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RESUMO
Atualmente é necessário buscar uma diversificação da matriz energética brasileira,
para que não concentre a produção de energia em uma única fonte. No caso do Brasil,
há uma predominância de hidrelétricas na matriz. Tornando-se necessário a busca de
novas fontes alternativas de energia, as quais não dependam de água e possuam
menor potencial poluidor. O objetivo desse trabalho é o estudo da factibilidade de
implantação de tecnologias termo solares no Brasil, observando aspectos políticos,
ambientais e econômicos. As heliotérmicas são similares às termoelétricas, porém são
provenientes do calor fornecido pela irradiação solar, que é considerada uma fonte de
energia inesgotável e pouco impactante. O princípio dessas usinas é a conversão de
energia térmica em mecânica e, posteriormente, através de um gerador, a conversão
de energia mecânica em elétrica. Para a execução deste projeto foi necessário
elaborar um estudo de caso da usina de Petrolina, a qual é a primeira Heliotérmica
instalada no Brasil, para fazer as análises ambientais e econômicos. Conclui-se que
esse tipo de fonte energética gera menos impactos ambientais ao se comparar com
outras fontes, além do grande potencial brasileiro nesse tipo de geração, uma vez que
o índice de irradiação solar no clima semiárido é elevado.

Palavras-chave: Heliotérmica. Matriz energética. Petrolina

ABSTRACT
Currently it is necessary to seek a diversification of the Brazilian energy matrix, to not
concentrate the production of energy from a single source. In Brazil, there is a
predominance of hydropower in the array. Making it necessary to search for alternative
energy sources, which do not depend on water and have lower pollution potential. The
purpose of this work is to study the feasibility of deploying thermosolar technologies
in Brazil, observing political, environmental and economic aspects. The heliothermic
are similar to thermoelectric, but are from the heat provided by solar radiation, which
is considered a source inexhaustible and of low impact energy. The principle of these
factory is the thermal energy conversion into mechanical and then through a generator,
the conversion of mechanical energy to electricity. For the implementation of this
project it was necessary to develop a case study of Petrolina factory, which is the first
Heliothermic installed in Brazil, to analysis the environmental and economic aspects.
It was concluded that this type of energy source generates less environmental impact
when compared with other sources in addition to the great Brazilian potential in this
type of generation, since the solar irradiation rate in semi-arid climate is high.

Keywords: Heliothermic. Energy Matrix. Petrolina

LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Mapa do SIN. Fonte: ONS 2015........................................................................... 1
Figura 2. Áreas com potencial de radiação entre 5.0- 6.0 anual. .................................... 2
Figura 3. Esquema de funcionamento de uma calha-parabólica. ................................... 6
Figura 4. Esquema de funcionamento de uma heliotérmica durante o dia. ................... 7
Figura 5. Esquema de funcionamento de uma heliotérmica durante a noite. ............... 7
Figura 6. Esquema de funcionamento com tecnologia de torre central. ........................ 8
Figura 7. Funcionamento da tecnologia cilindro parabólico. ............................................ 9
Figura 8. Esquema de geração de energia elétrica com tecnologia Fresnel................. 9
Figura 9. Comparação de Tecnologias .............................................................................. 10
Figura 10. Relação entre receptor e tipo de foco. ............................................................ 10
Figura 11.Mapa do Brasil com localização Petrolina destacada. .................................. 13
Figura 12.Localização da usina em Petrolina/PE. ............................................................ 15
Figura 13.Fluxograma de uma usina heliotérmica. .......................................................... 16
Figura 14. Parâmetros Base para continuação do projeto ............................................. 19

LISTA DE TABELAS
Tabela 1. Iniciativas no Setor Energético ............................................................................ 3
Tabela 2. Vantagens e Desvantagens das tecnologias .................................................. 11
Tabela 3. Análise do Fluxograma ....................................................................................... 17

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 1
2. OBJETIVOS ............................................................................................................ 4
2.1 OBJETIVO GERAL ........................................................................................... 4
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................. 4
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .............................................................................. 5
3.1 Heliotérmicas ................................................................................................... 5
4. ESTUDO DE CASO: HELIOTÉRMICA DE PETROLINA ..................................... 12
4.1 HISTÓRICO DA HELIOTERMICA DE PETROLINA ....................................... 12
4.2 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA HELIOTÉRMICA DE PETROLINA ... 13
4.3 HELIOTÉRMICA DE PETROLINA E AS LENTES DA ECONOMIA ............... 18
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 20
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 21

1

1.

INTRODUÇÃO

A população brasileira é estabelecida de forma concentrada na Região Sudeste
com 42,2% do total nacional de habitantes e com grandes indústrias instaladas em
seu território, nesta região estão disponíveis apenas 2,7% dos recursos hídricos. Já a
região Amazônica possui 81% deste tipo de recurso do país e é a região com menor
concentração de habitantes (IBGE, 2010). Esses dados apontam a desigualdade na
distribuição de recursos hídricos e a maior necessidade de energia de algumas
regiões mais populosas com relação a outras.
No Brasil, a distribuição de energia elétrica é realizada por meio Sistema
Interligado Nacional (SIN), o qual pode ser definido como um sistema integrado de
transporte de energia com geração e linhas transmissão, permitindo um melhor
aproveitamento dos recursos hídricos e minimizando a necessidade de geração de
energia térmica (ONS, XXX). Este sistema é composto por todas as fontes que
compõe a matriz energética, principalmente as hidrelétricas, já que essas são
responsáveis por aproximadamente 65% da produção de energia do Brasil. O mapa
representativo do SIN pode ser visualizado na Figura (1).

Figura 1. Mapa do SIN. Fonte: ONS 2015
Atualmente é necessário buscar uma diversificação da matriz energética
brasileira, para que não haja concentração de produção de energia proveniente de
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recursos hídricos. Portanto, tem-se necessidade de buscar fontes alternativas de
energia, as quais não dependem de água e possuem menor potencial poluidor, assim
como: solar, eólica e biomassa [2].
Os reservatórios hidrelétricos não suportam mais o regime de operação, sendo
consequência da demanda e instabilidade climática do Brasil. A necessidade de novas
fontes de energia, vem mostrando-se necessárias desde a ameaça de um apagão em
2012, a crise hídrica em algumas regiões, em 2015, e da contínua ameaça de falta de
energia no país.
Essa procura por novas fontes incentivou o investimento em heliotérmicas, que
são usinas de geração de energia através do calor fornecido pela irradiação solar. O
interesse nesse tipo de energia é oriundo do fato de ser similar às termoelétricas,
porém provenientes de uma fonte inesgotável e menos impactante ao se comprar com
o carvão ou gás.
O Brasil é um país que possui diversas áreas com níveis elevados de irradiação
direta. O país recebe uma insolação diária superior a 3000 horas por ano. A região
com maior incidência diária é o nordeste que recebe de 4,5 a 6 kWh.

Figura 2. Áreas com potencial de radiação entre 5.0- 6.0 anual.
Fonte: AZEVEDO E TIBA, 2013
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No nordeste brasileiro o clima predominante é o semiárido, este possui baixa
variação de temperatura, baixa nebulosidade e baixa umidade, e satisfazem os
requisitos de necessidade de subestação de conexão, disponibilidade de água (Rio
São Francisco) e acessibilidade por rodovias e aeroportos, essas condições
favorecem a implantação de plantas solares na região. [6,7]
O Brasil incentiva a implantação de energias renováveis como fonte alternativa
de energia, tendo assim, um mercado promissor na área de heliotérmica por seu alto
índice de irradiação direta na região semiárida. A partir da necessidade de inserção
de novas fontes na matriz energética foram criadas diversas iniciativas no setor
energético brasileiro, apresentadas na Tabela (1).
Tabela 1. Iniciativas no Setor Energético
Programa
Programa Nacional
de Conservação de
Energia
Elétrica
(PROCEL)
Programa Nacional
da Racionalização do
Uso dos Derivados
do Petróleo e Gás
Natural
Programa
de
incentivo à fontes
alternativas
de
energia elétrica.
(PROINFA)

Programa Nacional
de Produção e Uso
de Biodiesel

Ano
1985

1991

2002

2004

Descrição
Visa eficiência energética e
reduzir o desperdício no setor
elétrico.
Busca o uso eficiente das fontes
de petróleo e gás natural em
todas
as
suas
possíveis
atividades.
Desenvolvido pelo Ministério de
Minas e Energia (MME), tem por
finalidade o incentivo a produção
de energia elétrica através de
fontes renováveis e alternativas
de energia.
Regulamenta a produção e
distribuição
de
biodiesel
proveniente de oleaginosas.

A metodologia utilizada nesta pesquisa foram estudos para levantamento de
dados secundários, entrevistas e publicações acadêmicas. Espera-se que este
trabalho possa servir como suporte para um melhor entendimento sobre o
funcionamento e viabilidade da implantação de usinas heliotérmicas no Brasil, tendo
como foco principal a primeira usina da América Latina que será implantada no
nordeste do país em Pernambuco.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Este trabalho teve como objetivo estudar a factibilidade de implantação de
possíveis aplicações de tecnologias solares no Brasil observando os aspectos
políticos, ambientais e econômicos.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Observar o índice de insolação no Nordeste Brasileiro;



Caracterizar de uma heliotérmica;



Identificar a potencialidade da energia solar no Brasil;



Estudar o caso da heliotérmica demonstrativa em Petrolina;
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O sol é uma fonte inesgotável de energia, a radiação solar é a energia emitida
pelo sol na forma de ondas eletromagnéticas. Em média, 43% dessa radiação é
refletida ou absorvida pela atmosfera e 57% é absorvida pela terra na forma de
radiação solar direta e difusa. A disponibilidade de energia solar no país possibilitou a
tentativa de implementar tecnologias de geração de energia elétrica a partir do sol [5]
3.1 Heliotérmicas
A usina heliotérmica possui funcionamento semelhante ao de uma
termoelétrica. Basicamente o que difere é a fonte de energia, que na heliotérmica é o
sol e na termoelétrica é carvão ou gás e os meios de armazenamento de calor. O
processo desse tipo de usina é dividido em duas etapas, coletor térmico e ciclo de
potência. O Brasil já possui parte da cadeia produtiva, turbina a vapor, geração de
energia e subestação. Porém precisa desenvolver a parte de captação da energia e
manutenção do ciclo térmico.
Existem diversos tipos de fluidos que podem servir para transportar o calor do
Sol na usina heliotérmica: sais fundidos, óleos térmicos, água e ar.
Coletores solares são trocadores de calor que captam a energia do sol e
convertem em energia térmica (calor). Estes coletores podem ser de dois tipos
concentradores ou não concentradores. [1]
Concentradores possuem uma superfície que reflete a radiação direta a um
local onde existe um receptor, este por sua vez absorve a radiação e converte em
calor, são mais aplicáveis a temperaturas mais elevadas. [2,3]
Alguns sistemas não possuem armazenamento e então permitem o
acoplamento a sistemas de híbridos, como caldeiras de biodiesel, biomassa, gás
natural e carvão, para garantir a estabilidade da geração de energia. Esse sistema
também pode ser hibrido, mas essa questão não se aplica ao caso de Petrolina.
Segundo o fabricante os espelhos tem cerca de 93% de reflexão, eles possuem
diferentes dimensões para o interior e exterior da calha. O espelho de varredura a
laser scans tem 1000 pontos de medição. Cada espelho está ancorado em quatro
pontos da estrutura de aço. Espelhos, suportes e adesivos todos tem o mesmo
coeficiente de dilatação, garantindo durabilidade mesmo sob temperaturas extremas.
Estudos feitos na Califórnia apontam que mesmo depois de duas décadas de
utilização dificilmente é detectada uma perda de qualidade. [5]
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As tecnologias utilizadas nas usinas Heliotérmicas podem ser apresentadas e
caracterizadas abaixo:
Cilindro Parabólico (ou calha parabólica):
Este sistema é composto por diversas fileiras paralelas de espelhos côncavos
conectados. É a tecnologia mais madura e mais utilizada para captação de calor. Os
coletores cilindro-parabólicos podem alcancar temperaturas entre 50° C e 400° C e
seu receptor é um tubo acoplado na própria placa e coberto por um cilindro de vidro
para evitar a perda de calor.

Figura 3. Esquema de funcionamento de uma calha-parabólica.
Fonte: Agência Nacional de energia elétrica 2015.
O sistema de captação heliotérmica do tipo cilindro parabólico tem início nos
coletores (espelhos) que se deslocam de acordo com a posição do sol e refletem o
calor produzido para um receptor, este concentra a radiação em tubos absorvedores,
onde há um fluido de alta capacidade térmica, que quando superaquecido aquece a
água no trocador de calor gerando um vapor, movimentando assim as pás de uma
turbina que está ligada a um gerador que produz energia elétrica. O vapor resfriado é
condensado e volta à rede de tubos da caldeira, e o fluido, após transferir seu calor,
também é reciclado, retornando para o sistema e reiniciando o ciclo.
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Figura 4. Esquema de funcionamento de uma heliotérmica durante o dia.
Fonte:
Quando a radiação solar é suficiente para gerar a eletricidade o processo
começa a acumular energia no sistema de armazenamento até o mesmo estar
totalmente preenchido com sal liquido. O sistema de armazenamento é composto por
dois tanques um com sal frio e outro quente, e seu funcionamento consiste em um
bombeamento de sais frios, os quais possuem em sua composição potássio, sódio e
sais de nitrato, através de um permutador de calor para o tanque com óleo quente.
Em dias nublados ou à noite, o campo solar pode não conseguir fornecer a
energia necessária para acionar a turbina, portanto torna-se necessário o uso da
energia armazenada em conjunto com a fornecida pelo receptor. Desta forma o sal
quente é bombeado para o tanque frio, devolvendo a energia térmica para o circuito
de óleo.

Figura 5. Esquema de funcionamento de uma heliotérmica durante a noite.
Fonte:
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Torre solar:
Um campo de energia heliotérmica com torre solar é composto por heliostatos
que conseguem concentrar a luz solar até 1000 vezes e atingem temperaturas de até
1000°C. Heliostatos são definidos como conjuntos de espelhos planos (ou levemente
côncavos), que possuem um sistema de rastreamento do sol em dois eixos,
geralmente ficam em um campo circular e refletem calor para o receptor, que no caso
deste sistema é uma torre central, a qual deve permanecer fixa para absorver a
radiação concentrada pelos heliostatos e a converte em calor, conduzido por meio de
um fluido de transferência de calor que passa por ele um sal fundido. A energia
calorífica contida no sal é utilizada para gerar vapor e assim rotaciona as pás da
turbina ligada ao gerador localizado na base da torre. [2,4]

Figura 6. Esquema de funcionamento com tecnologia de torre central.
Fonte:
Discos Parabólicos:
O disco parabólico é um refletor em formato de parábola que rastreia o sol em
dois eixos concentra sua luz solar em um receptor localizado no ponto focal do
espelho, no receptor existe um fluido que absorve esse calor e aquece, a energia
térmica é a transferida ao motor Stirling (ou microturbina), converte em energia
mecânica e em seguida o gerador acoplado ao motor gera eletricidade.
Esta tecnologia é nova e está em fase de estudo, ainda não é possível utilizar
o sistema de armazenamento na mesma, diferente das outras tecnologias, porém
pode ser acoplado ao sistema de hibridização.
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Figura 7. Funcionamento da tecnologia cilindro parabólico.
Fonte:

Linear Fresnel:
Esses coletores possuem duas variações: o coletor de lentes e o refletor linear,
o primeiro é constituído por um material plástico transparente com um receptor que
concentra os raios, e, o segundo possui tiras planas lineares de espelhos, nesta
tecnologia os espelhos podem ser dispostos de diferentes formas, porém deve-se
atentar a disposição dos espelhos para que um não faça sombra no outro. [8]

Figura 8. Esquema de geração de energia elétrica com tecnologia Fresnel.
Fonte: www.areva.com(2011)
A Figura (9), faz uma breve comparação estre as tecnologias disponíveis, o tipo
de arranjo dos espelhos, o grau de concentração e a temperatura ideal de operação.
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Figura 9. Comparação de Tecnologias
As tecnologias disponíveis no mercado possuem receptores classificados
como: pontuais ou lineares, fixos ou móveis. Um dos critérios que deve-se atentar na
escolha da tecnologia é a necessidade da região e qual a finalidade, a forma de
receptar a energia interferência na quantidade de calor gerado. A Figura 10, apresenta
os tipos de focos e eixos.

Figura 10. Relação entre receptor e tipo de foco.
Fonte:
A Tabela (2), faz uma comparação entre vantagens e desvantagens das
tecnologias, para uma avaliação de qual é a mais indicada em cada caso. No caso de
Petrolina a melhor aplicável foi a de calhas-parabólicas, devido ao nível de
maturidade, menor risco no investimento, local de instalação e aplicação da energia.
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Tabela 2. Vantagens e Desvantagens das tecnologias
Nome

Vantagens

Desvantagens

- É a tecnologia com maior nível
de maturidade, com milhares de
cilindrohoras
de
operação
parabólico comprovadas;
Calha-

- investimento de menor risco
dentre as quatro famílias de
tecnologias;
- Processo de construção de - Espelhos planos têm mais
espelhos simplificado.
perdas
óticas,
apresentando
menor
aproveitamento
da
-Menores
custos
de
investimento
quando radiação nas primeiras horas do
comparados
a
outras dia;
Coletor
linear
Fresnel

Disco

tecnologias.

- É menos eficiente que a
cilíndrico-parabólica
- As conexões da linha focal não tecnologia
para
a
conversão
de energia solar
precisam ser flexíveis.
em energia elétrica.
- A área necessária para
implantação é menor, do que na - Existem poucos projetos em
tecnologia
de
calhas- demonstração no mundo;
parabólicas.
- Espelhos planos podem causar
sombras uns nos outros.

-O rastreamento solar do disco
parabólico parabólico é realizado em dois
eixos, de forma que o coletor
está sempre apontado para o
Sol.
-Isto faz com que este
dispositivo seja o mais eficiente
dentre as
famílias de
tecnologias.
- É o que obtém maior
eficiência óptica.
- mais propicia em localidades
remotas.

-ainda é difícil utilizá-la para
armazenar energia
o disco parabólico não
- necessidade de controle de
posição em dois eixos.
-limitações quanto ao tamanho.
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4. ESTUDO DE CASO: HELIOTÉRMICA DE PETROLINA
O presente capítulo realizará um estudo de caso sobre a primeira usina
Heliotérmica do Brasil, localizada em Petrolina, para isso será necessário a realização
do histórico, acaracterização ambiental do empreendimento, na qual estabelecerá o
fluxograma do processo, além dos aspectos e impactos associados a este, e por fim,
a análise econômica da viabilidade econômica desse tipo de empreendimento.
4.1.

HISTÓRICO DA HELIOTERMICA DE PETROLINA
Atualmente existe um projeto em andamento, Petrolina/PE, que possui um

projeto de 1 MW.
No Plano de 2015 a Agência nacional de energia elétrica Aneel/ CNPQ publicou
um edital de projeto estratégico: “Desenvolvimento de tecnologia nacional de geração
heliotérmica de energia”. O projeto em questão visa a inserção da geração
heliotérmica na matriz energética brasileira, incentivar o desenvolvimento da
tecnologia, impulsionar o aprendizado em universidades e cursos sobre o tema,
viabilizar economicamente a produção, instalação e monitoramento desse tipo de
usina no país. Para isso seriam necessário a realização de leilões de energia, nos
quais poderiam concorrer: empresas enérgicas ou cooperadas com outras empresas,
que deveriam fazer um estudo sobre a incidência solar no local onde será instalada a
usina, estudo de valor do MW/h, leis locais para implantação e teria um tempo de
implantação de 48 meses.
No ano de 2014 a agência nacional de energia realizou um leilão para contratar
energia incluindo 240 MW em projetos heliotérmicos espalhados pela região do semiárido.[3]
Além do projeto do projeto de Petrolina, que é o projeto mais avançado e já
está na área de implantação, existem diversos projetos para futuras instalações, que
serão apresentados abaixo.
Os Projetos de Pirassununga / São Paulo e Caiçara do Rio do Vento / Rio
Grande do Norte o projeto SMILE (Sistema Solar Híbrido com Microturbina para
Geração de Eletricidade e Cogeração de Calor na AgroIndústria) financiado pelo
BNDES, anunciou a construção de duas usinas heliotérmicas com tecnologia de torres
solares, uma em Pirassununga/SP, esta será de propriedade da USP, para uso em
pesquisas. E a outra em Rio do Vento/RN, esta é uma planta comercial de propriedade
da Solinova. Cada torre terá 100kW de potência instalada estas serão utilizadas para
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suprir as necessidades elétricas e de calor de processo ligadas às atividades
agroindustriais de laticínios e matadouro.[3]
Em Petrolina-PE, região nordeste do Brasil, está sendo implantada uma usina
heliotérmica para pesquisa e inserção desta tecnologia, esta é a primeira a ser
implantada no país.

Figura 11.Mapa do Brasil com localização Petrolina destacada.
Fonte: Google maps, 2016.
Os estudos de factibilidade e viabilidade são importantes aliados na decisão de
investir em algum empreendimento, pois este vai mostrar se há ou não a possibilidade
de estruturação e retorno da empresa e as consequências deste investimento,
avaliando as oportunidades e descartando possíveis fracassos da empresa, tanto no
âmbito econômico como ambiental.

4.2. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA HELIOTÉRMICA DE PETROLINA
Após a revolução industrial iniciou-se uma desordenada destruição dos
recursos naturais por meio de poluições, dentre estas, a emissão de fumaça
proveniente de indústrias, acumulando assim uma quantidade significativa de CO2 na
atmosfera acarretando no aquecimento global.
Com a crescente conscientização de que é necessário atentar-se a
preservação dos recursos naturais para manter-se a vida terrestre e ainda assim gerar
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energia de forma que não destrua o meio ambiente, vem a grande preocupação com
os impactos produzidos por usinas de geração de energia.
Impacto Ambiental é "qualquer alteração das propriedades físicas, químicas,
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas que afetem diretamente ou indiretamente a saúde,
a segurança, e o bem estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota;
as condições estéticas e sanitárias ambientais; a qualidade dos recursos ambientais"
(CONAMA, 1986)
Conforme a norma NBR ISO14001 (ABNT, 2004), aspecto ambiental é definido
como um elemento da atividade, produtos e/ou serviços de uma organização que
possa interagir com o meio ambiente.
LEI FEDERAL Nº 6.938/81, Art. 10 - A construção, instalação, ampliação e
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
considerados efetiva e potencialmente poluidores, ou causar degradação ambiental,
dependerão licenciamento de órgão competente, integrante do SISNAMA ou, do
IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.
RESOLUÇÃO CONAMA N.º 06/1987: Dispõe sobre o licenciamento ambiental
de obras do setor de geração de energia elétrica
RESOLUÇÃO CONAMA N.º 237/1997:Dispõe sobre os critérios para o
licenciamento ambiental em território Nacional
Em Petrolina/PE para a implantação de uma usina de médio potencial de
impacto como é considerada a heliotérmica é necessário uma avaliação de impactos
ambientais (AIA) com base em um estudo técnico ambiental (ETA), que possui o
objetivo de analisar os recursos ambientais e caracterizar a situação ambiental da
área anterior a implantação do projeto, analisando o meio físico, biológico e sócioeconômico para gerar um diagnóstico ambiental na área da usina, este documento
ainda deve conter, indicação de aspectos e avaliação de impactos, proposição de
medidas mitigatórias e compensatórias dos impactos negativos e a elaboração e um
programa de acompanhamento e monitoramento.
Após esses estudos é necessária uma licença prévia, que deve ser requerida
no início do estudo de viabilidade, esta aprova localização e concepção. Após a
obtenção da licença prévia deve-se realizar a licença de instalação, que deve vir antes
do início da efetiva implantação do empreendimento, esta aprova a instalação da
usina, planos, projetos e medidas de controle ambiental e, por fim, é necessário obter
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a Licença de operação depois dos testes realizados, e com a confirmação de que as
licenças anteriormente aprovadas estão coerentes, recebendo esta licença a usina
pode entrar em operação.
Normalmente as heliotérmicas devem ser instaladas próximas a rios ou mar,
pois é necessário uma quantidade elevada de água para utilizar no processo de
condensação do vapor e também na lavagem dos espelhos. A exemplo, planta de
andasol na Espanha requer cerca de 870.000m2 de água por ano que é utilizada
principalmente para o resfriamento do circuito a vapor.
Aproximadamente 90% , desta quantidade de água é necessária para torres de
refrigeração, para a geração de vapor o ciclo de potência são utilizadas 8% e a limpeza
dos espelhos ficam com 2%. Adaptando esses dados para a planta de Petrolina que
irá gerar 1 MW, seria gasto, aproximadamente, 9.062m3 de água. O fluxo típico para
uma torre de resfriamento é de 320 m3/h. Não é qualquer tipo de água que pode ser
utilizada no processo, tendo em vista que as que têm qualidade impropria podem
causar entupimento e a oxidação do equipamento.
A usina heliotérmica de Petrolina implantará a tecnologia de calhasparabólicas, este empreendimento já está com duas etapas concluídas, sendo uma a
instalação de uma estação meteorológica para coleta dos dados na região, e a
segunda é o contrato com a Enolcon, empresa alemã que irá assessorar e
acompanhar toda a implantação da planta.

Figura 12.Localização da usina em Petrolina/PE.
Fonte:
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Na heliotérmica de Petrolina o processo para obtenção de eletricidade ocorrerá
da seguinte forma, o espelho em forma de calha parabólica irá refletir o calor para o
receptor, onde ocorrerá a transferência de calor, a água será aquecida, com o vapor
gerado e causará a rotação da turbina, a energia mecânica originada do movimento
do eixo da turbina é transformada em elétrica pelo gerador acoplado, em seguida o
fluido vai para um condensador. No caso do sistema de armazenamento o sal
armazena o calor e libera quando necessário, posteriormente, na etapa da
transferência de calor pode ocorrer o vazamento do fluido de transferência, gerando
contaminação no solo e águas subterrâneas, a água quente proveniente da
condensação se despejada em rios próximos pode elevar a temperatura do rio,
prejudicando o bioma. Esse esquema está apresentado na Figura (13).

Figura 13.Fluxograma de uma usina heliotérmica.
Por menor que seja o empreendimento deve-se analisar todos os riscos e
impactos que podem ser gerados pelos mesmos, no caso da instalação da tecnologia
de um a usina heliotérmica de calhas parabólicas, os riscos associados encontrados
foram à fauna e a flora, ao solo e águas subterrâneas, e uma possível alteração do
micro clima, como apresentados na Tabela (3).
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Tabela 3. Análise do Fluxograma

Óleo

Aspectos

Riscos

Impactos

Uso do solo

Vazamento no solo

Contaminação
solo

e

do
água

subterrânea

Legislação

Dispõe

Lei nº 6.938, de 31 de agosto

CONAMA nº 460/2013

de 1981,

Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade

CONAMA nº 460/2013

do solo quanto à presença de substâncias químicas e
estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de
áreas

contaminadas

por

essas

substâncias

em

decorrência de atividades antrópicas.
Espelhos

Reflexão
raios

e

de
uso

dos solos

Riscos

para

Mudança de rota das

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro

determina, em seu art. 1.228, § 1o, que o direito de

que tem o seu trajeto

aves

ou

de 2002

propriedade deve ser exercido de modo que sejam

no

queimaduras

em

preservados a flora, a fauna, as belezas naturais, o

e

equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico,

local

aves

d

implantação

e
da

usina,
desmatamento

Espelhos

Consumo
água
lavagem
espelhos.

de
para
dos

suas

penugens

consequente morte
no

das mesmas. Perda

local de implantação

de alguns biomas da

dos espelhos.

fauna e flora.

Seca na região

Alteração do micro
clima

bem como evitada a poluição do ar e das águas;
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A política ambiental é importante em uma usina heliotérmica, para mostrar
aos cidadãos e consumidores os princípios ambientais que a empresa segue,
demonstrando que com a aplicação desses princípios pode-se minimizar os
impactos ambientais.
4.3 HELIOTÉRMICA DE PETROLINA E AS LENTES DA ECONOMIA
Em projeto de viabilidade econômica de uma usina heliotérmica, deve
apresentar uma análise de investimentos, custos e retorno, a qual deve ser feita
de acordo com o valor investido desde o início do projeto, buscando preços de
venda do produto no caso a energia, para o mercado consumidor, o retorno é
mais demorado e o investimento é bem mais alto. A análise de mercado é um
dos fatores principais para o sucesso de uma empresa.
Nas próximo trabalho este estudo será realizado com base, em dados
disponibilizados pelo processo de licitação e também com base em dados de
instalações heliotérmicas semelhantes a que será implantada na região.
Os dados que serão utilizados como base para estimar a viabilidade
econômica por meio do redimensionamento uma usina já projetada, serão
retirados da dissertação de mestrado Cristiane Lodi, que foi calculado para uma
possível usina em Bom Jesus da Lapa.
Devido à falta de dados da usina de Petrolina serão utilizados os dados
da usina de Bom Jesus da Lapa, para estimar a viabilidade econômica,
possibilitando um redimensionamento para essa. Os parâmetros que serão
utilizados como base para dar continuidade ao projeto estão apresentados na
Figura (14).
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Figura 14. Parâmetros Base para continuação do projeto
Fonte: LODI, 2011
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir de estudos realizados acerca da matriz energética brasileira,
observou-se a necessidade de novas fontes de energia, foram apresentadas
neste trabalho as tecnologias de concentração solar para a instalação de usinas
Heliotérmicas. Essa nova fonte de energia possui um índice de impactos
ambientais inferior aos de outras fontes renováveis. E o interesse em investir
nesse ramo energético aumenta devido à alta incidência solar diária de
determinadas regiões semiáridas do país.
Para a continuação da elaboração do projeto, deveram ser realizados as
seguintes atividades:
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