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PINTO, Wanessa Alves. Uma abordagem teórica sobre usinas heliotérmicas:  
Um estudo sobre o potencial de energia heliotérmica no Brasil, de modo a reduzir  
os impactos ambientais causados pelas usinas hidrelétricas. 2017.40. Trabalho de 
Conclusão de curso (Engenharia Elétrica) – Centro Universitário Anhanguera de 
Niterói, Niterói, 2017. 
 

RESUMO 

 

O país tem vivenciado uma grande crise energética nos últimos tempos, um dos 
fatores é a seca devido à falta de chuva, com isso trouxe a necessidade da 
diversificação da matriz energética brasileira. A capacidade energética instalada no 
país é dominada pelas hidrelétricas, que infelizmente ainda causam fortes impactos 
ambientais onde as mesmas são instaladas, porém as fontes de energia alternativas 
vem ganhando espaço nacional. Esse trabalho traz uma revisão literária de uma 
fonte alternativa de energia que vem crescendo em vários países, porém no Brasil 
ainda está sendo estudada para implementação, esta fonte chama-se heliotérmica 
ou CSP (Concentrated Solar Power) como conhecida internacionalmente. O 
funcionamento da fonte heliotérmica é processado pelo acumulo de calor que vêm 
dos raios solares, concentrado em espelhos em um único ponto, que há um 
receptor, onde um líquido é aquecido chamado de fluído térmico. Este fluído pode 
armazenar calor e também aquecer a água dentro de uma usina, gerando vapor e 
acionando uma turbina que aciona um gerador, este processo é semelhante a uma 
usina termoelétrica. A fonte heliotérmica traz consigo quatro tipos de mecanismos 
que esta sendo abordado ao longo do trabalho, mostrando o principio de 
funcionamento e suas vantagens. Este trabalho buscou em meios de pesquisas e 
artigos que o Brasil tem grandes áreas com irradiação solar, favorecendo o mesmo 
para a implementação da fonte de energia heliotérmica.  
 

Palavras-chave: Fonte Heliotérmica; CSP; Hidrelétricas. 

  



 

 

 

PINTO, Wanessa Alves. A theoretical approach on heliothermic plants: A study 
on the potential and implementation of heliothermic energy in Brazil in order to 
reduce the environmental impacts caused by hydroelectric plants.2017. 25. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Engenharia Elétrica) – Centro Universitário Anhanguera de 
Niterói, Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

The country has experienced a major energy crisis in recent times, one of the factors 
is the drought due to lack of rain, with this brought the need for diversification of the 
Brazilian energy matrix. The installed energy capacity in the country is dominated by 
hydroelectric plants, which unfortunately still cause strong environmental impacts 
where they are installed, but alternative energy sources are gaining national space. 
This work brings a literary review of an alternative source of energy that has been 
growing in several countries, but in Brazil has been studied for implementation this 
source is called heliothermic or CSP (Concentrated Solar Power) as internationally 
known. The operation of the heliothermic source is processed by the accumulation of 
heat coming from the sun's rays, concentrated in mirrors at a single point, that there 
is a receiver, where a liquid is heated called thermal fluid. This fluid can store heat 
and also heat the water inside a plant, generating steam and triggering a turbine that 
drives a generator, this process is similar to a thermoelectric plant. The heliothermic 
source brings with it four types of mechanisms that are being addressed throughout 
the work, showing the principle of operation and its advantages. This work sought in 
means of researches and articles that Brazil has large areas with solar irradiation, 
favoring the same for the implementation of the heliothermic energy source. 
 
 
 

 

Key-words: Helioterc source; CSP; Hidropower. 
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INTRODUÇÃO 

 

Impacto ambiental é toda mudança executada ao meio ambiente pelas 

atividades do ser humano, esses impactos podem ser negativos ou positivos. Dentro 

desses impactos estão incluídas diferentes tecnologias de geração de energia 

elétrica, dentre elas estão às instalações de usinas hidrelétricas, um dos principais 

fatores causadores de impactos e danos em grande escala ao meio ambiente. Desta 

forma, o desenvolvimento de energias renováveis e sustentáveis, são primordiais 

para reduzir os danos ao meio ambiente e proporcionar condições futuras de 

geração de energia. 

Energia renovável é toda aquela produzida com recursos naturais que 

possam ser renovados. No Brasil, 95% da energia utilizada, é oriunda de energia 

gerada por hidrelétricas. Desde 1960 o país utiliza o referido tipo de energia, 

contribuindo com a construção de uma das maiores hidrelétricas do mundo a Usina 

Hidrelétrica Binacional de Itaipu que gera aproximadamente uma potência de 14 mil 

MW. Apesar das hidrelétricas serem responsáveis por 18% da energia elétrica 

mundial, ela não está imune aos impactos ambientais causados pelas suas 

instalações.  

As energias que são extraídas do petróleo estão ficando mais caras e raras, 

em quanto isso, as tecnologias que utilizam o sol como fonte de energia elétrica tem 

se tornado notável. Dentre elas está à energia heliotérmica, uma tecnologia solar e 

renovável que transforma irradiação solar direta em energia térmica, 

consequentemente em energia elétrica. A energia heliotérmica apresenta um grande 

avanço mundial, o crescimento célere dessa tecnologia está cada vez mais eficiente 

e com os preços mais competitivos globalmente, podendo ser uma possível 

alternativa nas indústrias brasileiras. De acordo com Portal de Heliotermia Online 

(2017), o progresso de combustíveis convencionais irá acarretar uma maior 

proporção do mercado de energia heliotérmica antes do prazo previsto. Devido às 

medidas governamentais em relação à pegada de carbono e as emissões de gases 

de efeito estufa irão favorecer o crescimento da indústria, além de melhorar o 

desempenho ambiental. 

A necessidade ambiental, as exigências governamentais de redução de 

emissão de gases e geração de resíduos, o aumento do custo de combustíveis 
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fósseis e o desenvolvimento de tecnologias solares de baixo custo estão tornando a 

energia solar concentrada uma alternativa limpa e de elevado potencial. De acordo 

com estudos, este tipo de energia tem alcançado uma redução de custos 

significativos a médio e longo prazo, gerando uma melhoria satisfatória no país.  

Considerando que as usinas hidrelétricas são responsáveis por mais de 95% 

da energia produzida no Brasil e que as mesmas tem perdido progressivamente sua 

capacidade de geração de energia, e também não estão isentas de gerar graves 

impactos ambientais. Pode a implementação do sistema de energia heliotérmica 

atender as necessidades energéticas do Brasil reduzindo os impactos ambientais? 

Diante disso, este trabalho teve como objetivo geral apresentar um estudo 

bibliográfico sobre usinas heliotérmicas, a fim de demonstrar o potencial das 

mesmas no Brasil.  

Os caminhos seguidos para alcançar o propósito apresentado no objetivo 

geral, estão descritos nos objetivos específicos de pesquisa, conforme descritos 

abaixo:  

 

 Elucidar os impactos ambientais causados pela implantação das usinas 

hidrelétricas.  

 Mostrar o possível potencial de geração de energia através de usinas 

heliotérmicas. 

 Apresentar as vantagens e desvantagens das usinas heliotérmicas.  

 

Este trabalho está organizado em três capítulos principais. No primeiro 

capítulo apresenta- se uma abordagem teórica sobre as consequências ambientais 

causadas pelas instalações das usinas hidrelétricas. No segundo capítulo aborda-se 

um estudo teórico sobre o funcionamento e potencial das usinas heliotérmicas, já no 

terceiro capítulo, serão apresentadas as vantagens e desvantagens das fontes 

heliotérmicas. Por fim, apresenta-se a conclusão de um estudo sobre o 

funcionamento e as tecnologias heliotérmicas realizadas em outros países com o 

mesmo intuito de melhoria ambiental e econômica.  
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1 HIDRELÉTRICAS E SEUS IMPACTOS  

 

Uma central hidrelétrica é composta por um conjunto de equipamentos e 

obras com o propósito de gerar energia elétrica através do potencial hidráulico dos 

rios. A água que esta represada estoca energia potencial, com isso a energia 

hidráulica é convertida em energia mecânica quando entra em contato com as 

turbinas produzindo uma força eletromotriz, com esta força inicia-se uma corrente 

elétrica, sendo distribuída para as linhas de transmissões, a Figura 1 apresenta um 

simples projeto do funcionamento das hidrelétricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

             Fonte: Brasil Escola (2016). 

 

  De acordo com MULLER (1995), a história da energia elétrica no país teve 

como pioneiras a Usina Hidrelétrica Ribeirão do Inferno, em 1883, no município de 

Diamantina, na província de Minas Gerais, foi destinada para o fornecimento de 

Figura 1 - Funcionamento das Hidrelétricas 
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força motriz a serviços de mineração, na época com a maior linha de transmissão de 

2 km. Também a Usina Hidrelétrica da Companhia de Fiação e Tecidos, em 1885, 

no município de Viçosa, em Minas Gerais, a Usina Hidrelétrica Ribeirão dos 

Macacos, em 1887, também em Minas Gerais e a Usina Hidrelétrica Marmelos, em 

1889, no município de Juiz de Fora que foi a primeira usina hidrelétrica pertencente 

ao serviço público do Brasil. 

No Brasil as usinas hidrelétricas de maior capacidade são: A Usina 

Hidrelétrica de Itaipu Binacional, Usina Hidrelétrica de Belo Monte e Usina 

Hidrelétrica de Tucuruí, o Brasil importa boa parte da energia hidrelétrica que 

consome, sendo que a segunda maior usina no mundo, Itaipu, não é 100% brasileira 

pelo fato de estar na divisa do país vizinho, Paraguai, ocupando 50% da produção 

da hidrelétrica. Analistas apontam que é desnecessária a compra de energia elétrica 

no país vizinho, para complementar o abastecimento energético, e desnecessário 

visto que a mesma possui apenas 25% do potencial hidráulico, na Figura 2 mostra a 

usina hidrelétrica binacional de Itaipu construída pelos dois países entre 1975 e 

1982. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

      Fonte: Folha de São Paulo (2015). 

 

Figura 2 – Usina Hidrelétrica de Itaipu 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Hidrel%C3%A9trica_de_Belo_Monte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Hidrel%C3%A9trica_de_Tucuru%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Hidrel%C3%A9trica_de_Tucuru%C3%AD
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 Conforme a ECO AGÊNCIA (2009), as construções de hidrelétricas na 

Amazônia têm afetado diretamente as partes sociais, ambientais culturais entre 

outros. Em especial a usina hidrelétrica de Tucuruí, localizada em Tocantins no 

Sudeste do Pará, construída em 1973, a mesma foi formada na era da ditadura 

militar, nesta época não havia preocupações com o meio ambiente, já que a lei que 

exigisse a realização de estudos e relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA) entrou 

em vigor após o início das obras. Sendo assim a área alagada, foi além do que 

projetado. Segundo Philip (2015, p.38) “inundou 2.430 km2 incluindo parte da Área 

Indígena Parakanã”. 

 

1.1 IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

A construção de uma hidrelétrica causa impactos ambientais irreversíveis. 

Ainda que as usinas hidrelétricas utilizem recursos naturais renováveis e de custo 

zero que é a água, a mesma não está isenta de poluir o meio ambiente, pois a perda 

de paisagens, perdas de marcos histórico, perdas de recursos naturais não 

explorados, perda de matéria prima, submersão de florestas, perdas de lagos, rios e 

pântanos naturais, além das famílias que são deslocadas de suas residências para a 

construção desta fonte de energia. 

As barragens colocam uma variedade de problemas que requerem 
consideração atenta dos riscos geotécnicos, impactos biológicos, climáticos, 
agrícolas, socioculturais e económicos, nos territórios e nas populações 
adjacentes uma delas é o impacto cumulativo sobre a qualidade da água, 
inundações naturais e a composição de espécies quando várias barragens 
são implantadas num mesmo rio. (KUYBIDA 2008, p. 23). 

Contudo as análises dos seus impactos negativos devem ser feitos 

integramente, sendo em cada caso imperativa a realização de estudos que integrem 

o conhecimento da atmosfera, da biosfera, da hidrosfera e da parte superior da 

litosfera, no quadro geográfico concreto em que se inserem. 

Os impactos de reassentamentos contribuem para o deslocamento da 

população da área de reservatório causando um impacto cruel em alguns locais. 

Praticamente toda a população tradicional da Amazônia, no caso os povos indígenas 
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e os habitantes ribeirinhos que vivem na extensão dos rios, são totalmente 

dependentes de pesca e outros recursos dos rios para sua sobrevivência, todo isso 

envolve a expulsão de toda esta população, observa- se na Figura 3 o braço de 

Caraipé do reservatório que tem o tempo de reposição de sete anos, isso contribui 

com a má qualidade da água, levando a decomposição da vegetação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Fearnside (2015, p. 56). 

O impacto social da expulsão de pessoas que viveram por gerações em um 
determinado lugar e cujas habilidades, tais como a pesca, não os torna 
adequados para outros contextos. O dano é muito maior do que no caso de 
deslocamento de populações urbanas ou as populações de colonos recém-
chegados. (FEARNSIDE, 2015, p.18) 

Do mesmo modo causando um forte impacto sobre a saúde que é significativa 

na população, provocando vários tipos de doença como a malária. A malária é 

endêmica às áreas onde estão sendo construídas as hidrelétricas, assim conduzindo 

ao aumento da incidência quando populações migram para essas áreas. 

Reservatórios provêm criadouros para mosquitos Anopheles, assim mantendo ou 

aumentando a população dos vetores para essa doença nas áreas circunvizinhas 

Figura 3 - Impactos de Assentamentos 
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(TADEI, 1983). De acordo com Fearnside (2015), no caso de Tucuruí, um impacto 

dramático foi uma praga de mosquitos do gênero Mansonia. Esses mosquitos não 

transmitem malária, mas podem transmitir várias doenças. 

A metilação de mercúrio representa uma grande preocupação para o 

desenvolvimento de centrais hidrelétricas. As construções das mesmas deixa o 

metal disponível no meio ambiente, muitas vezes alterando sua concentração e 

permitindo a sua ligação com outros elementos químicos, tornando se mais 

agressivos e em quantidade maiores que aquele ambiente dispõe. De acordo com 

Gebrim (2010, p.5) “Desta forma, o meio ambiente torna-se o principal meio para a 

contaminação pelo mercúrio para o ser humano”.  

Entre os muitos impactos causados pela construção de hidrelétricas em 

regiões tropicais, um deles é o estimulo ao desmatamento, na Figura 4 mostra os 

desmatamentos que são ocasionados pelas barragens. Isto é devido parcialmente 

às estradas que são construídas para dar acesso a cada barragem. “As estradas são 

bem conhecidas como um dos motores mais poderosos do desmatamento”. 

(Fearnside, 2002a; Laurance et al., 2002; Soares-Filho et al., 2004). Dessa forma a 

população que é deslocada de suas áreas acaba migrando para outros lugares 

estimulando ainda mais o desmatamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Araújo (2013). 

 

Figura 4- Desmatamento Impulsionado pelas Hidrelétricas 
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A formação de uma hidrelétrica provoca mudanças na estrutura dos 

ambientes aquáticos ao transformar um rio de águas correntes em um sistema de 

águas paradas e também ao inundar ambientes terrestres e lagoas marginais. Estas 

mudanças causam alterações nas estruturas da fauna aquática, principalmente por 

meio da substituição ou extinção local das espécies. Por todos esses aspectos, a 

perda de vegetação não é causada apenas pelas inundações diretas, mas também 

pelas estradas que são feitas nas florestas, dando caminho a canteiros de obras, 

para construções de barragens. “A perda de floresta causada pela Tucuruí não é 

limitada à área inundada. Desmatamento também é feito por pessoas retiradas da 

área de submersão, junto com outras pessoas que vão à área por causa de suas 

estradas, mercado e oportunidades de emprego não agrícola”. (SCHMINK & WOOD, 

1992). 
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2 POTENCIAL HELIOTÉRMICO 

 

A implementação de usinas heliotérmicas ainda são recentes, mas a mesma 

está sendo estudada desde a década de 1970, quando houve a primeira crise de 

falta de petróleo, ocasionando na procura de outras fontes de energia 

(MALAGUETA, 2012). Em virtude disso, a primeira planta solar comercial foi 

construída no Novo México em 1979 compostas por cilindros parabólicos que 

atingiam temperaturas de até 500°C e utilizada inicialmente para calor de processos 

industriais (RAGHEB, 2011).   

A energia heliotérmica ou energia solar térmica concentrada, conhecida 

internacionalmente como CSP (Concentrated Solar Power), é uma tecnologia de 

geração de energia que usa espelhos ou lentes para concentrar raios solares, na 

maior parte dos sistemas CSP atuais, são destinados para produzir vapor e aquecer 

um fluído.  

Dessa forma, há um grande acumulo de calor, que pode ser usado na 

utilização em processos industriais que trabalham com altas temperaturas. O 

processo heliotérmico está baseado na reflexão dos raios solares utilizando um 

sistema de espelhos. Ao acompanhar a posição do Sol ao longo do dia, esses 

espelhos refletem os raios para um receptor de calor. Em seguida, a energia térmica 

é transferida para um líquido (Fluído Térmico), que se mantém em alta temperatura 

para transformar água em vapor. (MCTIC, 2015). 

A energia heliotérmica possui um aspecto inovador se destacando das outras 

energias, como a fotovoltaica e eólica, visto que concentra a energia do sol 

fornecendo calor necessário, ao invés de utilizar reações nucleares ou combustíveis.  

Conforme a (EPE, 2016) outra propriedade da heliotermia, é a capacidade de 

armazenamento de calor, procedimento necessário para gerar energia mesmo 

quando o tempo estiver nebuloso, com chuvas e até mesmo durante a noite. Sendo 

assim ocorre, um aumento significativo do fator de capacidade em comparação com 

as outras energias, permitindo que a produção de energia se torne despachável. 

No entanto, esse capítulo apresenta que a heliotermia é um sistema que tem 

obtido grande espaço mundial, por ser uma tecnologia de alto grau de eficiência, 

entendendo-se que seria uma opção para a diversificação da geração de energia 

elétrica.  

http://energiaheliotermica.gov.br/pt-br/glossario/receptor
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Os países que mais utilizam a energia Heliotérmica estão localizados ao 

Norte e ao sul do Equador como a Espanha, Estados Unidos, África do Sul, Argélia, 

Chile, Egito, Austrália, Marrocos e Índia (ENERGIA HELIOTÉRMICA, 2014). 

Observa-se que, na Figura 5 mostra que no período de 2007 a 2012 houve um 

aumento de 44% em sua produção. Os países que mais recorrem a essa tecnologia 

e tem uma alta capacidade de fonte heliotérmica instalada são os Estados Unidos e 

Espanha.  

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

              Fonte: Base Solar Paces (2012) 

 

Na figura 6 mostra a capacidade instalada em (MWe) nos países e alguns 

países que as usinas heliotérmicas se encontram em construção e planejamento. 

Segundo ao relatório da CSPPLAZA (2017) a CSP atinge uma capacidade total 

instalada de 5017MW, e com o acelerado desenvolvimento dos mercados 

emergentes, as fontes de energia heliotérmicas terá um aumento em capacidade 

instalada nos próximos anos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Capacidade Instalada CSP 
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    Fonte: CSP Plaza (2016) 

 

Levando- se em consideração esses aspectos pode se dizer que as fontes de 

energia heliotérmica é uma tecnologia extensiva em nível mundial. Na visão da 

International Energy Agency (2013) a CSP como é reconhecida internacionalmente 

terá um avanço em grande escala, pois a capacidade excedera 100 GW até 2020, 

como mostra estatisticamente na Figura 7 que entre 2030 e 2050 haverá um 

crescimento de 300 GW a 1000 GW se tornando um recurso elétrico competitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: International Energy Agency (2010). 

 

Figura 6 - Capacidade Total Instalada nos Países 

Figura 7 - Crescimento Csp até 2050 
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Há usinas heliotérmicas de exatamente quatro tipos, o que faz a distinção 

entre elas é o mecanismo de concentração solar são eles: (Calha Cilindro- 

Parabólica) ou Coletor Cilindro Parabólico, Torre Solar, Disco Parabólico e Coletor 

Linear Fresnel. Esses mecanismos trabalham na temperatura de 300° a 1000° 

aproximadamente (MALAGUETA, 2012). 

Os mecanismos heliotérmicos variam devido ao tempo de armazenagem e a 

temperatura de operação no foco, sabendo que quanto maior a temperatura, mais 

amplo é o seu desempenho (ENERGIA HELIOTERMICA, 2014). Na tabela a seguir 

apresenta a comparação das tecnologias para usinas heliotérmicas. 

 

Tabela 1 – Comparação das tecnologias heliotérmicas 

Tecnologias  Foco 
Ordenação de 

espelhos  
Grau de 

Concentração 

Temperatura de 
operação no 

foco 

Torre Solar Ponto 
 Campo de helióstatos 

de espelhos planos 
≥ 1.000 vezes 700 a 1.000 ºC 

Disco Parabólico Ponto  
Unidades de discos de 
espelhos parabólicos 

≥ 1.000 vezes 700 a 1.000 ºC 

Coletor Linear 
Fresnel 

Linha 
 Fileiras de espelhos 

linear-planos 
≈ 100 vezes  ≈ 450 ºC 

Calha Cilindro 
Parabólico  

Linha 
Fileiras de espelhos 
linear-parabólicos 

≈ 100 vezes  ≈ 450 ºC 

 

   Fonte: Energia Heliotérmica (2014) Adaptado pelo autor. 

 

Segundo a IEA (2014) das tecnologias descritas acima a que tem maior 

experiência comercial é a calha-parabólica, que representa 95% das usinas 

heliotérmicas. No longo dos últimos anos o uso da torre solar subiu 20% nos projetos 

em construção e 52% nos projetos de planejamento. O mecanismo Coletor Linear 

Fresnel e Disco Parabólico ainda estão em desenvolvimento para utilização. Na 

tabela abaixo e no decorrer do estudo serão mostradas as características de cada 

modelo de mecanismo heliotérmico. 
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Tabela 2 – Características dos Mecanismos Heliotérmicos 

Tecnologias 
Eficiência Elétrica 

Anual 
Ocupação de 

Terra 
Utilização de Água 

(L/MWh) 
Armazenamento 

Torre Solar 20 a 35% Médio 2000 Sim 

Disco Parabólico 25 a 30% Pequeno Nenhum Não 

Coletor Linear 
Fresnel 

8 a 10% Médio 3000 Sim 

Calha Cilindro 
Parabólica 

15% Ampla 3000 Sim 

 

Fonte: IEA (2014) Adaptado pelo autor. 

2.1 CALHAS CILINDRO- PARABÓLICO 

De acordo com a (TORRESOL ENERGY, 2010) Calha cilindro-parabólicos ou 

Coletor Cilindro Parabólico é utilizada para concentrar a luz solar em tubos 

receptores posicionados ao longo da linha focal dos espelhos, que são desenhados 

para seguir a posição do sol. Estas plantas são compostas de linhas ou malhas de 

espelhos parabólicos, uma forma de concentrar a radiação solar sobre um tubo 

distribuidor central para fazer circular o fluído, no caso desse mecanismo, o óleo 

térmico aquece a uma temperatura de 400º a 450º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Solnova Solar Power (2013). 

Figura 8 - Usina Solar Solnova, na Espanha. 
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É comum serem construídos com sistema de rastreamento de um eixo, 

podendo ser orientados no sentido leste a oeste com rastreamento do sol de norte a 

sul, ou no sentido norte-sul rastreando o sol de leste a oeste (KALOGIROU, 2009). O 

sentido leste- oeste tem mais vantagens pelo fato de se movimentar pouco no 

decorrer do dia, já no sentido norte-sul há mais perda de calor, devido aos maiores 

ângulos de incidência durante ao meio-dia, com isso ela capta calor mais no inicio do 

dia e final de tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Plataforma Online de Heliotermia (2014). 

2.2 REFLETOR LINEAR FRESNEL 

Uma segunda tecnologia de CSP é o sistema de refletor de Fresnel linear, 

espelhos planos ou curvos montados em rastreadores no chão. De acordo com a 

(CSP WORLD, 2012), eles são configurados para refletir a luz solar sobre um tubo 

receptor fixado no espaço acima dos espelhos. Um pequeno espelho parabólico às 

vezes é adicionado no topo do receptor para focar ainda mais a luz solar. Espelhos 

planos para coletores Fresnel são mais fáceis de serem produzidos, o que os tornam 

Figura 9 - Princípio da Calha Parabólica 
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mais baratos. No entanto, espelhos planos têm mais perdas óticas, apresentando 

menor eficiência. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Stela World (2014). 

 

A tecnologia Fresnel ainda não é totalmente desenvolvida, e os projetos 

existentes são inicias, porém há projetos comerciais em operação de menor 

capacidade (de 1 a 5MW) nos EUA e Espanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

  Fonte: Energy.gov (2013). 

Figura 10 - Usina Linear Fresnel em Puerto Errado 2 

Figura 11 - Funcionamento Linear Fresnel 
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2.3 TORRE SOLAR 

Outra tecnologia da heliotermia são as imensas torres solares, que são 

localizadas no centro da usina, as mesmas usam um conjunto de espelhos. Estes 

tipos de espelhos são chamados de helióstatos que concentram a luz solar em uma 

receptora central no alto da torre que é transportado através de um fluído térmico 

para o gerador de vapor da usina. Este tipo de gerador é indicado para gerar energia 

na faixa de 30 a 400MW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Kresch (2017). 

 

De acordo com KOLOGIROU (2009) “assim como o concentrador em disco, 

por concentrar os raios solares em um único receptor central e por rastrear o sol em 

dois eixos, a mesma possui altas taxas de concentração, de 300°C a 1500°C, menor 

apenas que o disco”. 

 

 

   

 

Figura 12 - Usina Ashalim - Israel 
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        Fonte: Pt Solar (2015). 

 

 

2.4 DISCOS PARABÓLICOS 

De com a SOLAR PACES (2015) os pratos parabólicos são sistemas que 

concentram energia solar em um ponto estratégico. No receptor está localizado um 

motor (Stirling e Brayton) ou uma microturbina, que é acoplado a um alternador. O 

fluido encontrado no receptor é aquecido a temperaturas acima de 750º C podendo 

chegar a 1500°C. Segundo KALOGIROU (2009) a tecnologia dos discos são mais 

eficientes, ficando atrás da torre de concentração solar. 

 

Figura 13 - Funcionamento Torre Solar 
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Fonte: Pt Solar (2015). 

 

Pode-se observar que as perspectivas em relação à implementação de usinas 

CSP são muitos promissoras, porém para que esse projeto tenha possibilidade 

operacional, as regiões estabelecidas devem apresentar um índice mínimo de (DNI) 

irradiação direta normal, esse índice se aplica entre 1800 e 2000 KWh/m² (ENERGIA 

HELIOTÉRMICA, 2015). 

A tecnologia CSP é acessível às regiões ensolaradas com baixo 

sombreamento, poucas nuvens, regiões a céu aberto, tornando um lugar seco para 

inserção do projeto heliotérmico. As regiões com alto potencial DNI são o norte da 

África, noroeste do EUA, Chile, Peru e México. Na Europa, o sul da Espanha com o 

maior DNI entre 2000 a 2250 KWh/m² ao ano (IEA,2014). Para as construções das 

usinas o ideal seria em terrenos planos, mas também podem ser construídas em 

terrenos aclives, porém depende do tipo de tecnologia a ser usada. Outro fator 

importante para as usinas heliotémicas é o uso da água, a mesma é utilizada para a 

limpeza dos heliostatos (espelhos) e resfriamento do ciclo a vapor.  

 

 

 

 

Figura 14 - Usina Discos Parabólicos 
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3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA HELIOTERMIA  

 

Umas das principais vantagens da heliotermia é a responsabilidade 

ambiental, visto que a mesma tem a capacidade de fornecer energia limpa e 

renovável, pois durante seu processo não emite gases contaminantes ao ambiente. 

Desta forma, o referido sistema é considerado rentável, pois passa a ter uma vida 

útil de longo prazo compensando o investimento inicial.  

Outra vantagem competitiva do sistema concentrado de energia solar é a 

semelhança com a maioria das usinas de energia atuais. Pode ser identificado que 

grande parte do equipamento agora usado pelas referidas usinas, também podem 

ser utilizadas para usinas concentradas de energia solar CSP. Simplesmente 

substitui o uso de energia solar concentrada, em vez de combustíveis fósseis para 

produzir eletricidade. Isso significa que a energia solar concentrada pode ser 

integrada com facilidade na rede elétrica presente. Isso também faz com que a 

tecnologia de energia solar concentrada seja uma opção de energia solar mais 

econômica para a geração de eletricidade em grande escala. Outro fator de máxima 

importância, a fonte de energia heliotérmica atende à demanda de energia durante 

todo ano mesmo em momentos de pico ou baixo consumo conforme tabela abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Peen Energy (2013). 

 

Figura 15 - Demanda Heliotérmica 
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  Há instituições que, mencionam os custos iniciais da implementação das 

usinas heliotérmicas como desvantajoso, porém é um aspecto que pode ser 

considerável, já que o prazo médio de retorno do valor investido é moderadamente 

curto se for comparado a outros tipos de usinas convencionais. Além de ser segura 

no fornecimento da energia, a instalação de uma usina heliotérmica não apresenta 

riscos de panes, explosões e vazamentos. A energia heliotérmica é considerada 

uma fonte de baixo impacto ambiental, pode funcionar sem a queima de nenhum 

combustível fóssil (ENERGIA HELIOTERMICA, 2015). 

Os benefícios da energia solar térmica são preponderantes, porém os custos 

para a implementação desse sistema é bem elevada por se tratar de uma geração 

de energia nova. Contudo com os estudos que estão sendo feito esse custo tende a 

diminuir ao longo dos anos. Na tabela abaixo mostra a comparação do custo de 

investimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

          Fonte: Plataforma Online de Heliotermia (2014). 

 

Segundo a PENNY ENERGY (2013), uma usina heliotérmica é habilitada para 

suprir qualquer oscilação e demanda de energia, ou seja, esta energia é apta para 

um longo pico de energia ou em momentos que há baixo consumo.  

Figura 16 - Investimento e Operação 
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3.1 HELIOTERMIA NO BRASIL 

 

O mercado de energia heliotérmica está crescendo mundialmente e ganhando 

espaço na discussão de energia renováveis e na diversificação da matriz energética 

brasileira. O Brasil possui requisitos favoráveis e importantes para o avanço dessa 

tecnologia, a usina brasileira e o setor energético são altamente capacitados e 

produtivos. 

A energia solar concentrada (CSP) é uma solução viável para o sistema 

energético brasileiro devido ao grande potencial dos recursos solares no Brasil e à 

disponibilidade de espaços acessíveis para a implantação de grandes usinas 

heliotérmicas. Desta forma, esta tecnologia tem o potencial de gerar energia com 

baixo custo, uma vez que os custos operacionais podem ser recuperados da 

geração de energia elétrica e térmica (NOPA BRASIL, 2015). Conforme apresentado 

anteriormente no trabalho, a viabilidade de implementação de usinas heliotérmicas 

são viáveis em lugares áridos e semiáridos, com isso pode ser observado que o 

Brasil tem um grande potencial em áreas secas, como toda a região Nordeste, 

grande parte da região Centro Oeste e Sudeste do Brasil. 
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    Fonte: Solar Gis (2014). 

 

Apesar das fontes heliotérmicas serem um sistema diferenciado e eficaz, não 

há no Brasil implementações de usinas heliotérmicas, porém desde 2010 houve um 

acordo entre o Ministério de Minas e Energia (MME) e o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MTIC) referente a dois projetos que estão sendo estudados 

para aplicação nas regiões semiáridas brasileiras (ENERGIA HELIOTÉRMICA, 

2014). 

Figura 17 - Regiões com Irradiação Direta Normal 
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Segundo Falcão (2016) um desses projetos será implantado em Pernambuco/ 

Petrolina, com a capacidade de geração de 300KW, com o intuito de suprir 600 

residências de baixo consumo de energia, a mesma tem um investimento inicial de 

R$ 45 milhões. O objetivo dessa planta teste é acrescentar essa tecnologia de 

concentração solar no mercado brasileiro e analisar o potencial da região do 

Nordeste. 

A imagem da matriz energética brasileira mostrou um alto potencial em 

energia renováveis, ocasionando em outros investimentos energéticos futuramente. 

Conforme o passar dos anos as usinas hidrelétricas tem perdido o seu potencial, 

apesar da matriz brasileira energética ser suprida pela mesma. Diante disso o país 

vem diversificando em outras fontes alternativas como a fotovoltaica e eólica que já 

possuem 7 % da capacidade energética brasileira. 

O Brasil esta em terceiro lugar em relação a energia renováveis, porém é 

importante ressaltar que as fontes de energia heliotérmicas são despacháveis , isto 

é, a mesma pode dominar sua produção parcial dando prioridade aos momentos que 

mais necessita ou quando a demanda é maior. Ainda não existe no Brasil uma base 

comercial que faça a contratação de usinas que forneçam energia nessas épocas 

(CASTRO, 2015). 

Neste capitulo foi apresentado um estudo sobre as condições potenciais que 

o Brasil apresenta referente à irradiação solar, o qual se mostrou favorável para uma 

possível implantação deste sistema, devido à quantidade de regiões áridas e 

semiáridas que existe no país. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A conversão de energia térmica em energia elétrica é uma das atuais e 

prósperas alternativas para diversificar e complementar a matriz energética 

brasileira. Sabe-se que as hidrelétricas são as majoritárias em capacidade elétrica 

instalada no país, porém a mesma vem perdido sua força devido ao baixo nível dos 

rios e aos irreversíveis impactos ambientais. Diante disso o Brasil vem a alguns anos 

complementando a matriz energética com as fontes alternativas de energia elétrica, 

entre elas esta a eólica que já representa mais de 7% de toda energia produzida no 

Brasil. 

Dos tipos de fonte solares, a que surge com grande potencial global são as 

fontes heliotérmicas, esse investimento esta sendo adotado internacionalmente 

como alternativa para a diversificação de energia elétrica em países com alto nível 

de irradiação solar. A capacidade instalada de energia heliotérmica mundial é 

aproximadamente 4.940,1 MW de potência, os países que estão investindo pesado 

neste investimento é o EUA, África do Sul, Marrocos e Espanha. 

Como foi relatado anteriormente no trabalho, o Brasil tem um alto nível de 

irradiação solar, irradiação essa que é encontrada nas regiões do Nordeste do país. 

Nessas regiões encontram-se áreas áridas e semiáridas que é o fator principal para 

a instalação de uma usina heliotérmica. No momento o Brasil não possui nenhuma 

usina heliotérmica implantada, porém há plantas em processo de estudos buscando 

o desenvolvimento da tecnologia, adaptada as condições brasileiras para 

implementação.  

Contudo no que se refere a questões de custos, ainda não é viável a 

implementação de fontes heliotérmicas, pois seria necessário a incentivação 

governamental para que o custo da geração seja mais compatível com o mercado 

brasileiro, dando suporte para indústria e pesquisa, criando uma tarifação de energia 

compatível com cada tipo de fonte de geração. Essas ações seriam um começo para 

que o Brasil possa diversificar sua matriz através de fontes heliotérmicas. 

No desenvolvimento desse trabalho a maior dificuldade encontrada foi 

referente ao levantamento de informações para análise de custo de uma fonte 

heliotérmica no Brasil, devido ao Brasil não possuir políticas de incentivo a 

instalação de energia termo solar na matriz energética. Para trabalhos futuros a 
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sugestão seria analisar as tarifações, para assim avaliar o custo de geração, com 

isso influenciar na viabilidade em termos de custo para implementação de energia 

heliotérmica no Brasil. 
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