistemas utiliza um ciclo 

que apresenta como principal vantagem a sua elevada eficiência, acima de 40% de 
eficiência de conversão de energia térmica para energia mecânica. A

podem chegar aos 800 ºC [30] [31]. 

.14 – Esquema de operação de um disco Stirling [6].
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o, apresentando deste modo melhor 

Oferecem um acesso mais fácil aos espelhos para se realizar a sua limpeza; 
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Os sistemas de disco são constituídos por um disco parabólico de espelhos reflectores, com 
, que focam a radiação concentrada num receptor de 

O calor gerado no receptor vai alimentar um motor/gerador, gerando-se assim 
temas utiliza um ciclo 

que apresenta como principal vantagem a sua elevada eficiência, acima de 40% de 
. As temperaturas de 

 

Esquema de operação de um disco Stirling [6]. 
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conversão solar/eléctrica (29,4%) entre as tecnologias CSP, tendo assim o potencial para se 
tornarem uma das fontes menos dispendiosas de energia solar. A modularidade destes 
sistemas permite que eles sejam implantados individualmente, em aplicações remotas, ou 
agrupados para fornecer energia em centrais de grande escala [30] [31]. 

Os sistemas de disco Stirling têm algumas décadas de utilização. Há mais de 20 anos que o 
disco da Stirling Energy System (SES) detém o recorde mundial de eficiência de conversão de 
energia solar em electricidade, tendo atingido em Janeiro de 2008 um novo recorde de 
eficiência (31,25%). No entanto, a falta de uma indústria de motores Stirling e o custo dos 
discos atrasaram a comercialização desta tecnologia [5] [32]. 

No final de Janeiro de 2011 começou a operar a central Maricopa Solar (Figura 2.15), no 
estado do Arizona (EUA), o primeiro projecto comercial a aplicar esta tecnologia. A 
instalação utiliza 60 discos Stirling com 25 kW de potência, num total de 1,5 MW. Cerca de 
90% dos componentes utilizados são fabricados na América do Norte por empresas do ramo 
automóvel. Apesar de pequena, a central desenvolvida pelas empresas Tessera Solar e SES, é 
vista como um teste inicial aos projectos de centrais de 1500 MW que devem ser iniciados no 
final do ano 2011 nos estados da Califórnia e do Texas [33] [34]. 

 

 

Figura 2.15 – Central Maricopa Solar com os seus discos Stirling (EUA) [33]. 

 

O grande desafio desta tecnologia é, ao contrário dos CRS e dos reflectores parabólicos, a 
falta de armazenamento térmico. A única opção que se coloca actualmente é a utilização de 
armazenamento eléctrico, por exemplo, através de baterias. A SES está actualmente a 
investigar métodos de armazenamento eléctrico. A empresa Infinia, que está a desenvolver 
motores Stirling de 3 kW, está a trabalhar com o Departamento de Energia dos EUA no 
desenvolvimento de armazenamento térmico para sistemas com motor Stirling [34]. 

Devido à flexibilidade da fonte de calor, o motor Stirling também pode operar com um 
receptor híbrido (Figura 2.14). Isto significa que, com um queimador adicional, o calor 
também pode ser gerado a partir de combustíveis fósseis ou bio-combustíveis (por exemplo, 
bio-gás). Deste modo, os sistemas de discos parabólicos podem funcionar durante os períodos 
em que o Sol está coberto por nuvens ou mesmo durante a noite [35]. 

Outro ciclo termodinâmico que pode ser utilizado num sistema de disco parabólico é o ciclo 
Joule-Brayton, onde o calor proveniente da radiação solar substitui (ou complementa) o 
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combustível. O gás quente resultante é utilizado para girar uma turbina e um alternador. Tal 
como no motor Stirling, a recuperação do calor residual é a chave para se atingir uma 
eficiência elevada, portanto, o calor libertado pela turbina é usado para pré-aquecer o ar do 
compressor (Figura 2.16). Para os sistemas de disco Joule-Brayton a adição de capacidade 
híbrida é simples, o queimador de combustíveis fósseis pode ser adoptado com custo e 
complicações mínimos [6]. 

 

 

Figura 2.16 – Esquema de operação de um disco Joule-Brayton [6]. 

 

Uma das principais vantagens dos discos Stirling é o facto de não necessitarem de água para a 
produção de energia eléctrica, como os melhores locais para a instalação destas centrais são 
normalmente desertos ou zonas com fracos recursos hídricos, esta pode ser uma grande 
vantagem relativamente às outras tecnologias CSP. Outras vantagens são a sua elevada 
eficiência, design modular e um possível baixo custo de produção. O custo de produção pode 
descer bastante se no futuro for criada uma indústria de produção de motores Stirling, com 
linhas de montagem semelhantes às da indústria automóvel. A falta de armazenamento 
térmico é, actualmente, a grande desvantagem desta tecnologia relativamente às outras CSP. 

 

 

2.7 Sistemas de Receptor Central 

 

Os sistemas de receptor central (CRS), também conhecidos por centrais de torre, utilizam um 
campo solar com centenas ou até milhares de espelhos distribuídos (heliostatos) que seguem 
individualmente o Sol concentrando e focando a radiação no topo de uma torre, onde está 
colocado um receptor. Pode-se distinguir entre uma configuração de campo norte, onde os 
heliostatos ficam apenas num dos lados da torre (Norte no Hemisfério Norte) para reflectir a 
radiação na direcção Sul; e um campo circular, onde os heliostatos rodeiam totalmente a torre 
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(Figura 2.17). Opcionalmente, estas centrais podem ter um sistema de armazenamento 
térmico para os períodos em que não há radiação solar disponível. 

O campo de heliostatos é, em termos económicos, o elemento mais importante destas centrais. 
Os heliostatos possuem um sistema de seguimento em dois eixos e áreas espelhadas que 
podem chegar aos 150 m2. Os rácios de concentração podem atingir o milhar de vezes o que 
permite obter temperaturas desde algumas centenas de graus Célsius até mais de 1000 °C. A 
radiação solar é absorvida por um fluido de transferência de calor no receptor, a jusante deste 
é utilizado ou gerado vapor para alimentar uma turbina convencional [17] [36]. 

 

 

Figura 2.17 – Central com campo norte (à esquerda) [5] e central com campo circular [14]. 

 

Com várias centrais experimentais e comerciais em todo o mundo, as centrais de torre já 
mostraram possuir viabilidade tecnológica. São utilizados vários fluidos tanto no receptor 
(vapor, ar e sais fundidos) como no sistema de armazenamento térmico e vários conceitos 
para o projecto dos heliostatos. As elevadas temperaturas conseguidas pelas centrais de torre 
podem ser utilizadas não só para accionar ciclos de vapor, mas também turbinas a gás e 
sistemas de ciclo combinado [36]. 

Em termos históricos as centrais experimentais mais importantes, devido às suas dimensões, 
foram a Solar One e a Solar Two instaladas no deserto Mojave na Califórnia (EUA). A Solar 
One operou entre 1982 e 1988 e provou que era possível a produção de energia eléctrica em 
grande escala com centrais de torre. O seu campo solar circular era constituído por 1818 
heliostatos com uma área de 39,3 m2 cada. A central produzia 10 MW durante 8 h/dia no 
Solstício de Verão e 4 h/dia durante o Solstício de Inverno. O vapor era produzido 
directamente no receptor accionando uma turbina a vapor de ciclo Rankine [37] [38]. 

O sistema de armazenamento térmico da Solar One armazenava calor (obtido a partir do 
vapor produzido) num tanque com pedras e areia utilizando óleo como fluido de transferência 
de calor. Esta configuração revelou as desvantagens de um sistema de água/vapor, provado 
pelo funcionamento intermitente da turbina devido à passagem de nuvens e à falta de um 
armazenamento térmico eficaz [37] [38]. 

Em 1996 começou a operar a Solar Two (Figura 2.18), uma conversão da Solar One, que 
incluía um novo sistema de transferência de calor com sais fundidos (com novo receptor, 
armazenamento térmico com dois tanques e “sistema de geração de vapor”) e um novo 
sistema de controlo. O campo de heliostatos, a torre e a turbina/gerador da Solar One sofreram 
apenas algumas modificações mínimas como, por exemplo, 108 novos heliostatos com uma 
área de 95 m2 cada. A Solar Two esteve em operação até 1999 [37] [38]. 
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Figura 2.18 – Esquema de funcionamento da central Solar Two [6]. 

 

Os sais fundidos utilizados na Solar Two eram uma mistura de nitrato de sódio (60%) e 
nitrato de potássio (40%). Fundiam a 220 ºC e eram mantidos em estado fundido a 290 ºC no 
tanque de armazenamento frio (Figura 2.18). Os sais eram bombeados do tanque frio para o 
receptor aquecendo até cerca de 565 ºC, sendo depois enviados para o tanque quente. Quando 
a central estava em operação os sais quentes eram bombeados para o permutador de calor, o 
vapor produzido accionava a turbina/gerador. Depois de passar no permutador de calor os sais 
voltavam para o tanque frio [6] [38]. 

A Solar Two produzia 10 MW, tinha armazenamento térmico suficiente para operar a 
turbina/gerador à potência nominal até um máximo de três horas. A eficiência global de 
conversão máxima atingida foi 13,5%. Esta central demonstrou que os sais fundidos podiam 
ser utilizados no receptor como fluido de transferência de calor e também como meio de 
armazenamento térmico, tendo promovido o interesse comercial nesta tecnologia [6]. 

Actualmente há três centrais comerciais em operação na Europa: PS10, PS20 e Gemasolar 
(anteriormente conhecida como Solar Tres). Estes projectos beneficiam da tarifa de venda à 
rede fornecida pelo Governo Espanhol a instalações térmicas solares produtoras de 
electricidade (0,18€/kWh), tendo também beneficiado de uma contribuição de 5 M€ da UE 
[5]. 

As PS10 e PS20 foram construídas em Sanlúcar la Mayor (Sevilha, Espanha) pela empresa 
Espanhola Abengoa. A PS10 foi a primeira a entrar em operação (2007), os seus heliostatos, 
receptor e sistema de armazenamento térmico foram desenvolvidos por empresas europeias. É 
uma central de 11 MW que possui um campo solar norte com 624 heliostatos, cada um com 
120 m2 de superfície reflectora. O receptor (que usa o conceito cavidade) produz vapor 
saturado a 40 bar e 250 ºC, durante a operação a plena carga recebe uma potência térmica de 
aproximadamente 55 MW de radiação solar concentrada (Figura 2.19) [5]. 

A PS10 possui um sistema de armazenamento de vapor saturado com uma capacidade térmica 
de 20 MWh, capaz de manter a central em operação durante 50 minutos a 50% de carga. O 
sistema é composto por quatro tanques operados sequencialmente em relação ao seu estado de 
carga. Durante a operação a plena carga parte do vapor produzido pelo receptor é usado para 
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carregar o sistema de armazenamento térmico; quando necessário, o vapor saturado 
armazenado é recuperado a 20 bar para operar a turbina a 50% de carga. Adicionalmente, a 
PS10 pode usar gás natural para produzir 12% a 15% da sua electricidade. Esta central 
apresenta uma produção eléctrica anual de 23 GWh, com uma eficiência global de conversão 
de 17% [5] [36]. 

 

 

Figura 2.19 – Esquema de funcionamento da central PS10 [5]. 

 

A PS10 tem um factor de capacidade anual de 26,4%. Este factor de capacidade está limitado 
pela baixa capacidade do armazenamento térmico da central, armazenamentos térmicos com 
capacidades superiores permitem obter factores de capacidade mais elevados [6]. 

Em 2009 começou a operar a PS20 (Figura 2.20). É uma central com a mesma tecnologia da 
PS10 mas que apresenta um número significativo de melhorias tecnológicas que incluem um 
receptor com maior eficiência, várias melhorias nos sistemas de controlo e um melhor sistema 
de armazenamento de energia térmica. A PS20 é uma central de 20 MW composta por um 
campo solar norte com 1255 heliostatos com uma área de 120 m2 cada [39]. 

 

 

Figura 2.20 – Central PS20 (Espanha) [40]. 
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A Gemasolar foi construída em Fuentes de Andalucía (Sevilha – Espanha) pela empresa 
Torresol Energy; entrou em funcionamento no final de Maio de 2011. É a primeira central 
comercial com utilização de sais fundidos no receptor e no sistema de armazenamento 
térmico. A Gemasolar possui um campo solar circular constituído por 2650 heliostatos com 
120 m2 cada. Tem uma potência eléctrica de 19,9 MW e uma capacidade térmica de 15 horas, 
que deverá permitir factores de capacidade acima dos 60% [6] [40]. 

A confiança comercial nesta tecnologia está a crescer à medida que mais centrais são 
construídas. Neste momento é prematuro estabelecer rácios fiáveis entre custo e potência para 
as centrais CRS, uma vez que esta tecnologia ainda apresenta um número pequeno de 
projectos comerciais [5]. 

O consumo relativamente elevado de água poderá ser uma questão importante do ponto de 
vista prático e ambiental uma vez que estas centrais são geralmente colocadas em áreas 
desérticas onde há pouca água. Podem ser utilizadas torres de arrefecimento a seco, mas isso 
irá reduzir a sua eficiência. O uso da terra é um pouco menos eficaz nas centrais de torre 
quando comparadas com outras centrais solares termoeléctricas, no entanto, esta tecnologia 
não exige um terreno plano. 

Com armazenamento térmico estas centrais conseguem manter a sua produção eléctrica 
mesmo quando a radiação solar não está disponível. O armazenamento de energia e a 
capacidade de responder rapidamente às solicitações da rede eléctrica são muito importantes 
para o sucesso comercial da tecnologia CRS. 

Uma das vantagens desta tecnologia é o potencial aumento da eficiência global de conversão, 
que pode ser conseguido através do aumento da temperatura do fluido de trabalho. O uso de 
receptores volumétricos de ar permitirá atingir temperaturas acima dos 1000 ºC. 

Nos próximos subcapítulos serão apresentados com mais detalhe alguns dos componentes 
destes sistemas assim como as tecnologias que deverão conhecer maiores desenvolvimentos 
com vista a uma diminuição de custos e aumento da eficiência destas centrais. 

 

 

2.7.1 Heliostatos 

 

Os heliostatos podem representar até 40% do custo de uma central de torre. O seu custo deve 
ser o mais baixo possível, para que o custo da energia eléctrica possa ser competitivo em 
relação ao das centrais convencionais. O custo dos heliostatos está dependente da sua 
produção, num estudo de 2006 os Sandia National Laboratories estimaram um preço de 
US$164/m2 para uma produção de 5000 heliostatos/ano e um preço de US$126/m2 para uma 
produção de 50000 heliostatos/ano [41]. 

Os principais componentes de um heliostato são o conjunto de espelhos (normalmente de 
vidro e metal), a estrutura de suporte e o sistema de seguimento com movimento em dois 
eixos (Figura 2.21). As superfícies espelhadas dos heliostatos mais modernos são de vidro 
espelhado fino, com baixo teor de ferro para uma maior reflectividade, maior resistência à 
oxidação e, portanto, melhor durabilidade. Há algum tempo que se tenta aplicar o alumínio e 
os revestimentos poliméricos mas estes materiais ainda não demonstraram ter capacidade para 



sobreviver 20 a 25 anos, tempo de vida necessário para serem viáveis numa central de torre 
[42]. 

 

Figura 2.21 – Estrutura de um heliostato da central 

 

Actualmente o desenvolvimento de 
pequenas dimensões. Os heliostato
m2 e 120 m2 (Figura 2.22). As dimensões devem aumentar até aos 150 m
o que levará a uma diminuição do
custo/m2. Uma vez que estes sistemas
solar, estas dimensões podem levar a uma redução de custo

Um dos principais critérios do projecto de
resistência ao vento. Tipicamente
serviço e continuar a operar com ventos até aos 40 m/s
“posição de descanso” (posição horizontal com os espelhos virados para cima ou para baixo)
Além disso é importante terem a capacidade de sobreviver à queda de granizo, u
sobrevivência típico é 19 mm 
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Estrutura de um heliostato da central Solar One (adaptado de [43

vimento de heliostatos segue duas filosofias 
heliostatos de grandes dimensões possuem áreas espelhadas entre 6
. As dimensões devem aumentar até aos 150 m

o que levará a uma diminuição do número total de sistemas de seguimento
estes sistemas representam uma importante fatia dos custos 

, estas dimensões podem levar a uma redução de custos de 7% nesta área 

ncipais critérios do projecto de heliostatos de grandes dimensões 
Tipicamente têm de suportar ventos com uma velocidade 

e continuar a operar com ventos até aos 40 m/s, para que possam ser colocados em 
“posição de descanso” (posição horizontal com os espelhos virados para cima ou para baixo)

é importante terem a capacidade de sobreviver à queda de granizo, u
mm de diâmetro a 20 m/s [43]. 

2.22 – Heliostatos da central PS10 (Espanha) [45].
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sobreviver 20 a 25 anos, tempo de vida necessário para serem viáveis numa central de torre 

One (adaptado de [43]). 

s segue duas filosofias distintas: grandes e 
s de grandes dimensões possuem áreas espelhadas entre 60 

. As dimensões devem aumentar até aos 150 m2 nos próximos anos, 
seguimento, reduzindo o seu 

representam uma importante fatia dos custos do campo 
esta área [44]. 

de grandes dimensões é a sua 
têm de suportar ventos com uma velocidade até 12 m/s em 

para que possam ser colocados em 
“posição de descanso” (posição horizontal com os espelhos virados para cima ou para baixo). 

é importante terem a capacidade de sobreviver à queda de granizo, um critério de 

 

Heliostatos da central PS10 (Espanha) [45]. 
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Os heliostatos de pequenas dimensões possuem áreas normalmente inferiores a 10 m2 e 
apenas uma ou duas faces espelhadas (Figura 2.23). Estas dimensões permitem menores 
custos de instalação, sistemas de seguimento de baixo custo (suportam melhor as forças do 
vento) e uma melhor utilização do terreno. O seu custo é cerca de 16% inferior aos de grandes 
dimensões. Um exemplo da aplicação de heliostatos de pequenas dimensões é a Sierra 
SunTower de 5 MW. Esta central foi construída na Califórnia (EUA) e entrou em 
funcionamento em Julho de 2009; possui 24000 pequenos heliostatos colocados a 75 cm do 
solo (Figura 2.23) e duas torres [44] [46]. 

 

 

Figura 2.23 – Central SunTower com os seus heliostatos de 1,136 m2 (EUA) [46]. 

 

 

2.7.2 Receptores 

 

O receptor, colocado no topo de uma torre, está localizado num ponto onde a energia 
reflectida pelos heliostatos pode ser interceptada de forma mais eficiente. O receptor absorve 
a energia reflectida do campo de heliostatos e transfere-a para um fluido de transferência de 
calor. Existem dois tipos básicos de receptores: externo e cavidade (Figura 2.24). 

Nos receptores de cavidade os elementos de absorção de calor estão localizados dentro de 
uma cavidade isolada, o ponto focal do campo de heliostatos coincide com a abertura da 
cavidade. Os receptores de cavidade têm menores perdas de calor mas geralmente limitam a 
direcção da radiação, tendo impacto na distribuição dos heliostatos no terreno; também são 
geralmente mais caros [42]. 

Nos receptores externos as superfícies de transferência do calor estão expostas ao ambiente e 
estão localizadas directamente no ponto focal do campo de heliostatos. Estes receptores 
permitem uma mais fácil expansão da central e oferecem uma grande flexibilidade em termos 
de distribuição dos heliostatos no terreno, no entanto, a sua concentração máxima é limitada 
pelos materiais dos elementos de absorção de calor [42]. 
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Figura 2.24 – Receptor cavidade (à esquerda) [6] e receptor externo (adaptado de [43]). 

 

A principal limitação de projecto do receptor é o fluxo de calor que pode ser absorvido 
através da superfície absorvedora para o fluido de transferência de calor, sem 
sobreaquecimento das paredes ou do fluido dentro delas. Também é importante limitar os 
gradientes de temperatura ao longo dos painéis do receptor e os ciclos diários liga-desliga, 
pois estes últimos provocam fadiga térmica nos componentes do receptor [43]. 

 

 

2.7.3 Fluidos e Armazenamento Térmico 

 

Para além do tipo de receptor também tem de ser considerado o fluido utilizado no receptor, 
actualmente os fluidos utilizados são: água/vapor, sais fundidos e ar. No armazenamento 
térmico directo são utilizados o vapor e os sais fundidos. 

A produção de vapor sobreaquecido no receptor foi demonstrada em centrais como a Solar 
One ou a CESA-1 (da PSA), mas a experiência operacional evidenciou problemas 
relacionados com o controlo de zonas com coeficientes de transferência de calor diferentes em 
alguns componentes. A utilização de vapor saturado simplifica o projecto e a operação destas 
centrais [6]. 

O vapor tem como vantagens o facto de poder ser utilizado directamente no ciclo da turbina a 
vapor, sem permutadores de calor adicionais, e as excelentes propriedades térmicas da água. 
A grande desvantagem é a dificuldade em armazenar grandes quantidades de vapor a alta 
pressão/alta temperatura para que a central possa operar quando não há radiação solar 
disponível. 

As centrais actuais, como a PS10, trabalham com vapor saturado que pode atingir 
temperaturas da ordem dos 250 ºC. Este valor está muito longe da temperatura máxima que 
pode ser conseguida num receptor. As centrais com vapor sobreaquecido atingem 
temperaturas até 540 °C, o que pode aumentar a eficiência das centrais em cerca de 30%. As 
empresas Brightsource e Abengoa estão actualmente a desenvolver receptores para vapor 
sobreaquecido, espera-se que estes receptores estejam disponíveis comercialmente em 2013 
[44]. 



Os sais fundidos são fluidos
transferência de calor e que permitem
Dependendo da sua composição
podem ser usados para temperaturas até
tubos metálicos. As temperaturas mais elevadas 
energética relativamente ao vapor saturado
de poderem solidificar dentro dos tubos, do receptor ou do sistema de armazenamento se as 
temperaturas baixarem demasiado [

Os sais fundidos são perfeitos para o
central de demonstração 
armazenamento com capacidade suficiente para 3 horas de operação.

O ar oferece a vantagem de não ser tóxico, não apresentar restrições quanto à temperatura de 
funcionamento e estar disponível de forma gratuita, n
transferência de calor devido à sua baixa densidade e baixa condutividade térmica. O conceito 
dos receptores volumétricos de ar 
obtidas com o uso do vapor ou dos sais fundidos, além disso, 
baixa o que permite um arranque rápido e resposta rápida do sistema [

 

Figura 2.25 – Esquema de uma central com receptor volumétrico de ar [6].

 

As centrais com receptores volumétricos abertos estão em fase de desenvolvimento 
(Alemanha e Espanha). As temperaturas atingidas 
da eficiência global da central
usados receptores volumétricos fechados (receptores pressurizados), com
os 700 ºC e os 1000 °C, em sistema

Os receptores volumétricos fechados também podem ser utilizados em aplicações químicas 
(produção de hidrogénio, gaseificação de biomassa ou resíduos), com temperaturas 
a 1000 ºC. Devido às elevadas temperaturas
materiais com excelentes propriedades térmicas
40%. No entanto, o aumento significativo da
aumento de custo [44]. 
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fluidos com um custo relativamente baixo, com óptimas propriedades de 
e que permitem armazenamento de energia a temperaturas elevadas

composição liquidificam a uma temperatura entre 
usados para temperaturas até 600 °C sem impor graves problemas de corrosão aos 

As temperaturas mais elevadas proporcionam um aumento da eficiência 
energética relativamente ao vapor saturado (superior a 20%). A grande desvantagem é o facto 

idificar dentro dos tubos, do receptor ou do sistema de armazenamento se as 
temperaturas baixarem demasiado [42] [44]. 

perfeitos para o conceito de armazenamento directo de energia
demonstração Solar Two foi utilizado um conceito de dois

capacidade suficiente para 3 horas de operação. 

vantagem de não ser tóxico, não apresentar restrições quanto à temperatura de 
ar disponível de forma gratuita, no entanto, é um mau meio de 

transferência de calor devido à sua baixa densidade e baixa condutividade térmica. O conceito 
receptores volumétricos de ar (Figura 2.25) permite atingir temperaturas superiores às 

do vapor ou dos sais fundidos, além disso, têm uma inércia térmica muito 
baixa o que permite um arranque rápido e resposta rápida do sistema [42

Esquema de uma central com receptor volumétrico de ar [6].

As centrais com receptores volumétricos abertos estão em fase de desenvolvimento 
. As temperaturas atingidas rondam os 700 °C, permitindo um aumento 

da central. Para se obterem eficiências ainda mais elevadas podem ser 
usados receptores volumétricos fechados (receptores pressurizados), com

, em sistemas de ciclo combinado [6] [44]. 

Os receptores volumétricos fechados também podem ser utilizados em aplicações químicas 
(produção de hidrogénio, gaseificação de biomassa ou resíduos), com temperaturas 

elevadas temperaturas atingidas, têm de ser utilizados nestes receptores 
materiais com excelentes propriedades térmicas, o que pode aumentar 

aumento significativo da eficiência destes receptores
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óptimas propriedades de 
energia a temperaturas elevadas. 

 os 120 °C e 240 °C e 
problemas de corrosão aos 

proporcionam um aumento da eficiência 
A grande desvantagem é o facto 

idificar dentro dos tubos, do receptor ou do sistema de armazenamento se as 

directo de energia. Na 
conceito de dois tanques de 

vantagem de não ser tóxico, não apresentar restrições quanto à temperatura de 
entanto, é um mau meio de 

transferência de calor devido à sua baixa densidade e baixa condutividade térmica. O conceito 
permite atingir temperaturas superiores às 

têm uma inércia térmica muito 
42]. 

 

Esquema de uma central com receptor volumétrico de ar [6]. 

As centrais com receptores volumétricos abertos estão em fase de desenvolvimento 
, permitindo um aumento 

Para se obterem eficiências ainda mais elevadas podem ser 
usados receptores volumétricos fechados (receptores pressurizados), com temperaturas entre 

Os receptores volumétricos fechados também podem ser utilizados em aplicações químicas 
(produção de hidrogénio, gaseificação de biomassa ou resíduos), com temperaturas superiores 

têm de ser utilizados nestes receptores 
 os seus custos em 20-

destes receptores deve superar o seu 
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2.8 Comparação das Tecnologias 

 

Na Tabela 2.1 são comparadas as quatro tecnologias de concentração solar termoeléctrica, 
apresentando-se as suas aplicações, vantagens e desvantagens. 

 

Tabela 2.1 – Comparação das tecnologias CSP. 

 
Reflectores 
Parabólicos 

Reflectores 
Lineares Fresnel 

Discos 
Parabólicos 

Sistemas de 
Receptor Central 

A
p
li
ca

çõ
es
 - Centrais ligadas à 

rede eléctrica; 

- Maior unidade 
comercial construída: 
80 MW; 

- Centrais ligadas à 
rede eléctrica; 

- Maior unidade 
comercial construída: 
5 MW; 

- Sistemas singulares, 
aplicações remotas ou 
centrais ligadas à rede 
eléctrica; 

- Maior unidade 
comercial construída: 
25 kW/unidade; 

- Centrais ligadas à 
rede eléctrica; 

- Maior unidade 
comercial construída: 
20 MW; 

V
an

ta
ge

n
s 

- Disponível 
comercialmente há 25 
anos; 

- Eficiência anual de 
conversão 
solar/eléctrica 
comprovada 
comercialmente 
(~15%); 

- Custos de operação e 
manutenção 
comprovados 
comercialmente; 

- Centrais híbridas 
comprovadas; 

- Capacidade de 
armazenamento 
térmico; 

- Menores custos 
materiais; 

- Menores custos de 
operação e 
manutenção; 

- Menor custo da 
energia eléctrica; 

- Possível criação de 
centrais híbridas; 

- Bom aproveitamento 
do terreno; 

- Possível produção 
em massa permitirá 
baixar os custos; 

- Eficiência de 
conversão muito 
elevada 
(solar/eléctrica: 30%); 

- Modularidade; 

- Possibilidade de 
funcionamento 
híbrido; 

- Não necessita de 
água; 

- Não necessita de 
terreno plano; 

- Boas perspectivas de 
médio prazo para 
eficiências de 
conversão 
solar/eléctrica 
elevadas; 

- Possibilidade de 
atingir temperaturas 
superiores a 1000 ºC; 

- Armazenamento 
térmico a temperaturas 
elevadas; 

- Possibilidade de criar 
centrais híbridas; 

- Não necessita de 
terreno plano; 

D
es
va

n
ta
ge

n
s 

- Temperaturas de 
operação limitadas a 
400ºC (com HTF); 

- Necessita de água; 

- Necessita de terreno 
plano; 

- Temperaturas de 
operação mais baixas; 

- Baixa eficiência de 
conversão 
solar/eléctrica; 

- Necessita de água; 

- Necessita de terreno 
plano; 

- Tecnologia com 
entrada recente no 
mercado eléctrico; 

- Falta de 
armazenamento 
térmico; 

- Motores híbridos 
ainda estão em fase de 
desenvolvimento; 

- Problemas de 
integração na rede 
eléctrica; 

- Tecnologia com 
entrada recente no 
mercado eléctrico; 

- Os valores de 
produção anuais e os 
custos de operação e 
manutenção ainda não 
estão completamente 
provados em aplicação 
comercial. 
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3 Modelação e Simulação de Campos de Heliostatos 

 

O custo do campo de heliostatos representa entre 30% a 40% do investimento total numa 
central CRS (Figura 3.1) [6], portanto, a melhoria da eficiência do campo desempenha um 
papel fundamental na potencial redução de custos destas centrais. 

 

 

Figura 3.1 – Repartição do investimento numa central de sais fundidos com 50 MW [6]. 

 

Podem-se distinguir dois tipos de problemas. O primeiro é um problema de optimização, em 
que se pretende obter a melhor distribuição dos heliostatos no terreno para se maximizar a 
energia solar colectada ou para minimizar o custo da energia; o segundo é um cálculo de 
desempenho, no qual se pretende obter a potência reflectida pelo campo que chega ao 
receptor. Para resolver estes dois problemas têm de se determinar mapas de fluxo no receptor, 
estabelecer matrizes de eficiência do campo solar, optimizar a distribuição dos espelhos no 
terreno de acordo com critérios de custo (custo kW/hora produzido, custo do kW instalado) e 
calcular o desempenho instantâneo ou anual do sistema de concentração [47]. 

A distribuição dos heliostatos no terreno é uma tarefa essencial em qualquer processo de 
optimização dos CRS. A análise deve ser baseada em programas computacionais devido ao 
grande número de heliostatos de muitos dos projectos, à dependência temporal do cálculo do 
desempenho do sistema devido ao movimento do Sol e ao grande número de opções que 
devem ser consideradas na optimização de um projecto. Normalmente os heliostatos são 
colocados no terreno segundo uma distribuição radial, optimizada por códigos de computador 
que utilizam diferentes abordagens. Na maioria dos casos, devido ao tempo de computação 
necessário, a distribuição dos heliostatos no terreno é optimizada por vários modelos 
matemáticos e simplificações. 
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Têm sido desenvolvidos diversos códigos desde a década de 1970 para projectar a distribuição 
dos heliostatos no terreno e calcular o fluxo solar concentrado, contudo, é bastante trabalhoso 
adaptar os códigos às características e necessidades específicas dos diferentes projectos. 
Escolher o código depende dos objectivos da simulação e dos resultados que podem ser 
esperados [47]. 

Na Figura 3.2 é apresentado um diagrama para um modelo de simulação com os dados de 
entrada (inputs) e saída (outputs) mais importantes. O sistema é modelado pela seguinte 
ordem: caracterização dos heliostatos, distribuição dos heliostatos no terreno, cálculo das 
perdas do campo, cálculo da eficiência do campo, cálculo do fluxo no receptor, cálculo da 
potência. O programa de simulação terá que realizar iterações até que a potência obtida seja a 
pretendida e o fluxo no receptor esteja dentro de valores aceitáveis. As principais equações 
utilizadas em programas de simulação de campos de heliostatos serão apresentadas nos 
próximos subcapítulos. 

 

 

Figura 3.2 – Diagrama de um modelo de simulação de campos de heliostatos. 

 

 

3.1 Posição do Sol 

 

O recurso básico de todos os sistemas de energia solar é o Sol. O conhecimento da quantidade 
e qualidade da energia solar disponível num local específico é de primordial importância para 
o projecto de qualquer sistema de energia solar. Para que se possa calcular a radiação solar 
recebida é necessário prever a posição relativa do Sol. 

Para compreender a geometria do movimento do Sol tem de se conhecer a relação do eixo de 
rotação da Terra com o plano da sua órbita. A Terra gira em torno do Sol a cada 365,25 dias 
numa órbita elíptica com uma distância média de cerca de 150 milhões de quilómetros, o 
plano da sua órbita é chamado de plano elíptico. A Terra gira sobre o seu próprio eixo, 
inclinado 23,5º, em ciclos de aproximadamente 24 horas. A rotação da Terra sobre o seu eixo 
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produz os dias e noites, a inclinação do eixo em relação ao plano elíptico produz as estações à 
medida que a Terra roda em torno do Sol (Figura 3.3) [7]. 

 

 

Figura 3.3 – Movimento de translação da Terra em torno do Sol [48]. 

 

O movimento aparente do Sol no horizonte pode ser descrito por dois ângulos: altura solar (h) 
e azimute (a). O ângulo de altura solar é definido como o ângulo entre o plano horizontal e a 
linha imaginária que une o Sol ao ponto onde está o observador (Q) (Figura 3.4). Em 
alternativa, a altura solar pode ser descrita em termos de ângulo de zénite (θZ), ângulo 
complementar da altura solar: 

 

�� = 90° − ℎ  (3.1) 

 

 

Figura 3.4 – Altura solar (h), azimute (a) e zénite (θZ) (adaptado de [43]). 
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O azimute é o ângulo do plano horizontal medido no sentido horário a partir do Norte até à 
projecção no plano horizontal do eixo que passa no centro do Sol (Figura 3.4). É necessário 
referir que existem outras convenções para o azimute na literatura, uma das convenções mais 
comum é medir o azimute a partir do Sul, outra é considerar o sentido anti-horário positivo ao 
invés do horário. 

O sistema de coordenadas descrito, baseado no plano horizontal do local, é chamado de 
sistema de coordenadas horizontais (h, a). Para se obterem os seus ângulos é necessário 
conhecer o valor dos ângulos do sistema de coordenadas equatoriais horárias, medidos com 
base no plano onde se dá o movimento aparente do Sol (Figura 3.5), estes ângulos são: 
declinação (δ) e ângulo horário (ah). 

 

 

Figura 3.5 – Declinação (δ), ângulo horário (ah) e latitude (φ) (adaptado de [43]). 

 

 

3.1.1 Declinação 

 

O plano que inclui o Equador da Terra é chamado de plano equatorial. Se for traçada uma 
linha entre o centro da Terra e o Sol, o ângulo entre esta linha e o plano equatorial da Terra é 
chamado ângulo de declinação (δ) (Figura 3.5). 

Quando a projecção do eixo da Terra sobre o plano da órbita terrestre coincide com a linha 
que liga os centros da Terra e do Sol, o ângulo entre os raios do Sol e o plano do Equador é 
máximo (23,45º). Esta situação ocorre duas vezes por ano nos Solstícios de Verão e Inverno, 
logo a declinação é + 23,45º a 21 de Junho e -23,45º a 21 de Dezembro. 

Quando a projecção do eixo da Terra sobre o plano da órbita terrestre é perpendicular à linha 
que une os centros da Terra e do Sol, o ângulo entre os raios solares e o plano do Equador é 
nulo. Tal ocorre nos equinócios, em Março e Setembro, em que a declinação é 0º. 

O conhecimento exacto do ângulo de declinação é importante em navegação e astronomia 
mas para projectos solares é suficiente uma aproximação que pode ser calculada com a 
equação [8]: 
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δ = 23,45 sin(360 �����
��� ) (3.2) 

 

onde n é o número do dia do ano (Tabela 3.1). A variação anual da declinação é apresentada 
na Figura 3.6. 

 

Tabela 3.1 – Conversão do número do dia. 

Mês n 

Janeiro d 
Fevereiro d + 31 
Março d + 59 
Abril d + 90 
Maio d + 120 
Junho d + 151 
Julho d + 181 
Agosto d + 212 

Setembro d + 243 
Outubro d + 273 
Novembro d + 304 
Dezembro d + 334 

 

 

Figura 3.6 – Variação anual do ângulo de declinação [43]. 

 

 

3.1.2 Ângulo Horário 

 

Conforme se pode ver na Figura 3.5, o ângulo horário (ah) é a distância angular entre o 
meridiano do observador (Q) e o meridiano cujo plano contém o Sol. O ângulo horário é zero 
ao meio-dia solar (quando o Sol atinge o seu ponto mais alto no céu), aumentando 15º a cada 
hora. 

O tempo solar verdadeiro (TSV) é baseado no tempo do relógio, às 12:00 o Sol está 
exactamente a Sul. O conceito de TSV é usado para prever a direcção dos raios solares em 
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relação a um ponto na Terra. O TSV depende da localização (longitude) e geralmente é 
diferente do tempo legal (TL), que é definido por fusos horários. 

O ângulo horário pode ser calculado a partir do TSV com a equação: 

 

�ℎ = 15(TSV − 12)  (3.3) 

 

A diferença entre o TSV e o TL pode chegar perto de 2 horas [43]. Para a maioria dos 
projectos solares a hora local tem pouco interesse e é conveniente apresentar os dados em 
termos de TSV. 

 

 

3.1.3 Equação do Tempo 

 

O TL é uniforme mas o TSV não, para se converter um no outro considera-se um Sol fictício 
que translada a velocidade uniforme, obtendo-se assim o tempo solar médio (TSM). 

A diferença entre o TSM e o TSV numa determinada data é mostrada na Figura 3.7. Esta 
diferença é calculada com a equação do tempo (ET). Uma vez que o TSV se baseia no facto 
de o Sol estar exactamente a Sul às 12:00 horas em qualquer dia específico, a diferença 
acumulada entre o TSM e o TSV pode chegar aos 17 minutos (à frente ou atrás da média) 
durante o ciclo anual [43]. 

 

 

Figura 3.7 – Equação do tempo em minutos durante o ano [8]. 
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O nível de precisão exigido na determinação da equação do tempo vai depender do programa 
a desenvolver. Uma aproximação para o cálculo da equação do tempo em minutos, com uma 
precisão de cerca de 30 segundos durante as horas de dia, é dada por [43]: 

 

ET = 0,258 cos & − 7,416 sin & − 3,648 cos 2& − 9,228 sin 2& (3.4) 

 

onde γ, em graus, é definido em função de n, dia do ano, a contar a partir de 1 de Janeiro 
(Tabela 3.1) [43]: 

 

& = ��((�)*)
���,���   (3.5) 

 

Para se controlar a posição de colectores concentradores por vezes é necessária uma 
determinação mais exacta do ângulo horário (ah). Uma equação do tempo, com um erro 
médio de 0,63 segundos e um erro máximo absoluto de 2 segundos, é apresentada na Equação 
(3.6). O valor resultante está em minutos e é positivo quando o tempo solar aparente está à 
frente do tempo solar médio e negativo quando o tempo solar aparente está atrás do tempo 
solar médio [43]: 

 

ET = 60∑ ,-. cos /��(.����,��0 + 2.sin	(��(.����,��)4�.5(  (3.6) 

 

onde n é o número de dias de um ciclo bissexto, com n = 1 no dia 1 de Janeiro do ciclo e n = 
1461 no dia 31 de Dezembro do 4º ano do ciclo. Os coeficientes Ak e Bk estão na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 – Coeficientes da Equação (3.6) [43]. 

k Ak (horas) Bk (horas) 
0 2,0870 x 10-4 0 
1 9,2869 x 10-3 -1.2229 x 10-1 
2 -5,2258 x 10-2 -1,5698 x 10-1 
3 -1,3077 x l0-3 -5,1602 x 10-3 
4 -2,1867 x l0-3 -2,9823 x 10-3 
5 -1,5100 x 10-4 -2,3463 x 10-4 

 

A conversão entre o tempo solar verdadeiro (TSV) e o tempo legal (TL) é dada por [43]: 

 

TSV = TL + 78
�( + LC − D [horas]  (3.7) 

 

onde LC é a correcção da longitude e D é igual a 1 (hora) se a hora legal estiver no horário de 
Verão ou zero se estiver no horário de Inverno. A correcção da longitude é calculada com: 
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LC = ;<=>?@ABC	;<DE;);<=>?@ABC	B<	FCG?B?E=<	BC	GCHCGê=D?E
*�   (3.8) 

 

A longitude é a distância ao meridiano de Greenwich medida ao longo do Equador. Esta 
distância mede-se em graus, podendo variar entre 0º e 180º para Este ou para Oeste. 

 

 

3.1.4 Altura Solar 

 

Conhecendo os valores de declinação (δ) e ângulo horário (ah) e sabendo a latitude (φ) do 
local pode-se calcular a altura solar (h) [43]: 

 

sin ℎ = sin J ∙ sinL + cos J ∙ cosL ∙ cos �ℎ  (3.9) 

 

A latitude é o ângulo entre o plano do Equador e a normal à superfície de referência (Figura 
3.5). Mede-se para Norte e para Sul do Equador, entre -90º no Pólo Sul e +90º no Pólo Norte. 
A latitude no Equador é igual a 0º. 

 

 

3.1.5 Azimute 

 

Conhecendo os valores de declinação (δ), ângulo horário (ah) e altura solar (h) pode-se 
calcular o azimute (a) [43]: 

 

sin � = − D<MN∙M?=OP
D<MP   (3.10) 

 

O azimute pode estar em qualquer dos quatro quadrantes trigonométricos dependendo da 
localização, hora do dia e estação. Como a função arco seno tem dois quadrantes possíveis 
para o seu resultado, a equação requer um teste para verificar o quadrante. Não é necessário 
um teste para a altura solar, uma vez que este ângulo apenas existe num quadrante. 

O procedimento adequado para resolver a Equação (3.10) é testar o resultado para determinar 
se o tempo é antes ou depois do meio-dia solar. O método para testar o resultado do azimute é 
apresentado nas Equações (3.11), é importante não esquecer que o azimute é medido a partir 
do Norte no sentido horário, o resultado não testado (a’) é obtido com a Equação (3.10), o 
azimute (a) é igual a [43]: 
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se: cos �ℎ ≥ @E=N
@E=R então: � = 180° − �′ 

se: cos �ℎ < @E=N
@E=R então: � = 360° + �′  (3.11) 

 

Concluindo, foram obtidas as equações dos ângulos altura solar e azimute em função da 
declinação, latitude, longitude e ângulo horário. Assim, é possível calcular a posição do Sol 
no céu em função da data, hora e local. 

 

 

3.1.6 Acontecimentos Diários 

 

Muitas vezes é necessário prever a hora e o local do nascer e pôr-do-sol, a duração do dia e a 
altura solar máxima. As expressões para se obter estes parâmetros são facilmente obtidas com 
as equações do subcapítulo anterior. 

O ângulo horário para o nascer e pôr-do-sol pode ser obtido a partir da Equação (3.9), 
substituindo a condição de que a altura solar no nascer e pôr-do-sol é zero se o horizonte local 
for plano: 

 

cos �ℎ( = − M?=N M?=R
D<MN D<MR = − tan J ∙ tanL (3.12) 

 

Se for conhecido o ângulo horário ao nascer e pôr-do-sol, este pode ser substituído na 
Equação (3.10) para determinar o azimute ao amanhecer ou ao entardecer. 

O número de horas diurnas pode ser calculado com: 

 

Duração	Diurna = �OP[
*� = �

*� cos)*(− tanL tan J)  (3.13) 

 

 

3.2 Radiação Solar 

 

Tal como já foi referido anteriormente, a superfície da Terra recebe radiação directa, que 
chega directamente a partir do Sol, e radiação difusa que chega vinda de todas as outras 
direcções. A soma da radiação directa e difusa é chamada de radiação global. 

A componente directa da radiação solar é de grande interesse para o projecto de sistemas 
concentradores pois pode ser concentrada utilizando-se espelhos ou lentes. A componente 
difusa não pode ser concentrada [43]. 
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A radiação na superfície do Sol é aproximadamente igual a 6,33 x 107 W/m2 [43]. Depois de 
percorrer a distância entre o Sol e a Terra, essa radiação chega ao exterior da nossa atmosfera 
com um valor igual a 1367 W/m2 (Figura 3.8) [8]. Como a radiação que deixa o Sol é 
relativamente constante, a radiação que chega ao exterior da atmosfera também é constante, 
sendo chamada de “constante solar” (ISC). 

Como a orbita terrestre é ligeiramente elíptica, a radiação solar recebida no exterior da 
atmosfera varia ±3% ao longo do ano, esta variação pode ser aproximada por [8]: 

 

I( = I]^(1 + 0,033 cos ��(�
��� )	  [W/m2] (3.14) 

 

onde I0 é a radiação solar extraterrestre, medida no plano normal à radiação, e n é o dia do ano 
(Tabela 3.1). 

Um conceito frequentemente usado em modelos de radiação solar é a radiação solar 
extraterrestre em superfície horizontal. Considere-se uma superfície plana, fora da atmosfera 
terrestre e paralela à superfície da Terra; quando essa superfície está de frente para o Sol 
(normal aos raios solares) a radiação solar incidente sobre ela será I0, a radiação solar máxima 
possível. Se a superfície não é normal ao Sol, a radiação solar que nela incide será reduzida 
pelo co-seno do ângulo entre a superfície paralela à superfície da Terra e a superfície normal 
aos raios solares. 

Este conceito é apresentado na Figura 3.8, onde se pode ver que a energia solar que incide em 
ambas as superfícies é a mesma, no entanto, a área da superfície A é maior do que a sua 
projecção (superfície hipotética B), deste modo a energia solar por unidade de área que incide 
na superfície A é menor do que a da superfície B. 

 

 

Figura 3.8 – Radiação normal e radiação em superfície horizontal [43]. 

 

A radiação solar extraterrestre em superfície horizontal é dada por [8]: 
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I(,_ = I( cos �� [W/m2] (3.15) 

 

onde I0 é a radiação solar extraterrestre e θZ o ângulo entre as duas superfícies, isto é, o zénite. 

 

 

3.2.1 Radiação Solar Disponível 

 

Apesar da radiação extraterrestre ser facilmente calculada, com uma pequena margem de erro 
causada pelas manchas solares que provocam uma variação máxima de 0,5% que é 
negligenciável, o mesmo não se passa com a radiação que chega à superfície da Terra, pois 
esta varia devido às condições climáticas de um dado local. 

Para se medir a radiação solar incidente são utilizados dois instrumentos: o piranómetro e o 
pireliómetro. 

O piranómetro mede a radiação global, a radiação que chega de todas as direcções no 
hemisfério acima do plano do instrumento. O piranómetro mais comum utiliza uma 
termopilha (termopares em série) ligada a uma fina superfície absorvedora escura protegida 
contra as perdas convectivas e condutivas (Figura 3.9). Quando é colocada ao Sol, a superfície 
atinge uma temperatura proporcional à quantidade de energia radiante que incide sobre ela [7] 
[43]. 

 

 

Figura 3.9 – Piranómetro (à esquerda) e pireliómetro [7]. 

 

Os piranómetros podem ser modificados para medir apenas a componente difusa da radiação 
global horizontal, adicionando-se um dispositivo que bloqueie a radiação directa. 

Para medir a radiação directa é usado um instrumento chamado pireliómetro. Este dispositivo, 
mostrado na Figura 3.9, é essencialmente um piranómetro colocado no final de um longo tubo 
apontado ao Sol. O tubo é normalmente projectado para aceitar a radiação de um cone com 
cerca de 5º. É incorporado um mecanismo de seguimento em dois eixos para manter o disco 
solar dentro do cone de aceitação do instrumento [7] [43]. 
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3.2.2 Bases de Dados de Radiação Solar 

 

Ao projectar um sistema de energia solar, a melhor forma de prever o seu desempenho futuro 
seria saber minuto a minuto os níveis de radiação solar durante a vida do sistema no local da 
sua construção. Uma vez que os padrões climáticos são um pouco aleatórios no tempo e no 
espaço e são extremamente difíceis de prever têm de ser utilizados registos históricos. Os 
registos históricos são uma ferramenta extremamente útil mas não se deve acreditar que o 
desempenho previsto para o sistema, mesmo com os melhores dados históricos, irá 
representar a produção futura do sistema. É importante estar ciente da existência de 
microclimas e do seu impacto no desempenho previsto para o sistema quando se utiliza uma 
base de dados [43]. 

 

Ano Meteorológico Típico (TMY): Os ficheiros TMY possuem dados obtidos a partir de 
observações meteorológicas para um conjunto de 12 meses típicos para um local específico. 
Cada mês típico é escolhido a partir de um conjunto de dados de vários anos, sendo 
seleccionado por ter a radiação média para esse mês [49]. 

Podem ser pesquisados dados de muitos anos diferentes para se obterem os dados de radiação 
solar para o mês de Janeiro típico ou médio. Depois é feito o mesmo para os outros meses, os 
meses típicos podem pertencer a anos diferentes. O ano típico meteorológico é uma base de 
dados de hora a hora da radiação solar e outros parâmetros meteorológicos registados para 
cada um dos meses típicos [49]. 

Os dados TMY não são necessariamente um bom indicador das condições durante o próximo 
ano, ou mesmo os próximos 5 anos. Em vez disso, eles representam as condições 
consideradas típicas durante um longo período de tempo, cerca de 30 anos [49]. 

 

Bases de Dados de Radiação Solar: Foi desenvolvida, com o apoio da EU, uma base de dados 
da radiação solar dedicada ao conhecimento e aproveitamento dos recursos solares da Europa. 
Também está disponível um programa de computador que permite o cálculo dos valores 
horários de radiação solar em todo o mundo, o METEONORM. O programa é constantemente 
actualizado para incluir dados de mais estações meteorológicas reduzindo-se assim a 
quantidade de extrapolações necessárias para os locais entre as estações [43]. 

 

Atlas de Radiação Solar: Os mapas de radiação solar são construídos a partir de médias de 
radiação observadas em estações meteorológicas e satélites ao longo de vários anos. Os dados 
dessas estações são depois interpolados para se obter os níveis de radiação solar em qualquer 
local entre os pontos. É geralmente aceite que estes mapas podem fornecer alguma 
informação válida acerca da radiação solar [43]. 

Os mapas dos atlas solares permitem encontrar rapidamente os níveis mensais ou anuais de 
radiação solar regional. Eles também são úteis na selecção dos dados TMY a usar na 
determinação do desempenho de um sistema solar localizado a uma distância considerável de 
qualquer um dos locais TMY, seleccionando-se o local TMY mais próximo que tem uma 
média de radiação solar semelhante [43]. 
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3.2.3 Modelos de Radiação Solar 

 

Ao desenvolver um programa de computador para simular o desempenho de um sistema solar 
pode-se tornar desnecessário incluir os enormes algoritmos necessários para utilizar as bases 
de dados. Os modelos de radiação solar fornecem uma ferramenta para a introdução de dados 
de radiação solar, no entanto, é importante não esquecer que a sua precisão é limitada. 

A análise de um sistema de energia solar é normalmente iniciada prevendo-se o seu 
desempenho num dia de céu limpo típico. Há diversos modelos matemáticos de radiação solar 
que podem ser usados para prever a radiação directa normal (IDNI), são aqui apresentados dois 
desses modelos: 

 

Modelo de Céu Limpo de Meinel [50]: 

 

I`ab = I( c(1 − 0,14 ∙ A)e)(,��f/ g
hijk0

[,lmn
+ 0,14 ∙ Ao [W/m2] (3.16) 

 

onde I0 é a radiação extraterrestre, h é a altura solar e A é a altitude do local em km. 

 

Modelo de Céu Limpo de Hottel [43]: 

 

I`ab = I( /a( + a*e)p g
hijk0  [W/m2] (3.17) 

 

onde I0 é a radiação extraterrestre e h é a altura solar. Os outros três termos podem ser 
considerados como atenuação atmosférica, são calculados para uma atmosfera “limpa” ou 
com “pouca visibilidade”, em função da altitude do local. Este modelo é adequado para 
altitudes até 2,5 km [43]. 

Para dias de céu limpo com uma visibilidade de 23 km os três parâmetros são iguais a [43]: 

 

a( = 0,4237 − 0,00821(6 − A)� 

a* = 0,5055 + 0,00595(6,5 − A)� 

k = 0,2711 + 0,01858(2,5 − A)�  (3.18) 

 

onde A é a altitude local (km). Para uma visibilidade de 5 km, os parâmetros são iguais a [43]: 

 

a( = 0,2538 − 0,0063(6 − A)� 

a* = 0,7678 + 0,0010(6,5 − A)� 

k = 0,249 + 0,081(2,5 − A)� (3.19) 
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3.2.4 Forma do Sol 

 

A intensidade da radiação do disco solar diminui do seu centro para o exterior. Isto acontece 
porque a densidade e a temperatura da estrela diminuem do centro para o exterior. O seu 
tamanho e forma são depois modificados na atmosfera terrestre devido à dispersão 
atmosférica. Além desta variação de intensidade é importante não esquecer que a radiação 
proveniente do exterior da fronteira do disco solar também possui um teor significativo de 
energia [43] [50]. 

A forma do Sol tem bastante importância no projecto de sistemas de receptor central porque a 
região central da imagem do Sol produz um ponto quente com um fluxo maior do que a média 
global, no entanto, não deve ser considerada apenas a região central da imagem do Sol pois 
deste modo vai ser desperdiçada energia [43] [50]. 

Os dados relativos à forma do Sol são normalmente apresentados com a radiação em função 
do ângulo sólido subentendido entre uma região do Sol e um observador na Terra (W/m2 sr)1. 
Na Figura 3.10 pode-se ver a distribuição da radiação do Sol, o ângulo θ é medido a partir do 
centro do disco e é igual à metade do ângulo sólido subentendido do disco solar. 

Há diversos modelos para a forma do Sol, uma das hipóteses é considerar o Sol como sendo 
apenas um ponto no céu. Embora seja irrealista, esta forma permite estudar mais facilmente os 
efeitos das dimensões e erros dos heliostatos na imagem projectada no receptor [50]. 

 

 

Figura 3.10 – Distribuição da radiação do Sol [43]. 

 

1 – sr (esterradiano) [43]: é o ângulo sólido de um cone que, tendo o vértice no centro de uma esfera, intersecta na superfície dessa esfera 

uma área igual à de um quadrado cujo lado tem um comprimento igual ao do raio da esfera. Há 2π sr num hemisfério, 1 sr é o ângulo sólido 

formado por um cone com um ângulo de vértice de l,144 radianos (65,54º). O disco do Sol subentende um cone com um ângulo de vértice de 

9,6 mrad (0,55º), um ângulo sólido de 7,238 × 10-5 sr. 
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Outros dois modelos para a forma do Sol são: 

 

Limb Darkened Sun [50]: 

 

I(r) = I((1,0 − 0,5138 ∙ (r/t)�) se: r ≤ t 

I(r) = 0,0     se: r > t (3.20) 

 

onde r é o ângulo subentendido entre o centro do Sol e um ponto na sua fronteira (menor que 
R) e R é o ângulo subentendido máximo (R = 4,65 x 10-3), ângulos em radianos. 

 

Square Wave Sun [50]: 

 

I(r) = I( se: r ≤ t 

I(r) = 0,0  se: r > t (3.21) 

 

onde a intensidade é constante enquanto r for igual a R (R = 4,65 x 10-3 rad) e depois desce 
para zero. 

 

 

3.3 Mecanismos de Perda de Campos de Heliostatos 

 

A escolha da melhor localização dos heliostatos em relação ao receptor, assim como a altura 
da torre, constitui um problema onde têm de ser consideradas muitas variáveis – os 
mecanismos de perda. Uma vez que esses mecanismos dependem da distribuição dos 
heliostatos no terreno, é importante conseguir uma boa distribuição de modo a aumentarmos a 
eficiência do campo de heliostatos. 

O campo solar considerado nesta análise está no Hemisfério Norte. 

 

 

3.3.1 Efeito Co-seno 

 

O principal factor a ter em conta na distribuição dos heliostatos no terreno é a sua eficiência 
em relação ao efeito co-seno. Esta eficiência depende da posição do Sol e da posição do 
heliostato em relação ao receptor. 



A Figura 3.11 mostra um sistema de eixos 
localização do heliostato B pode ser definida 
ponto de foco localizado a uma distância 

 

Figura 3.11 – Coordenadas que definem a posição de um heliostato em relação ao receptor

 

A orientação de um heliostato é determinada pela lei de Snell:
igual ao ângulo de reflexão 
de incidência com o vector unitário que aponta para o centro do 
aponta do heliostato em direcção ao ponto

 

 

Incorporando as coordenadas da

 

cos2θ? =

 

onde h e a são os ângulos de altura 
coordenadas ortogonais do heliostato e da torre (Figura 3.11).

Portanto, o heliostato tem de ser 
normal à sua superfície (H)
linha do heliostato para a torre
reduzida pelo co-seno desse ângulo.

Como se pode ver na Figura 
efeito co-seno porque a normal
heliostato B, a Sul da torre,
que assumir para reflectir os raios de 
torre apresentam uma maior eficiência em relação ao efeito co
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sistema de eixos composto pelo zénite, o Este e o 
do heliostato B pode ser definida por um ponto de coordenadas 

ponto de foco localizado a uma distância z0 acima da origem. 

Coordenadas que definem a posição de um heliostato em relação ao receptor

(adaptado de [43]). 

A orientação de um heliostato é determinada pela lei de Snell: o ângulo de
reflexão (θr) [50]. Deste modo pode-se obter uma equação para o ângulo 

com o vector unitário que aponta para o centro do Sol (S) e o vector unitário 
em direcção ao ponto de foco (R): 

cos 2θ? = Sxy ∙ Rxxy (3.22) 

as coordenadas da torre e do heliostato definidas na Figura

= ({[){g) M?=P)|g∙D<MP∙M?=O)�g∙D<MP∙D<MO
}({[){g)~�|g~��g~

 (3.2

são os ângulos de altura solar e azimute, respectivamente, e 
coordenadas ortogonais do heliostato e da torre (Figura 3.11). 

tem de ser posicionado pelo seu sistema de seguimento de modo a que a 
) fique exactamente na bissecção do ângulo entre

para a torre (Figura 3.11). A área efectivamente reflectida pelo
desse ângulo. 

Como se pode ver na Figura 3.12 o heliostato A, a Norte da torre, tem uma
normal da sua superfície está quase na direcção

ul da torre, tem uma maior perda por efeito co-seno devido à posição
os raios de Sol para o receptor. Portanto, os 

torre apresentam uma maior eficiência em relação ao efeito co-seno. 
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ste e o Norte (z, e, n). A 
coordenadas z1, e1 e n1, com o 

 

Coordenadas que definem a posição de um heliostato em relação ao receptor 

o ângulo de incidência (θi) é 
se obter uma equação para o ângulo 

e o vector unitário que 

Figura 3.11, obtém-se [43]: 

3.23) 

e azimute, respectivamente, e z, e e n são 

seu sistema de seguimento de modo a que a 
entre os raios do Sol e a 

área efectivamente reflectida pelo heliostato é 

uma pequena perda por 
está quase na direcção do receptor. O 

devido à posição que tem 
 heliostatos a Norte da 
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Figura 3.12 – O efeito co-seno de dois heliostatos em direcções opostas à torre [43]. 

 

Na Figura 3.13 é apresentada a eficiência anual de um campo em relação ao efeito co-seno. 
Esta figura mostra que os heliostatos a Norte são os mais eficientes, por isso tipicamente a 
maioria dos heliostatos de um campo está a Norte. 

 

 

Figura 3.13 – Eficiência anual de um campo de heliostatos em relação ao efeito co-seno [43]. 
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3.3.2 Sombreamento e Bloqueio 

 

O sombreamento ocorre quando um heliostato projecta a sua sombra sobre outro heliostato 
situado atrás dele, impedindo que parte do fluxo incidente chegue ao segundo heliostato. O 
bloqueio ocorre quando um heliostato impede o fluxo reflectido por outro de chegar ao 
receptor. Ambos os processos são apresentados na Figura 3.14, o bloqueio pode ser observado 
num campo de heliostatos verificando se há luz reflectida nas costas dos heliostatos. 

 

 

Figura 3.14 – Perdas por sombreamento e bloqueio [43]. 

 

A quantidade de sombreamento e bloqueio num campo de heliostatos é função do 
espaçamento entre heliostatos, da altura da torre e da posição do Sol. A optimização da 
distribuição dos heliostatos é feita recorrendo a programas de simulação com algoritmos 
complexos, estes programas estudam heliostatos representativos do campo verificando os 
bloqueios e os sombreamentos provocados pelos heliostatos vizinhos do heliostato em 
questão. No entanto, foram desenvolvidas algumas equações para a distribuição dos 
heliostatos a partir de estudos realizados com esses softwares [43] [50]. 

Geralmente os heliostatos são organizados de acordo com um padrão radial (analisado no 
subcapítulo 3.4). Este padrão minimiza o espaço requerido e as perdas por sombreamento e 
bloqueio. Os heliostatos que estão mais perto da torre ficam muito próximos uns dos outros, 
ficando com uma distância mínima que evite interferências mecânicas. Os heliostatos mais 
afastados da torre têm um maior espaçamento entre si para que o bloqueio da radiação 
reflectida diminua. 

Nos raios maiores são colocados mais heliostatos quando o espaçamento é muito grande, 
sendo estabelecido um novo escalonamento. Nos raios mais pequenos, quando o espaçamento 
é insuficiente, são retirados heliostatos para que não haja interferência mecânica e para se 
reduzir os sombreamentos e bloqueios [43] [50]. 
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3.3.3 Atenuação Atmosférica 

 

Muitos dos factores relativos à distribuição dos heliostatos sugerem que o campo se deve 
estender “infinitamente” a norte da torre. A grande limitação na distância a que um heliostato 
é colocado da torre é a atenuação da radiação reflectida à medida que esta atravessa o ar para 
chegar ao receptor. 

A atenuação atmosférica, para céu limpo (visibilidade de 23 km), pode ser aproximada por 
[43]: 

 

τE = 0,99326 − 0,1046D + 0,017D� − 0,002845D�  (3.24) 

 

onde D é a distância mais curta entre o heliostato e o receptor em quilómetros. 

Para baixa visibilidade (5 km) a atenuação atmosférica é dada por [43]: 

 

τE = 0,98707 − 0,2748D + 0,03394D� (3.25) 

 

Apesar de estas equações terem sido obtidas para altitudes específicas, elas dependem muito 
da distribuição dos aerossóis ao nível do solo (visibilidade) e apenas ligeiramente da altitude 
do local [43].O efeito da atenuação atmosférica é apresentado na Figura 3.15, à medida que a 
distância entre os heliostatos e a torre aumenta a atenuação atmosférica ganha mais 
importância. 

 

 

Figura 3.15 – Atenuação atmosférica para visibilidades até 23 km e até 5 km [43]. 
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3.3.4 Desfocagem 

 

A desfocagem é uma fonte de perdas tanto do receptor (dimensão da superfície absorvedora) 
como dos heliostatos (focagem da radiação e distância à torre). A perda por desfocagem 
significa que energia direccionada ao receptor não atinge a superfície absorvedora. A precisão 
da superfície dos espelhos, a propagação do feixe de radiação, a precisão do alinhamento dos 
espelhos e do sistema de seguimento têm um grande efeito sobre a distribuição do fluxo no 
receptor e, consequentemente, na desfocagem [43]. 

A perda por desfocagem pode ser diminuída aumentando o tamanho do receptor. O receptor é 
normalmente suficientemente grande para interceptar a maior parte da radiação reflectida pelo 
campo de heliostatos e para manter os valores máximos de fluxo incidente dentro de valores 
aceitáveis. No entanto, o tamanho é limitado pelas perdas de calor por radiação e convecção 
que são directamente proporcionais à área do receptor. 

É importante notar que só um heliostato perfeitamente plano produziria uma imagem do 
tamanho da sua área reflectora no receptor (Figura 3.16), aumentada aproximadamente 0,5 
graus devido à dispersão. Na maioria das aplicações, cada espelho é ligeiramente côncavo e 
aponta na direcção de um ponto focal, o que produz uma maior densidade de fluxo no ponto 
de foco. Porém, há diversos factores que podem aumentar o tamanho da imagem reflectida 
por um heliostato: a irregularidade da superfície dos espelhos, o erro de curvatura de cada 
espelho e os erros associados ao seu ponto de foco. Esta última fonte de erro pode ser 
aumentada devido a diferenças térmicas na estrutura. Todos estes erros somados produzem 
um perfil de fluxo no ponto de foco (receptor) que tem um padrão de distribuição semelhante 
ao apresentado na Figura 3.17, em que 90% do total do fluxo está concentrado no centro [43] 
[50]. 

 

 

Figura 3.16 – Imagem projectada por um heliostato. 

 

Para além de se conseguir obter uma densidade de fluxo elevada é muito importante que o 
sistema de seguimento do heliostato coloque o fluxo no local correcto. Os erros que levam a 
um mau posicionamento podem ser causados pelos mecanismos de seguimento, levando a 
erros verticais e horizontais, ou pelo vento, que pode causar flexões na estrutura do heliostato. 
A maioria destes erros torna-se mais significativo à medida que os heliostatos se vão 
afastando do receptor, mas o contorno do fluxo e os erros de posicionamento também são 
críticos para os heliostatos colocados mais perto da torre porque a área projectada do receptor 
é muito pequena nesta zona [43]. 



Figura 3.17 – Padrão da densidade de fluxo que chega ao receptor a part

 

 

3.3.5 Eficiência do Campo de 

 

As perdas associadas ao campo de 
dos espelhos, à atenuação atmosférica, 
também pode ser incluída nas perdas do receptor).

As maiores perdas são devidas ao efeito co
co-seno podem ser minimizadas
assim este modo de perda vai ser sempre o 

Outra perda importante é causada pela
actuais apresentarem reflectividades acima dos 90%, o envelhecimento dos espelhos e a 
sujidade reduzem rapidamente este
danos para se diminuir este modo de perda

Em programas de simulação deve ser atribuído um valor médio às perdas causadas pela 
reflectividade, que considere a perda
as lavagens. 

A eficiência total do campo

 

ηDEF�< = ηD<M
 

onde ηcos, ηreflec, ηaten, ηsomb

seno, reflectividade dos espelhos, atenuação atmosférica
desfocagem, respectivamente.
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Padrão da densidade de fluxo que chega ao receptor a partir de um heliostato [43]

Eficiência do Campo de Heliostatos 

As perdas associadas ao campo de heliostatos são devidas ao efeito co
atenuação atmosférica, ao sombreamento e bloqueio 

também pode ser incluída nas perdas do receptor). 

perdas são devidas ao efeito co-seno. Conforme foi referido
podem ser minimizadas através de um bom projecto do campo de 

vai ser sempre o mais importante. 

Outra perda importante é causada pela reflectividade dos espelhos. Apesar dos espelhos 
actuais apresentarem reflectividades acima dos 90%, o envelhecimento dos espelhos e a 
sujidade reduzem rapidamente este valor. É importante manter os espelhos lavados e sem 
danos para se diminuir este modo de perda [43] [50]. 

Em programas de simulação deve ser atribuído um valor médio às perdas causadas pela 
reflectividade, que considere a perda por envelhecimento e a perda média 

A eficiência total do campo (ηcampo) pode ser calculada a partir de: 

D<M ∙ ηGC�;CD ∙ ηE@C= ∙ ηM<F� ∙ η�;<� ∙ ηBCMH  

somb, ηbloq e ηdesf são eficiências baseadas nas perdas por 
seno, reflectividade dos espelhos, atenuação atmosférica, sombreamento, bloqueio e 

respectivamente. 
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ir de um heliostato [43]. 

-seno, à reflectividade 
 e à desfocagem (que 

Conforme foi referido as perdas por efeito 
do campo de heliostatos. Ainda 

reflectividade dos espelhos. Apesar dos espelhos 
actuais apresentarem reflectividades acima dos 90%, o envelhecimento dos espelhos e a 

valor. É importante manter os espelhos lavados e sem 

Em programas de simulação deve ser atribuído um valor médio às perdas causadas pela 
a média que se obtém entre 

(3.26) 

são eficiências baseadas nas perdas por efeito co-
sombreamento, bloqueio e 
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3.4 Distribuição dos Heliostatos no Terreno 

 

A Universidade de Houston desenvolveu equações que permitem determinar o espaçamento e 
a densidade de campos de heliostatos. Estas equações podem ser usadas em estudos 
preliminares para heliostatos com reflectividade elevada (cerca de 90%). O espaçamento 
radial (∆R) e o espaçamento azimutal (∆A) (Figura 3.18) são definidos como [43]: 

 

∆R = HM(1,44cotg�� − 1,094 + 3,068�� − 1,125���) (3.27) 

∆A = WM(1,749 + 0,6396��) + (,��f�
��)(,(��(�  (3.28) 

 

onde HM e WM são respectivamente a altura e largura do heliostato. O ângulo θL é o ângulo 
de altura do receptor a partir da localização do heliostato, pode ser calculado com [43]: 

 

tanθ� = *
� (3.29) 

 

onde L é a distância da torre ao heliostato medida em “alturas de torre”. 

A densidade local do campo pode ser calculado a partir de [43]: 

 

�� = �`�∙��∙��
∆�∙∆�  (3.30) 

 

onde DM é a densidade dos espelhos, isto é, o rácio entre a área espelhada e a área total do 
heliostato. A densidade local do campo de heliostatos é o rácio entre a área espelhada e a área 
do terreno nessa zona. A densidade média, para campos optimizados por programas de 
simulação, está entre 0,2 e 0,25 [43]. 

 

 

Figura 3.18 – Distribuição radial de um campo de heliostatos (Universidade de Houston) [43]. 



A distribuição dos heliostatos no terreno consiste na segmentação da área em redor da
numa série de zonas concêntricas.
o raio vai diminuindo em direcção ao centro (torre)
interiores podem estar demasiado perto uns dos outros, o que leva a interferências mecânicas, 
sombreamentos e bloqueios. Quando isto acontece são retirados heliostatos havendo um 
“deslizamento azimutal” (Figura 3.19), o espaçamento é reiniciado com base no nov
de heliostatos nesse plano de deslizamento [50].

 

Figura 3.19

 

Como se pode ver na Figura 
distância à torre aumenta, devido ao maior espaçamento radial necessário para que não haja 
perdas por sombreamento e bloqueio.

 

Figura 3.20 – Densidade local para um campo com distribuição radial
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zonas concêntricas. Esta forma de posicionamento traz problemas à medida que 

o raio vai diminuindo em direcção ao centro (torre). Os heliostatos que estão nas zonas 
riores podem estar demasiado perto uns dos outros, o que leva a interferências mecânicas, 

sombreamentos e bloqueios. Quando isto acontece são retirados heliostatos havendo um 
“deslizamento azimutal” (Figura 3.19), o espaçamento é reiniciado com base no nov
de heliostatos nesse plano de deslizamento [50]. 

19 – Deslizamento azimutal em distribuições radiais 

Figura 3.20, a densidade local do campo diminui à medida 
distância à torre aumenta, devido ao maior espaçamento radial necessário para que não haja 
perdas por sombreamento e bloqueio. 

 

Densidade local para um campo com distribuição radial
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heliostatos no terreno consiste na segmentação da área em redor da torre 
Esta forma de posicionamento traz problemas à medida que 

. Os heliostatos que estão nas zonas 
riores podem estar demasiado perto uns dos outros, o que leva a interferências mecânicas, 

sombreamentos e bloqueios. Quando isto acontece são retirados heliostatos havendo um 
“deslizamento azimutal” (Figura 3.19), o espaçamento é reiniciado com base no novo número 

 

imutal em distribuições radiais [50]. 

diminui à medida que a 
distância à torre aumenta, devido ao maior espaçamento radial necessário para que não haja 

Densidade local para um campo com distribuição radial [43]. 
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3.5 Programas de Simulação Existentes 

 

Os programas de simulação podem ser agrupados segundo uma "pirâmide de modelação", que 
descreve uma hierarquia natural para modelar sistemas complexos (Figura 3.21) [51]. No topo 
estão os “modelos de sistema” onde se simula todo o sistema. São utilizados para avaliar o 
desempenho global, como por exemplo o custo da energia ou a potência nominal. Estes 
modelos dependem de dados de entrada (inputs) de outros modelos com processos mais 
detalhados que fornecem informações acerca do desempenho individual de componentes 
dentro do sistema total. Os “modelos de processo” exigem parâmetros de entrada e 
distribuições (para análises de incerteza e sensibilidade) que são adquiridos através de 
diversos meios, tais como testes, literatura, pesquisa e/ou experiência profissional. 

 

 

Figura 3.21 – Pirâmide de modelação [51]. 

 

Esta “pirâmide de modelação” é muitas vezes usada como estrutura para a modelação de 
sistemas complexos, pois fornece um fluxo lógico e organização da informação e das 
actividades de modelação. Muitos “modelos de sistema” têm “modelos de processo” incluídos 
nos seus algoritmos. 

Nos próximos subcapítulos serão apresentados alguns dos softwares de simulação de campos 
de heliostatos, incluídos nos chamados “modelos de processo” (ASAP, HELIOS, MIRVAL e 
SOLTRACE), e “modelos de sistema”, onde se simula toda a central (DELSOL, SAM, 
SOLERGY e TRNSYS). 

 

 

3.5.1 ASAP 

 

O ASAP é um software que realiza simulações ópticas de diversas geometrias e sistemas. 
Apresenta como dados de saída (outputs) a visualização gráfica da geometria do sistema, dos 
trajectos e das fontes de luz. Pode ser modelada a dependência direccional da radiação do Sol, 
e pode ser implementado um erro de declive aleatório ou definido da superfície do espelho 
juntamente com a reflexão, refracção, dispersão e absorção. Actualmente, o fluxo reflectido 
pelos colectores solares só pode ser projectado sobre superfícies planas, mas a próxima versão 
irá permitir o uso de superfícies não-planares. Uma das vantagens deste sistema é permitir a 
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importação da geometria de outros programas através de um ficheiro IGES. A empresa que 
desenvolve o ASAP também planeia integrar o software directamente no programa 
SolidWorks [51] [52]. 

 

 

3.5.2 HELIOS 

 

O HELIOS foi inicialmente desenvolvido para analisar experiências na Central Receiver Test 
Facility dos Sandia National Laboratories. Este código avalia a densidade do fluxo solar em 
campos com 1 a 559 heliostatos individuais (ou células com vários heliostatos). Também 
podem ser avaliados colectores de outras formas como, por exemplo, reflectores parabólicos. 
O código considera a refracção atmosférica, a distribuição angular dos raios solares, a 
reflectividade, a forma do foco dos espelhos e distribuições do erro na curvatura da superfície, 
orientação dos espelhos, sombreamento e bloqueio. Os inputs do código são introduzidos 
através de ficheiros de texto especificados pelo utilizador. O HELIOS ainda é utilizado pelo 
pessoal dos Sandia National Laboratories, mas os projectistas originais já não estão nos seus 
quadros [51] [53]. 

 

 

3.5.3 MIRVAL 

 

O MIRVAL é um software que calcula a eficiência do campo e o mapa de fluxo, é utilizado 
quando se deseja obter um modelo óptico rigoroso. Tem sido utilizado para verificar os 
cálculos de fluxo de outros códigos como o DELSOL, o HELIOS e os UHC (University of 
Houston Codes). O código considera os efeitos de sombreamento, bloqueio, erros no 
seguimento, distribuição angular dos raios solares, dispersão, atenuação, reflectividade e 
estratégias de foco. Estão incluídas no programa três configurações de receptor e quatro tipos 
de heliostato. Os inputs são introduzidos através de ficheiros de texto especificados pelo 
utilizador, podem ser estudados outros heliostatos ou receptores se forem realizadas pequenas 
alterações nas subrotinas. Os autores originais do MIRVAL pertenciam aos Sandia National 
Laboratories mas após a sua saída este deixou de ser lá utilizado, no entanto, ainda é utilizado 
na Alemanha (DLR – German Aerospace Center) e em Israel (Weizman Institute) [51] [53]. 

 

 

3.5.4 SOLTRACE 

 

O SOLTRACE é um software desenvolvido pelo National Renewable Energy Laboratory 
(NREL) que pode ser usado para analisar e projectar sistemas ópticos de centrais CSP. Podem 
ser modelados colectores parabólicos assim como outras formas e contornos. A geometria 
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óptica pode ser modelada numa série de estágios compostos por elementos ópticos com 
determinados atributos, incluindo forma, contorno e qualidade óptica. Os resultados podem 
ser visualizados e guardados como gráficos de dispersão, mapas de fluxo, e gráficos de 
desempenho. O software implementa uma interface gráfica amigável e etapas lógicas para a 
definição do problema, está disponível no site da NREL em [54] mas actualmente não é 
prestado apoio técnico [51] [54]. 

 

 

3.5.5 DELSOL 

 

O DELSOL foi desenvolvido na década de 1970 pelos Sandia National Laboratories, o código 
optimiza o desempenho e o projecto de uma forma computacionalmente eficiente. Geralmente 
é muito mais rápido do que o MIRVAL ou o HELIOS, os dois códigos que o precederam. São 
consideradas as variações de insolação, efeito co-seno, sombreamento, bloqueio e 
desfocagem, juntamente com a atenuação atmosférica, reflectividade dos espelhos e do 
receptor, perdas por radiação e convecção do receptor e perdas nas tubagens. O código pode 
ser usado para avaliar o custo da energia e para optimizar a distribuição dos heliostatos no 
terreno, dimensões do receptor e altura da torre com base nesses custos, no entanto, apenas 
são utilizados alguns dias de cada mês na análise global. O DELSOL está escrito em 
FORTRAN77, os seus inputs são introduzidos através de ficheiros de texto especificados pelo 
utilizador. O DELSOL ainda é utilizado pelo pessoal dos Sandia National Laboratories e por 
várias empresas industriais, mas faltam manutenção e apoio activos [51] [53]. 

O WinDelsol é uma adaptação do DELSOL para o sistema operativo Windows com algumas 
novas funções, como o interface mais simples para o utilizador ou a optimização da geração 
do campo de heliostatos. Este programa parece ser mais adaptado a sistemas de grandes 
dimensões pois não é muito preciso para centrais pequenas. A facilidade de uso torna-o uma 
ferramenta interessante para estudos preliminares de grandes projectos CRS [47]. 

 

 

3.5.6 SAM 

 

O Solar Advisor Model (SAM) foi desenvolvido pelo NREL em parceria com o 
Departamento de Energia dos EUA e os Sandia National Laboratories. Fornece uma análise 
de custos e desempenho para vários sistemas, entre os quais as centrais CSP. O SAM combina 
modelos de simulação horária com modelos de desempenho e financiamento para estimar a 
produção de energia e os custos do projecto. O desempenho de cada um dos modelos de 
componentes é baseado em correlações, funções analíticas, ou factores que descrevem os 
processos físicos que estão a ser modelados. O programa pode trocar dados com modelos 
externos desenvolvidos no Microsoft Excel. [51] [55]. 

O SAM é um programa com uma forte componente financeira, com uma análise detalhada do 
investimento inicial, incentivos fiscais e período de retorno financeiro. Alguns dos outputs do 
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programa são a produção anual, mensal e diária, a eficiência máxima e anual, o custo da 
electricidade e os custos de capital, operação e manutenção. O SAM é mantido e distribuído 
gratuitamente pelo NREL [55]. 

 

 

3.5.7 SOLERGY 

 

O SOLERGY foi criado na década de 1980 pelos Sandia National Laboratories, simula o 
funcionamento e a produção anual de energia de uma central solar de receptor central durante 
um período com a duração máxima de um ano. Utiliza dados climáticos reais ou simulados e 
calcula a energia em cada subsistema da central. Os factores considerados incluem as perdas 
de energia em cada componente do sistema, atrasos durante a iniciação, condições climáticas, 
estratégias de armazenamento e limitações de potência para cada componente. Na versão 
original do SOLERGY era necessário que a energia colectada pelo subsistema do receptor 
fosse enviada para o armazenamento térmico, o código foi posteriormente modificado para 
permitir que a energia colectada fosse desviada do armazenamento na análise da central Solar 
One. O código é escrito em FORTRAN77 e os inputs são introduzidos através de ficheiros de 
texto especificados pelo utilizador. O SOLERGY ainda é utilizado pelo pessoal dos Sandia 
National Laboratories [51] [56]. 

 

 

3.5.8 TRYNSYS 

 

As simulações também podem ser realizadas através da integração dos subsistemas campo de 
heliostatos e torre em ferramentas de modelação menos específicas, tais como o TRNSYS 
[47]. 

O TRYNSYS é um software que permite ao utilizador modelar diferentes sistemas transientes 
utilizando componentes modulares. Cada componente representa um processo físico ou 
recurso no sistema, os componentes podem ser desenvolvidos e adicionados ao modelo do 
sistema conforme for necessário. Cada componente lê o seu input de um ficheiro de texto e 
fornece um output através da solução de equações algébricas ou diferenciais. Os componentes 
incluem colectores solares térmicos (colectores parabólicos concentradores, colectores solares 
planos), permutadores de calor, reservatórios térmicos, componentes hidráulicos, 
controladores, etc. Podem ser modelados processos específicos de subcomponentes ou 
análises de desempenho do sistema total. Duas das principais características do TRYNSYS 
são: a interface gráfica onde é apresentado o sistema com os componentes representados por 
ícones e as conexões entre eles representadas por linhas; e a criação de componentes macro, 
onde são incluídos diversos componentes de forma a simplificar a visualização do sistema 
total. O TRNSYS foi desenvolvido na Universidade do Wisconsin (EUA), está disponível 
comercialmente desde 1975 e é mantido por vários distribuidores [51] [57]. 
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4 Simulação de um Campo de Heliostatos 

 

Para se analisar o desempenho de um campo de heliostatos foram utilizados dois programas 
de simulação: SAM 2010.11.9 (Solar Advisor Model) e WinDelsol 1.0. A escolha destes 
programas deveu-se apenas à sua disponibilidade. O SAM pode ser descarregado 
gratuitamente em [55], o WinDelsol estava disponível no Laboratório de Novas Tecnologias 
Energéticas (na FEUP). 

Com os resultados obtidos nas simulações pretendeu-se não só analisar os dados 
disponibilizados pelos softwares, mas também comparar os programas para assim se retirarem 
conclusões relativamente às vantagens e desvantagens de cada um deles. 

 

 

4.1 Definição da Central 

 

Nenhum destes programas permite analisar apenas o desempenho do campo de heliostatos, 
tendo sido decidido realizar a simulação de uma central de 20 MW, centrando-se depois a 
análise principalmente nos resultados obtidos para o campo solar. 

A central simulada foi colocada em Faro. Esta cidade pertence a uma região que recebe níveis 
elevados de radiação solar (radiação directa normal igual a 2183 kWh/m2 ano [58]) e um 
elevado número anual de horas de Sol. No programa SAM também foi realizada uma 
simulação da mesma central colocada na cidade do Porto, para mostrar a importância da 
localização nos resultados obtidos. Apenas a região sul de Portugal apresenta condições 
propícias para a instalação destas centrais sendo interessante comparar os resultados obtidos 
noutra região de forma a mostrar isso mesmo. 

A metodologia seguida foi definir primeiro a central no SAM, não alterando os valores da 
análise económica e financeira pois estes influenciam os resultados obtidos, para se tirar 
partido da ferramenta de optimização deste programa. Esta ferramenta de optimização define 
valores óptimos para as dimensões do receptor, altura da torre e número de heliostatos de 
acordo com as dimensões dos heliostatos, o múltiplo solar e a potência nominal da central. Os 
valores obtidos foram depois utilizados no WinDelsol para se poder estudar a central nesse 
programa. 

Os parâmetros utilizados na simulação da central são apresentados Tabela 4.1: 
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Tabela 4.1 – Dados da simulação do campo de heliostatos. 

Heliostatos 

Configuração do campo Norte 

Dimensões dos heliostatos 11 x 11 m 

Rácio área reflectora/área total 0,97 

Reflectividade 0,9 

Velocidade máx. do vento 15 m/s 

Múltiplo solar 1,5 

Densidade do campo 0,2 

Receptor 
Tipo de receptor Cavidade 

HTF 60% NaNO3 + 40% KNO3 

Bloco de Potência 

Potência nominal 20 MW 

Eficiência nominal 42% 

Condensador Evaporativo 

Capac. do sistema de armaz.  6 h 

 

 

4.2 Solar Advisor Model 

 

No Solar Advisor Model (SAM) o primeiro passo é definir o local onde vai ser instalada a 
central para depois se obterem os dados climáticos a partir de um ficheiro; o Departamento de 
Energia dos EUA tem ficheiros para 2100 locais do Globo em [59]. Estes dados incluem as 
coordenadas da cidade escolhida, a radiação solar disponível, as temperaturas médias e a 
velocidade do vento. 

Por curiosidade são apresentados na Figura 4.1 os valores médios mensais para a radiação 
directa normal das cidades do Porto e Faro, como se pode constatar os valores ao longo do 
ano são superiores em Faro. 

De seguida devem ser definidos a componente financeira, os incentivos fiscais e os custos da 
central. O programa avisa que os valores atribuídos a estas variáveis são utilizados na 
simulação da central e que devem ser atribuídos valores credíveis. Como este programa não 
permite realizar uma optimização sem a componente financeira foram retirados os incentivos 
fiscais, tendo sido mantidos os custos e o plano de financiamento (30 anos de duração) 
definidos pelo programa. 
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Figura 4.1 – Valores médios mensais de radiação directa normal no Porto e em Faro. 

 

 

Figura 4.2 – Vista geral da interface do utilizador do programa SAM. 

 

Numa terceira fase está a definição do campo de heliostatos, da torre e receptor, do ciclo de 
potência, do armazenamento térmico e das perdas térmicas. O módulo de centrais de torre do 
SAM está baseado na central Solar Two, temos portanto uma central com sais fundidos como 
HTF (alternativamente pode-se definir outro HTF definindo as suas propriedades 
termodinâmicas) e dois tanques para armazenamento térmico. Pode ser definido um receptor 
de cavidade ou um receptor externo, estando também disponível uma opção para a definição 
do circuito a cumprir pelo HTF no receptor. Os heliostatos, a cavidade e o ciclo de potência 
foram definidos com os parâmetros apresentados na Tabela 4.1. 

No campo destinado ao armazenamento térmico são definidas as propriedades do sistema de 
armazenamento, o que inclui a definição do número de horas de carga do armazenamento 
(definido para 6 horas), dos horários de expedição da energia para a rede (definido como 
uniforme) e do backup fóssil (definido como inexistente). 
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Depois de definidos os heliostatos e o tipo de receptor pode ser realizada uma “Optimização 
do Campo Solar” em que o programa define parâmetros como a altura da torre, as dimensões 
do receptor e número e posição dos heliostatos de acordo com as informações de que dispõe 
(análise económica e dados acerca de dimensão dos heliostatos e múltiplo solar). No SAM a 
“Optimização do Campo Solar” não permite definir a densidade do campo de heliostatos, no 
entanto, o utilizador pode definir manualmente o número de heliostatos em cada zona 
radial/azimutal. 

É importante referir que durante as simulações se notou que é necessário ter alguns cuidados 
com a ferramenta de “Optimização do Campo Solar”, porque se os intervalos definidos para 
as variáveis forem muito grandes o programa não apresenta valores válidos. Para contornar 
este problema foi decidido começar com intervalos mais pequenos, em torno dos valores de 
altura de torre e dimensões do receptor da central PS10 [60]; depois foram-se diminuindo 
progressivamente os intervalos até se obterem valores com os quais se chegava a resultados 
aceitáveis na simulação final. Os valores finais obtidos com a ferramenta “Optimização do 
Campo Solar” são apresentados na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Valores optimizados para os heliostatos e receptor no SAM. 

Heliostatos 
Número de heliostatos 1263 

Área útil total 148 238 m2 

Receptor 
Altura da torre 120 m 

Dimensões do receptor 14 x 14 m 

 

 

Figura 4.3 – Distribuição dos heliostatos optimizada pelo SAM. 

 

Por último, após todos os parâmetros estarem definidos, é corrida a simulação obtendo-se 
valores energéticos anuais, mensais e diários relativos ao campo de heliostatos, receptor, 
bloco de potência e central na forma de gráficos e tabelas; também se obtêm outros resultados 
como, por exemplo, custos e períodos de amortização do investimento. 
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Os valores obtidos são apresentados na Tabela 4.3. Estes valores mostram que o campo de 
heliostatos tem uma eficiência anual de 63% e o receptor tem uma eficiência anual de 85%. A 
central tem uma eficiência global de 17% (Figura 4.4). 

O factor de capacidade anual da central é 30,3%. Este factor de capacidade é consequência da 
capacidade definida para o armazenamento térmico e do múltiplo solar, com um 
armazenamento térmico de 10 horas e um múltiplo solar de 1,9 consegue-se um factor de 
capacidade de 40,8% para esta mesma central. 

 

Tabela 4.3 – Resultados anuais da central simulada no SAM (Faro). 

Radiação incidente no campo de heliostatos 323 GWh/ano 

Energia a montante do receptor 203 GWh/ano 

Energia térmica a jusante do receptor 173 GWh/ano 

Energia eléctrica bruta 67 GWh/ano 

Gastos parasíticos 11 GWh/ano 

Energia eléctrica líquida 56 GWh/ano 

 

 

Figura 4.4 – Eficiência anual de vários componentes da central simulada no SAM (Faro). 

 

Estes resultados podem ser comparados com os valores de uma central de referência 
localizada em Sevilha, com sais fundidos como HTF, disponível em [6]. As eficiências de 
referência são 61% para o campo de heliostatos e 84% para o receptor, portanto, os valores 
obtidos na simulação estão muito próximos do esperado. 

Na Figura 4.5 são apresentados os valores mensais de potência incidente no campo de 
heliostatos (PI), potência a montante do receptor (PMR) e eficiência do campo de heliostatos 
(EH) no ano em estudo, onde se constata que a potência disponível aumenta nos meses de 
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Verão para depois diminuir nos meses de Inverno. A eficiência do campo de heliostatos (EH) 
mantém-se bastante constante durante os meses de Verão para depois diminuir nos meses de 
Inverno. A diminuição da eficiência dos heliostatos nos meses de Inverno é provocada pela 
altura solar mais baixa, que vai aumentar as perdas por efeito co-seno, sombreamento e 
bloqueio. 

 

 

Figura 4.5 – Valores mensais de potência incidente no campo de heliostatos, potência a montante do 

receptor e eficiência do campo de heliostatos (Faro). 

 

Na Figura 4.6 apresentam-se os valores de potência incidente no campo de heliostatos (PI), 
potência a montante do receptor (PMR) e eficiência do campo de heliostatos (EH) no dia 21 
de Junho, Solstício de Verão. Como se pode ver, a eficiência do campo de heliostatos não 
depende da potência incidente no campo, depende da posição do Sol, da distribuição dos 
heliostatos no terreno, da eficiência do sistema de seguimento e da qualidade óptica dos 
espelhos. A potência que chega ao receptor depende da eficiência dos heliostatos e da 
potência incidente. 

 

 

Figura 4.6 – Valores horários de potência incidente no campo de heliostatos, potência a montante do 

receptor e eficiência dos heliostatos no dia 21 de Junho (Faro). 
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Com os resultados apresentados na Figura 4.6 pode-se obter a potência incidente e a eficiência 
nominal do campo de heliostatos para as quais a central foi projectada, os seus valores 
rondarão aos máximos obtidos para este dia. A potência incidente de projecto é 
aproximadamente igual a 140 MW e a eficiência nominal do campo de heliostatos é 80%. 

Para mostrar a importância da escolha do local para uma central CSP foi realizada uma 
simulação com a central localizada no Porto. Os resultados da simulação encontram-se na 
Tabela 4.4. A radiação incidente no campo de heliostatos corresponde a 73% da obtida para 
Faro; a energia eléctrica líquida obtida para o Porto (35 GWh/ano) corresponde a 62,5% da 
obtida para a central situada em Faro (56 GWh/ano), evidenciando deste modo a importância 
da escolha do local. 

 

Tabela 4.4 – Resultados anuais da central simulada no SAM (Porto). 

Radiação incidente no campo de heliostatos 237 GWh/ano 

Energia a montante do receptor 135,5 GWh/ano 

Energia térmica a jusante do receptor 114 GWh/ano 

Energia eléctrica bruta 42 GWh/ano 

Gastos parasíticos 7 GWh/ano 

Energia eléctrica líquida 35 GWh/ano 

 

Na Figura 4.7 são apresentados os valores de eficiência da central simulada na cidade do 
Porto. As eficiências anuais do campo de heliostatos e do receptor para esta central são 57% e 
84%, respectivamente. A eficiência global da central é 15% e o seu factor de capacidade anual 
é 18,9%. 

 

 

Figura 4.7 – Eficiência anual de vários componentes da central simulada no SAM (Porto). 
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4.3 WinDelsol 

 

A interface do utilizador deste programa pode ser vista na Figura 4.8; este software foi 
desenvolvido no final da década de 1970. O utilizador pode carregar um ficheiro já existente e 
realizar a simulação ou então realizar ele próprio o input da informação, gravar esse ficheiro e 
depois carregá-lo para iniciar a simulação. 

O menu de input está dividido em nove grupos, nos quais se podem definir parâmetros como, 
por exemplo: 

• BASIC: definição do tipo de simulação (anual ou diária), dia de referência da 
simulação, hora solar da simulação, densidade dos heliostatos no campo, potência 
eléctrica da central, latitude e altitude do local, modelo de insolação, constante de 
insolação, factores atmosféricos; 

• FIELD: número de zonas do campo de heliostatos (radiais e azimutais), posição radial 
máxima e mínima dos heliostatos no campo, campo norte ou circular; 

• HSTAT: dimensões dos heliostatos, rácio área espelhada/área total do heliostato, 
heliostatos circulares ou rectangulares, reflectividade dos espelhos, número de 
espelhos por heliostato e matriz desses espelhos; 

• REC: altura da torre, tipo de receptor, dimensões do receptor e estratégias de foco; 

• NLFLUX: fluxos energéticos; 

• NLEFF: perdas térmicas, eficiência do bloco de potência e múltiplo solar; 

• OPT: definição de parâmetros a optimizar; 

• NLCOST: definição de custos materiais; 

• NLECON: custos de capital, incentivos fiscais e impostos; 

 

 

Figura 4.8 – Vista geral da interface do utilizador do programa WinDelsol. 
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No WinDelsol é definido um dia e uma hora solar como referência de projecto, os resultados 
obtidos são baseados nesse dia e hora. Também tem de ser definido qual o modelo de céu 
limpo que se pretende usar. Em vez de dados climáticos obtidos a partir da definição do local 
da central, neste programa definem-se a latitude e a altitude do local e depois definem-se 
parâmetros para os modelos que o programa utiliza para definir o clima (estes parâmetros 
ficaram definidos com os valores originais). Os parâmetros alterados foram colocados na 
Tabela 4.5, todos os outros parâmetros utilizados na definição do campo solar e receptor já 
tinham sido apresentados anteriormente (Tabela 4.1). 

 

Tabela 4.5 – Dados da simulação no WinDelsol (Faro). 

BASIC 

Latitude 37,0º 

Altitude 8 m 

Dia de referência 172,15 (21 de Junho) 

Modelo de céu limpo Meinel 

Hora solar de referência 0,0 h (meio-dia solar) 

REC 
Altura da torre 120 m 

Dimensões do receptor 14 x 14 m 

 

O próximo passo é correr a optimização. Os resultados da simulação encontram-se divididos 
em quatro secções: “Parâmetros Básicos”, “Análise Energética”, “Receptor” e “Campo de 
Heliostatos”. 

Na secção de “Parâmetros Básicos”, encontra-se informação acerca do dia e hora da 
simulação, potência da central, parâmetros definidos para receptor e heliostatos e valores 
obtidos para o campo de heliostatos (Tabela 4.6). 

 

Tabela 4.6 – Resultados obtidos no WinDelsol para o campo de heliostatos (Faro). 

Número de heliostatos 1175 

Área útil do campo de heliostatos 137 910 m2 

Área total do campo de heliostatos 0,757 km2 

 

Na secção “Análise Energética” podemos consultar os valores de potência e eficiências 
nominais do dia de referência (Tabela 4.7), assim como os valores energéticos (Tabela 4.8) e 
eficiências anuais (Figura 4.9). 
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Tabela 4.7 – Resultados do dia de referência da central simulada no WinDelsol (Faro). 

Potência incidente 131 MW 

Eficiência nominal do campo de heliostatos 69% 

Eficiência nominal do receptor 91% 

 

Tabela 4.8 – Resultados anuais da central simulada no WinDelsol (Faro). 

Radiação incidente no campo de heliostatos 308 GWh/ano 

Energia a montante do receptor 185 GWh/ano 

Energia térmica a jusante do receptor 166 GWh/ano 

Energia eléctrica bruta 66 GWh/ano 

Gastos parasíticos 12 GWh/ano 

Energia eléctrica líquida 54 GWh/ano 

 

 

Figura 4.9 – Eficiência anual de vários componentes da central simulada no WinDelsol (Faro). 

 

Como já foi referido, os valores anuais de referência são 61% para o campo de heliostatos e 
84% para o receptor [6]. A eficiência obtida para o campo de heliostatos é a esperada (60%), 
o valor obtido para a eficiência do receptor (90%) não está de acordo com o esperado, 
apresentando uma eficiência anual acima da de referência. 

Na secção “Receptor” estão disponíveis perspectivas do receptor com as suas dimensões e o 
mapa de fluxo no receptor (Figura 4.10). O mapa de fluxo é importante pois permite verificar 
se a densidade de fluxo máxima no receptor não é demasiado elevada. O valor máximo obtido 
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ronda os 1200 kW/m2, valor esperado para a central Gemasolar; a central Solar Two atingia 
um valor máximo de 830 kW/m2 [61]. 

 

 

Figura 4.10 – Mapa de fluxo no receptor. 

 

Na secção “Campo de Heliostatos” podem ser encontradas imagens dos factores que 
influenciam o desempenho do campo de heliostatos: factor co-seno, sombreamento e 
bloqueio, atenuação atmosférica e desfocagem (Figura 4.11). Todos estes factores são 
apresentados com uma escala de eficiência do campo relativamente a esse factor (as áreas 
com valores mais próximos de 1 apresentam uma maior eficiência, deste modo os heliostatos 
dessas zonas têm menores perdas relativamente ao factor analisado). 

Analisando o factor co-seno constata-se que os heliostatos colocados a Norte do receptor 
apresentam maior eficiência, os outros apresentam eficiências mais baixas devido ao ângulo 
de reflexão que têm de adoptar para reflectir a radiação para o receptor, a área efectivamente 
reflectida é menor que as dos heliostatos colocados a Norte (subcapítulo 3.3.1). 

Os heliostatos colocados perto da torre sofrem mais os efeitos de sombreamento e bloqueio 
pelos outros heliostatos devido a estarem mais próximos uns dos outros, o que diminui a sua 
eficiência relativamente a este factor (subcapítulo 3.3.2). 

Na imagem que mostra a atenuação atmosférica constata-se que quanto mais afastados 
estiverem os heliostatos da torre menor será a sua eficiência relativamente a este factor, isto 
acontece porque a radiação tem que atravessar “mais ar” para chegar ao receptor (subcapítulo 
3.3.3). 

O efeito de desfocagem é provocado por vários factores como a precisão do sistema de 
seguimento, a precisão do acabamento dos espelhos ou o vento, entre outros, que vão 
provocar uma imagem reflectida que não é a ideal (subcapítulo 3.3.4). Como se pode ver na 
imagem a desfocagem é maior nas zonas em que é mais difícil aos heliostatos “verem” o 
receptor, num campo norte com receptor de cavidade isto acontece nas zonas imediatamente a 
Este e Oeste da torre. 
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Figura 4.11 – a) factor co-seno, b) sombreamento e bloqueio, c) atenuação atmosférica, d) 

desfocagem. 

 

A secção “Campo de Heliostatos” também apresenta a eficiência total do campo de 
heliostatos (subcapítulo 3.3.5) e uma opção para definir a distribuição dos heliostatos de 
acordo com essa eficiência (Figura 4.12). A distribuição também nos apresenta uma 
optimização do número de heliostatos a utilizar de acordo com a eficiência do campo e da 
energia que a central tem de produzir num ano. O número de heliostatos desceu de 1175 para 
1054 após a distribuição dos heliostatos no terreno. 

 

 

Figura 4.12 – Eficiência do campo de heliostatos (à esquerda) e distribuição dos heliostatos no 

terreno de acordo com a sua eficiência. 

a) b) 

c) d) 
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4.4 Comparação dos Programas Utilizados 

 

Pela análise dos resultados verifica-se que os programas chegaram, de um modo geral, a 
valores semelhantes (Tabela 4.9). O número de heliostatos obtido foi 1263 no SAM para 1175 
no WinDelsol, a radiação incidente no campo solar 323 GWh/ano para 308 GWh/ano e a 
eficiência do campo de heliostatos 63% para 60%. As eficiências anuais dos receptores foram 
85% e 90% para o SAM e WinDelsol, respectivamente. 

Os valores obtidos para as eficiências do campo de heliostatos e receptor no SAM estão 
próximos dos valores de uma central de referência. No caso do WinDelsol a eficiência 
calculada para o receptor é um pouco elevada, o valor de eficiência do campo de heliostatos 
está próximo do valor de referência. 

 

Tabela 4.9 – Comparação dos resultados obtidos nas simulações. 

 SAM 2010.11.9 WinDelsol 1.0 Referência [6] 

Número de heliostatos 1263 1175 --- 

Área útil do campo de 
heliostatos 

148 238 m2 137 910 m2 --- 

Radiação incidente no 
campo de heliostatos 

323 GWh/ano 308 GWh/ano --- 

Eficiência anual do 
campo de heliostatos 

63% 60% 61% 

Energia a montante 
do receptor 

203 GWh/ano 185 GWh/ano --- 

Eficiência do 
Receptor 

85% 90% 84% 

 

As diferenças obtidas entre os dois programas podem ser explicadas com as diferenças de 
metodologia adoptadas pelos softwares. No SAM os resultados são influenciados pelos 
parâmetros económicos e financeiros, estes não foram alterados mas infelizmente o SAM não 
permite realizar simulações baseadas apenas na optimização da performance energética da 
central. O WinDelsol realiza as simulações utilizando um modelo de insolação (modelo de 
céu limpo) em vez de utilizar ficheiros com os dados de um ano meteorológico típico. 

É importante referir que os dois programas disponibilizam informação relativa às centrais de 
forma bastante diferente. No SAM é disponibilizada muita informação, sendo possível 
analisar qualquer parâmetro hora a hora, dia a dia ou mensalmente durante um ano inteiro. 
Contudo, não disponibiliza informação acerca da eficiência do campo de heliostatos, quer 
eficiência geral quer eficiência em relação aos mecanismos de perda do campo; essa 
informação está “escondida” entre a radiação incidente e a energia que chega ao receptor. 
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Os resultados do WinDelsol dispõem de informação geral acerca de valores energéticos e 
eficiências anuais e valores de potência e eficiência nominais para o dia de referência. Este 
programa permite analisar com mais detalhe a eficiência do campo de heliostatos assim como 
a eficiência do campo em relação aos seus mecanismos de perda, apresentando gráficos de 
eficiência relativos a cada um desses mecanismos. 

Na Tabela 4.10 são apresentadas algumas das vantagens e desvantagens encontradas aquando 
da utilização dos programas. 

 

Tabela 4.10 – Vantagens e desvantagens dos programas utilizados. 

 SAM 2010.11.9 WinDelsol 1.0 

A
p
li
ca

çõ
es
 

- Análise económica de várias tecnologias 
solares desde AQS a sistemas CSP; 

- Análise económica de pequenos aerogeradores 
(< 100 kW); 

- Análise económica de sistemas de energia 
geotérmica; 

- Análise económica de centrais convencionais; 

- Análise de desempenho e optimização de 
sistemas de receptor central; 

- Análise económica de sistemas de receptor 
central; 

V
an

ta
ge

n
s 

- Permite utilizar dados de anos meteorológicos 
típicos; 

- Possui interface amigável; 

- Apresentação detalhada de resultados na forma 
de tabelas e gráficos; 

- Permite realizar uma análise anual ou uma 
análise de um só dia; 

- Permite realizar simulações para optimização 
baseada na maximização da produção; 

- Permite visualizar a eficiência do campo solar 
relativamente aos factores que influenciam o seu 
desempenho; 

D
es
va

n
ta
ge

n
s 

- Não permite optimizações baseadas apenas na 
melhoria da eficiência da central; 

- Maioria dos componentes estão fechados ao 
utilizador; 

- Análise mais simplista da componente técnica 
da central; 

- Mais vocacionado para a componente 
económica da central; 

- Optimização da central pode ser complexa uma 
vez que todos os dados têm de ser optimizados 
pelo utilizador; 

- Não permite uma visualização dos resultados 
energéticos na forma de gráficos e tabelas; 

- Utiliza modelos climáticos em vez de dados de 
anos meteorológicos típicos; 
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5 Conclusões e Perspectivas de Trabalho Futuro 

 

Com esta dissertação pretendia-se simular e analisar o comportamento do campo de 
heliostatos de um sistema de receptor central (CRS). Após análise ao trabalho apresentado, 
entende-se que os objectivos propostos foram atingidos. 

As centrais CSP poderão ajudar a resolver os problemas energéticos enfrentados actualmente 
pela Europa, em especial na bacia do Mediterrâneo, pois esta área recebe um elevado nível de 
radiação solar. Portugal é um dos países europeus com maiores recursos solares. A utilização 
das tecnologias CSP para a produção de energia eléctrica representa um enorme potencial que 
não deve ser desperdiçado, pois permitirá diminuir a dependência energética face ao exterior, 
criar postos de trabalho e ajudar a cumprir as metas da Comissão Europeia. 

Actualmente há quatro tecnologias CSP com centrais comerciais, o sucesso de cada uma delas 
vai depender da sua capacidade de redução dos preços de produção, através da inovação em 
sistemas/componentes, ou de economias de escala. Os governos têm uma palavra a dizer no 
sucesso das “tecnologias renováveis”, o sucesso da energia eólica na Europa deveu-se às 
chamadas “tarifas ecológicas”, o mesmo tem de ser feito agora com as CSP. O caso espanhol 
é muitas vezes apontado como exemplo, o seu sistema tarifário levou muitas empresas a 
participar em projectos de energia solar termoeléctrica naquele país. 

Os reflectores parabólicos são a mais comprovada das tecnologias CSP, contando com 25 
anos de produção comercial. Isto traz como vantagem o facto de os seus custos de operação e 
manutenção já estarem plenamente comprovados. Esta tecnologia tem como desvantagem a 
sua baixa eficiência de conversão (≅15%), limitada pelas temperaturas de operação 
actualmente atingidas (≅400 ºC). 

Os reflectores lineares Fresnel (LFR) são uma alternativa aos reflectores parabólicos. O 
interesse nesta tecnologia prende-se com o facto de se poder vir a obter energia eléctrica com 
um custo menor do que o obtido para as centrais de reflectores parabólicos, apesar da sua 
menor eficiência de conversão devido às menores temperaturas de operação. O menor custo 
energético deve-se ao menor investimento inicial e a menores custos de manutenção. 

Os discos Stirling podem ser interessantes para aplicações fora da rede eléctrica em áreas 
remotas. Estes sistemas possuem potências eléctricas entre os 5 kW e os 25 kW e têm como 
grandes vantagens não necessitarem de água para a produção de energia eléctrica, terem uma 
elevada eficiência de conversão solar/eléctrica (≅30%) e poderem vir a ser produzidos em 
massa. A grande desvantagem destes sistemas é não permitirem, actualmente, o 
armazenamento de energia térmica, ao contrário das outras tecnologias CSP, o que lhes traz 
problemas de integração na rede eléctrica. 
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Os CRS têm estado no centro das atenções devido aos seus rácios de concentração (que 
podem atingir valores superiores ao milhar) e às temperaturas atingidas (acima dos 1000 ºC). 
Actualmente, a desvantagem destes sistemas prende-se com o facto de ainda não haver tempo 
de operação suficiente para se estabelecer rácios custo/potência fiáveis. Apresentam como 
vantagens um possível aumento das suas eficiências de conversão, através do aumento da 
temperatura do fluido de trabalho (sais fundidos ou ar), não necessitarem de terreno plano e 
poderem servir como base para futuras aplicações químicas (produção de hidrogénio, 
gaseificação de biomassa ou resíduos). O armazenamento de energia e a capacidade de 
resposta às solicitações da rede eléctrica que este lhe proporciona são muito importantes para 
o sucesso comercial da tecnologia CRS, armazenamentos com muitas horas de capacidade 
permitem obter factores de capacidade anual elevados (acima dos 60% num futuro próximo). 

 

O estudo realizado acerca das CRS revelou que o seu campo de heliostatos representa até 40% 
do investimento total numa destas centrais, sendo importante aumentar a sua eficiência para 
se poder obter uma redução de custos. A melhoria de eficiência é conseguida através de uma 
boa distribuição dos heliostatos no terreno. Devido ao grande número de variáveis envolvidas 
têm de ser utilizados programas computacionais. 

Um dos maiores problemas enfrentados durante a execução deste trabalho foi a dificuldade 
em reunir informação sobre algoritmos, modelos matemáticos ou simplificações adoptadas 
pelos programas de simulação, uma vez que não há muita informação disponível acerca da 
maioria dos softwares. Há no entanto alguns trabalhos e manuais dos primeiros softwares 
desenvolvidos, nas décadas de 1970/80, onde é possível encontrar informação. 

Tal como em qualquer programa de simulação de sistemas de energia solar, para se calcular a 
radiação solar recebida é necessário prever a posição relativa do Sol no céu em função da 
data, hora e local e saber qual a radiação solar disponível. Além disso, em programas de 
simulação de campos de heliostatos, é necessário incluir modelos para a forma do Sol, muito 
importantes em CRS para se obter boas densidades de fluxo, e modelos matemáticos para 
definir a distribuição dos heliostatos no terreno. 

Há diversos modelos de forma do Sol disponíveis na literatura que podem ser incluídos num 
software de simulação. Quanto à utilização de dados climáticos (por exemplo, ficheiros 
TMY), esta pressupõe a criação de algoritmos complexos para que se possa carregar a enorme 
extensão de dados destes ficheiros, em alternativa podem ser utilizados modelos de radiação 
solar (modelos de céu limpo) em programas de simulação mais simples. Há diversos modelos 
disponíveis na literatura, eles permitem uma grande simplificação do algoritmo a utilizar mas 
é importante não esquecer que a sua precisão é limitada. 

A distribuição dos heliostatos no terreno é feita, normalmente, segundo uma distribuição 
radial utilizando-se diversos modelos matemáticos e simplificações. Essa distribuição tem de 
considerar os vários mecanismos de perda do campo de heliostatos (efeito co-seno, atenuação 
atmosférica, sombreamento, bloqueio e desfocagem) e optimizar a distribuição de forma a 
aumentar a eficiência do campo. Na literatura estudada estão disponíveis equações 
desenvolvidas pela Universidade de Houston, que permitem determinar o espaçamento e 
densidade do campo, estas equações só devem ser utilizadas em estudos preliminares. 
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Foram criados diversos códigos desde a década de 1970 mas actualmente a sua maioria é 
propriedade de alguns institutos e empresas, não sendo divulgados nem comercializados. Para 
se analisar o desempenho de programas de simulação e poder assinalar as suas vantagens e 
desvantagens foram realizadas simulações com dois softwares: SAM e WinDelsol. 

Os resultados obtidos com os softwares foram semelhantes e os seus valores estão de acordo 
com o esperado. Foi simulada uma central de 20 MW situada em Faro, com um múltiplo solar 
de 1,5 e 6 horas de armazenamento térmico. As eficiências do campo de heliostatos foram 
63% para o SAM e 60% para o WinDelsol; as eficiências anuais dos receptores foram 85% 
para o SAM e 90% para o WinDelsol. As eficiências de uma central de referência situada em 
Sevilha são 61% e 84% [6] para o campo de heliostatos e receptor, respectivamente. Apenas o 
valor obtido para a eficiência do receptor no WinDelsol não está de acordo com os valores de 
referência. 

As diferenças encontradas podem ter sido causadas pelas abordagens diferentes que os 
programas adoptam: o SAM utiliza dados climáticos de anos meteorológicos típicos, o 
WinDelsol utiliza modelos de céu limpo para calcular a radiação solar disponível. 

Estes programas disponibilizam os resultados das simulações de forma bastante diferente, o 
SAM disponibiliza muita informação relativa à produção da central na forma de tabelas e 
gráficos, sendo possível acompanhar o seu desempenho hora a hora, dia a dia ou mês a mês. 
No WinDelsol há menos informação, porém, especificamente para a análise ao campo de 
heliostatos pode-se considerar que é um software superior. Ao contrário do SAM, que não 
apresenta informação acerca do desempenho do campo de heliostatos, o WinDelsol dispõe de 
gráficos de eficiência para cada um dos mecanismos de perda, permitindo analisar com 
detalhe o desempenho do campo de heliostatos. 

A utilização dos softwares mostrou que é complexo adaptar os códigos às características de 
um dado projecto e que o utilizador tem de conhecer previamente as propriedades do campo 
em estudo ao fazer a sua optimização. O SAM dispõe de uma “ferramenta de optimização”, 
no entanto, esta ferramenta revelou-se pouco eficiente quando os intervalos usados são muito 
grandes pois não se obtiveram resultados de simulação válidos. A forma encontrada para 
contornar este problema foi iniciar as simulações a partir das dimensões dos heliostatos e 
receptor de uma central já existente, utilizando-se um pequeno intervalo em torno destas 
dimensões e diminuindo-se o mesmo após cada simulação até se atingirem resultados 
satisfatórios. 

 

No seguimento deste trabalho seria interessante abordar outros temas, tais como: criação de 
um programa de simulação de campos de heliostatos, com desenvolvimento de um algoritmo 
onde podem ser utilizadas as equações apresentadas neste trabalho, e desenvolvimento de um 
modelo matemático para a distribuição dos heliostatos no terreno; realização de campanhas de 
medição de radiação directa normal e de outros dados climáticos, como a velocidade do 
vento, em locais considerados propícios para a instalação destas centrais para que se possa 
determinar com mais rigor o recurso solar disponível em Portugal; por último, realização de 
uma análise às possibilidades de utilização do sistema CRS para produção de hidrogénio, 
gaseificação de biomassa ou resíduos, podendo-se também analisar a investigação e 
desenvolvimento envolvidos na selecção dos materiais e seu tratamento para que possam 
resistir às temperaturas elevadas destes processos. 
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