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 Abstract -- As energy is the basis of society's development and 

way of life, it is necessary to research new sources of energy that 

are not based on fossil fuels, which are the main cause of emissions 

of pollutants into the environment. Pyrolysis stands out for its 

flexibility in terms of product yield and composition. The most 

common and usual ways of providing energy to the pyrolysis 

process are fuel oil, natural gas or electricity, which can be 

replaced by a renewable source, in this work, solar energy will be 

used as a thermal source. 

 The objective of this work was designed an energy use system 

for the pyrolysis process based on solar thermal energy and an 

auxiliary system. The system has working flexibility, since 

pyrolysis depends on certain parameters, such as pyrolyzer type, 

temperature, heating rate, residence time and type of sample. 

Thus, in order to achieve different temperature ranges, a 

parameter that influences the yields of the products obtained (gas, 

liquid and coal), the proposal aims at dimensioning the parabolic 

solar concentrator, this system should reach a minimum 

temperature and should include an auxiliary system if the solar 

radiation is not sufficient at certain times throughout the day. 

 

 Index Terms-- Auxiliary system, design, parabolic dish, 

pyrolysis, solar energy. 

I.  NOMENCLATURA 

𝑄
𝑢
: Calor útil (W) 

𝑄
𝑠
: Energia incidente na abertura do concentrador (W) 

𝐴𝑎: Área de abertura do concentrador (m2) 

Is: Insolação direta normal por unidade de área do coletor (J/m2) 

𝑄
𝑟
: Energia radiante que entra no receptor (W) 

𝑄
𝑙
: Calor total perdido pelo receptor ao meio ambiente (W) 

λ: fator de não sombreamento  

ρ: Fator de refletância 

τα: produto transmitância absortância 

γ: Fator de interceptação do recebedor 

θ: ângulo de incidência do feixe de solar (°) 

𝑄𝑙𝑘: Perda de calor por condução no recebedor (W) 

𝑄𝑙𝑐: Perda de calor por convecção através da abertura do 

recebedor (W) 

                                                           
Os autores agradecem a CAPES pelo auxilio financeiro através de bolsa de 

estudo. 
Chumpitaz, G. R. A., GETEC/UNIFEI, Itajubá – MG, Brasil (e-mail: 

germanrau2@unifei.edu.br). 

Coronado, C. J. R., GETEC/UNIFEI, Itajubá – MG, Brasil (e-mail: 
christian@unifei.edu.br). 

𝑄𝑙𝑟: Perda de calor por radiação através da abertura do 

recebedor (W) 

𝑁𝑢𝐿: Numero de Nusselt 

𝐺𝑟𝐿: Número de Grashof 

𝐴𝑐: Área da cavidade interna do recebedor (m2) 

𝐴𝑤: Área da entrada de abertura do recebedor (m2) 

𝑇𝑤: Temperatura média na cavidade (K) 

𝑇𝑎: Temperatura ambiente (K) 

φ: Ângulo de inclinação da cavidade (°) 

ℎ𝑐: Coeficiente de perda de calor por convecção (W/m2K) 

σ: Constante de Stefan Boltzmann (W/(m2K4)) 

β: Coeficiente de expansão volumétrica (K-1) 

ν: Viscosidade cinemática (m2/s) 

k: Condutividade térmica (W/m2K) 

𝐷𝑎: Diâmetro da área de abertura (m) 

C: Razão de concentração 

𝜂𝑐: Eficência do concentrador 

II.  INTRODUÇÂO 

 Nos últimos 15 anos ocorreram mudanças sem precedentes 

no consumo de recursos energéticos. O crescimento elevado 

inesperado no mercado de renováveis, em termo de 

investimento, nova capacidade e altas taxas de crescimento nos 

países em desenvolvimento, mudaram o cenário do setor de 

energia. Presenciou-se o crescimento de recursos não 

convencionais e melhorias tecnológicas para todas as formas de 

recursos energéticos. Isso contribuiu para a queda dos preços e 

o aumento da dissociação do crescimento econômico e das 

emissões de gases de efeito estufa. A maioria dos países 

conseguiram um mix energético bem diversificado. 

 Para o ano 2014 a energia renovável forneceu 

aproximadamente 19,2% da energia global final consumida, 

conforme Fig. 1, sendo aproximadamente 8,9% biomassa 

tradicional utilizada para cozinhar e aquecer em áreas rurais 

remotas nos países em desenvolvimento. 

 As usinas geradoras de energia utilizando a concentração de 

energía solar, tambem conhecidas como eletricidade solar 

térmica no ano de 2015 acrescentaram à sua capacidade 420 

MW atingindo um valor de aproximadamente 4,8 GW ao final 

do ano, mas em termos de crescimento este valor representa 
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uma desaceleração do mercado de geração com este tipo de 

sistema. 

 

 
Fig. 1 – Fração da energia renovável estimada do consumo de energia global 
[1]. 

 

 Para o final do ano de 2015, a Espanha com 2,3 GW e os 

Estados Unidos com 1,7 GW, contam com aproximadamente 

90% da capacidade instalada destas usinas (Fig. 2) estando em 

construção instalações na Australia, Chile, China, India, Israel, 

México Arábia Saudita, Marrocos e África do Sul. 

 Uma variedade de processos industriais precisa de uma 

determinada quantidade de energia térmica, sendo o setor 

industrial um mercado atrativo para a implementação dos 

sistemas solares térmicos. As tecnologias a serem 

implementadas nas aplicações solares dependem da 

temperatura necessária do processo, sendo por exemplo 

utilizados coletores de tubos á vácuo e coletores planos para 

temperaturas acima de 100°C e sistemas térmicos de 

concentração para temperaturas acima de 400°C [2]. 

 

 
Fig. 2 – Capacidade global de potência de concentração solar térmica por 

região/país, 2005-2015 [1]. 

 

 No Brasil a oferta interna de energia elétrica segundo a fonte, 

tem como o maior gerador à energia hidráulica, seguida pelo 

gás natural e os derivados do petróleo (Fig. 3). No caso da 

energia solar, a quantidade de energia proveniente dessa fonte 

é mínima, representando apenas 0,01% da oferta interna total. 

 Em geral, a quantidade de energia elétrica gerada por fontes 

renováveis é pequena em relação as fontes de não renováveis. 

Ao longo dos anos, a tendência em relação a geração elétrica é 

procurar um aumento da geração de energia elétrica mediante o 

uso de fontes não renováveis, devido a diminuição das 

quantidades de reservas de petróleo, carvão e gás natural ao 

redor do mundo (Fig. 4). 

 

 
Fig. 3 – Oferta interna de energia elétrica por fonte [3]. 

 

 
Fig. 4 – Geração de energia elétrica total [3]. 

 

A.  Pirólise 

 A biomassa é uma fonte renovável de energia que pode 

amenizar parcialmente a crise energética e problemas 

ambientais. Assim, as tecnologias que convertem efetivamente 

e eficientemente biomassa em combustíveis e em reservas 

químicas vem recebendo cada vez mais atenção. A pirólise é 

um dos processos mais atrativos para converter biomassa em 

intermediários economicamente renovável. Como a pirólise é 

um processo termoquímico endotérmico, calor externo é 

requerido. Na pirólise tradicional, o calor é obtido pela 

combustão de um combustível fóssil ou por parte da biomassa 

inicial ou através de resistência elétrica, o que reduz a eficiência 

energética e aumenta a descarga de poluição. Para evitar as 

desvantagens da pirólise tradicional, energia solar concentrada 

pode ser usada para fornecer o calor para as reações da pirólise. 

A biomassa absorve diretamente o calor da energia solar 

concentrada resultando em um processo de pirólise rápida, 

produzindo gases (H2, CO, CO2, CH4, C2), líquido (alcatrão e 

água) e carvão [4]. A quantidade relativa de cada produto pode 

ser modificada pelo ajuste dos parâmetros operacionais. O 

principal parâmetro operacional afetando a composição dos 

produtos da pirólise são temperatura, taxa de fluxo de gás de 

varredura, taxa de aquecimento, pressão e tempo de residência 

[5]. 

 Vários estudos confirmaram a influência das características 

da biomassa nas reações da pirólise e rendimento dos produtos. 

A estrutura composicional, que são principalmente celulose, 

hemicelulose e lignina, variam entre a matéria-prima da 

biomassa, e eles tem diferentes características de pirólise [6]. 
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 A principal vantagem da pirólise é a capacidade de tratar 

resíduos de difícil reciclagem, tornando-os reutilizáveis, pela 

decomposição em elementos mais simples. Este tratamento é 

utilizado para converter resíduos sólidos em combustíveis de 

elevado poder calorífico, produtos químicos, monómeros e 

outros materiais valiosos. 

III.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Zeng, et al (2017, a) relatam que durante a pirólise de 

biomassa úmida, o calor é necessitado para à evaporação 

endotérmica da água contida na biomassa e para as reações de 

decomposição. A taxa de evaporação da umidade depende da 

taxa de aquecimento externa e da temperatura final. O propósito 

do trabalho foi determinar os efeitos combinados da quantidade 

inicial de água e parâmetros de aquecimentos na pirólise solar 

da madeira de faia, medindo a distribuição do produto e 

composição do gás. Isto foi alcançado mediante a pirólise da 

madeira de faia com quatro conteúdos de água (0%, 6%, 11% e 

41%), com três taxas de aquecimento (10, 50 e 150°C/s) e três 

temperaturas (900, 1200 e 1600°C). Os tamanhos iniciais das 

partículas de serragem variaram entre 0,35 até 0,80 mm. Os 

experimentos foram realizados num forno solar de eixo vertical, 

com um espelho parabólico virado para baixo iluminado pelos 

raios emitidos por um heliostato. A máxima potência e máxima 

densidade de fluxo foram de aproximadamente 1,5 kW e 12 

MW/m², respectivamente. 

 Para uma temperatura e taxa de aquecimento baixas a ligação 

entre a evaporação da água e a pirólise foi fraca. Os rendimentos 

dos gases, principalmente CO e H2, diminuíram devido à 

reduzida reação de decomposição do alcatrão (tar) quando o 

conteúdo de água incrementou-se. Em uma temperatura 

moderadamente alta e rápida taxa de aquecimento, o 

rendimento incrementou-se pela melhora da gaseificação do 

vapor do carvão (char). Em temperaturas e taxas de 

aquecimento altas, ambas, a evaporação da água e a pirólise da 

madeira aconteceram ao mesmo tempo e na mesma localização 

espacial. A condição mais favorável para a produção do gás rico 

em CO e H2 procedente da pirólise da madeira de faia consistiu 

em uma pirólise solar com alto conteúdo de água, com alta 

temperatura e alta taxa de aquecimento [7]. 

 Zeng et al (2017, b) caracterizaram as fracções obtidas na 

pirólise de pellets de madeira de faia num forno solar de eixo 

vertical com um espelho parabólico virado para baixo de 2 m 

de diâmetro e longitude focal de 0,85 m, iluminado por um 

heliostato e controlado por um obturador (temperatura e taxa de 

aquecimento). O reator foi um balão pirex transparente com 

fluxo de argônio controlado por um medidor mássico de fluxo. 

Os pellets de madeira de faia (aproximadamente 0,3 g), com 10 

mm de diâmetro e 5 mm de altura foram colocados num cadinho 

no centro do reator com uma taxa de aquecimento de 50°C/s, 

pressão absoluta de 0,44 bar e vazão de 6 Nl/min de argônio. 

Os experimentos foram repetidos pelo menos 3 vezes nas 

temperaturas de 600, 900,1200 e 2000°C. 

 As frações de bio-óleo e bio-carvão diminuiram com o 

aumento da temperatura, ao contrário da fração gasosa, que 

aumentou. Os gases produto da pirólise são compostos de CO, 

H2, CH4, CO2 e outros hidrocarbonetos leves, o carvão está 

composto principalmente de carbono, com conteúdo molar 

maior que 60%, chegando a ser perto de 100% à temperatura de 

2000 °C. A fração líquida possui poderes caloríficos superior e 

inferior na temperatura de 600 e 900°C de aproximadamente 31 

e 30 MJ/kg respectivamente e 33 e 32 MJ/kg para 1200 e 

2000°C [8]. 

 Zeng et al (2016) realizaram a modelagem numérica da 

pirólise solar de pedaços de madeira de faia utilizando um 

concentrador. Para isto foi desenvolvido um modelo instável de 

partícula simples e simulada a pirólise solar de pellets de 

madeira de faia para várias temperaturas e taxas de 

aquecimento. O modelo descreveu o fenômeno de transporte 

junto com a cinética que acontece nos pellets de biomassa 

durante a pirólise solar. O modelo formulado poderia permitir 

um profundo entendimento do comportamento dos processos 

intra partícula de transferência de calor e massa assim como os 

efeitos das reações secundárias no alcatrão (tar). O modelo foi 

validado conferindo com dados experimentais obtidos de 

experimentos de pirólise solar com diferentes taxas de 

aquecimento: 10 (baixa) e 50°C/s (rápida) e cinco temperaturas 

finais: 600, 900, 1200, 1600 e 1200°C. Os experimentos de 

pirólise solar foram feitos em um forno solar de eixo vertical, 

onde sensores detectam a localização do sol e permitem seu 

seguimento durante todo o dia, com máxima potência e 

densidade de fluxo de aproximadamente 1,5 kW e 12000 kW 

respectivamente para uma irradiação normal direta de 1000 

W/m2. As predições do modelo bidimensional instável 

estiveram em concordância com os resultados experimentais 

[9]. 

 Li et al. (2016) investigaram os efeitos da temperatura, taxa 

de aquecimento e tipo de biomassa sobre a distribuição do 

produto e a composição do gás a partir da pirólise solar 

determinando os parâmetros ótimos para obter o máximo 

rendimento do gás. Foram utilizados quatro tipos de partículas 

de biomassa: serragem de pinho, caroço de pêssego, talo de uva 

e bagaço de uva em pó. Os ensaios foram realizados com 

pastilhas cilíndricas (10 mm de diâmetro e 5 mm de altura), 

correspondendo a 0,3 g. Uma camada de carbono muito fina foi 

previamente depositada na superfície da pastilha a fim de 

aumentar a absorção da radiação solar concentrada e também 

manter a emissividade como 0,95. A camada de carbono 

aglomerada após o tratamento térmico, foi removida antes da 

medição de massa de carvão [6]. 

 Foi utilizado um forno solar de eixo vertical, no qual a luz 

solar foi primeiro refletida por um heliostato e posteriormente 

concentrada por uma parábola de 2 m de diâmetro. Um reator 

de balão de Pyrex transparente com 185 mm de diâmetro (6 l de 

volume) foi posicionado no foco. Esse reator foi varrido com 

um fluxo de argônio controlado por um medidor de vazão de 

massa. O rendimento do gás foi calculado baseado na Lei de 

Gás Ideal e na composição do gás determinada pela 

cromatografia de micro gás. O rendimento do líquido foi então 

obtido a partir de um balanço de massa. Cada ensaio foi repetido 

no mínimo três vezes para melhor precisão, e o erro foi sempre 

inferior a 5%. 

 Os resultados experimentais da pirólise mostraram que a 

maior temperatura final e a taxa de aquecimento favorecem a 

produção de gás de síntese e a decomposição de alcatrão. O 

rendimento mais alto do gás de 63,5% em peso foi obtido a 

partir de serragem de pinho a 1200°C e 50°C/s. Um maior teor 

de lignina pode aumentar a produção de carvão, enquanto que 

os maiores teores de celulose e hemicelulose aumentam o 

rendimento do gás. Os conteúdos de CO2, CH4 e C2H6 
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diminuem com a temperatura final da pirólise. O teor de CO do 

gás de pirólise aumentou com os teores de celulose e 

hemicelulose, enquanto que o teor de H2 aumentou com o teor 

de lignina. A relação H2/CO foi sempre superior a unidade tanto 

para o bagaço de uva quanto para o talo de uva. 

 Zeaiter et al (2015) apresentaram pela primeira vez uma 

abordagem do uso da energia solar na pirólise de pedaços de 

pneus. O dispositivo solar autônomo projetado e construído é 

descrito completamente. O dispositivo foi utilizado na 

realização de experimentos de pirólise com três tipos de 

catalisadores para logo caracterizar o produto gerado mediante 

a utilização da cromatografia de gases com espectrômetro de 

massa. Para conseguir altas temperaturas se concentra a energia 

solar utilizando uma lente de Fresnel integrado a um sistema 

autônomo de seguimento do Sol, o que garantiu rendimento do 

concentrador de 40%. A lente Fresnel foi feita de um material 

acrílico e pode resistir a temperaturas de até 977°C. Testes 

repetitivos no sistema autônomo produziu elevadas 

temperaturas de 850°C para uma intensidade de irradiação de 

1500 W/m2. A superfície receptora aquecida é uma superfície 

retangular preta de aço de 30,5 ×25,7×0,1 (espessura) [10]. 

 Zeng et al. (2015) concentraram a radiação solar em uma 

pequena área no reator onde a amostra de biomassa estava 

localizada. A temperatura da amostra foi medida por um 

pirômetro ótico que foi usada para estudar o efeito da 

temperatura na distribuição dos produtos. O reator foi varrido 

por um fluxo de argônio. A taxa de fluxo de argônio foi 

controlada por um controlador de fluxo de massa. No entanto, 

a distribuição de temperatura no reator, que é influenciada pela 

taxa de fluxo de argônio, não pode ser medida, apesar de 

desempenhar um importante papel na pirólise secundária. 

Consequentemente, um modelo CFD da mistura dentro do 

reator foi desenvolvido a fim de interpretar os dados 

experimentais. O objetivo da pesquisa foi estudar o rendimento 

dos produtos da pirólise solar em altas temperaturas (acima de 

2000°C) e sobre diferentes taxas de fluxo de argônio a fim de 

maximizar o rendimento do gás. Primeiro foi descrito a 

configuração dos experimentos e procedimentos. Então a 

distribuição de temperatura no reator solar em diferentes taxas 

de fluxo de argônio (3 – 12 Nl/min) foi determinada pelo 

modelo CFD. Produtos da pirólise de madeira (carvão, gás e 

líquido) foram então estudados dependendo a temperatura final 

(600 – 2000°C) e da taxa de fluxo de argônio ( 3 – 12 Nl/min) 

[11]. 

 O estudo indicou uma forte influência da temperatura de 

pirólise na distribuição do produto, uma vez que a produção de 

gás aumentou em mais de 3 vezes quando a temperatura foi 

alterada de 600°C para 2000°C. O reator solar pode ser usado 

para obter 50,9% de rendimentos de gás (principalmente CO e 

pouco CH4) para a pirólise de madeira de faia a 2000°C e taxa 

de aquecimento de 50°C/s com taxa de fluxo de argônio de 6 

Nl/min. Quanto maior a temperatura, maior foi o rendimento de 

gás. O aumento mais importante do rendimento do gás (15,3% 

a 37,1%) e a redução do rendimento líquido (70,7% a 51,6%) 

foram encontrados entre 600 e 1000°C, o que significa que a 

maior parte do alcatrão foi decomposto nesta faixa de 

temperatura. Duas zonas de temperatura no reator solar foram 

determinadas por simulação CFD. A maior parte do gás no 

reator está abaixo de 750K em diferentes taxas de fluxo de 

argônio, consequentemente, a quebra do alcatrão ocorreu na 

superfície da amostra ou perto dela. Quanto maior a taxa de 

fluxo de gás de varredura, menor foi a temperatura média e 

menor a zona quente no reator solar, o que reduziu a fissuração 

do alcatrão. A influência da taxa de fluxo de gás de varredura 

na redução do rendimento do gás foi muito pequena em 

comparação com a influência da temperatura da amostra. 

 Zeng et al. (2015) investigaram a pirólise da madeira de faia 

(beech wood) em um forno solar de eixo vertical em escala de 

laboratório. Foram determinadas experimentalmente a 

influência da temperatura, variando de 600 – 2000°C, taxa de 

aquecimento, variando de 5 – 450 °C/s, pressão, variando de 

0,48 – 1,18 bar, e taxa de fluxo de argônio, variando de 6 – 12 

Nl/min, na distribuição dos produtos. Em seguida, os produtos 

gasosos foram caracterizados a fim de determinar o parâmetro 

ótimo necessário para o máximo poder calorífico inferior dos 

mesmos [12]. 

 Observou-se que a temperatura influencia drasticamente a 

distribuição final do produto e a composição do gás na pirólise 

solar. Foi definido como parâmetro chave que rege as reações 

de pirólise solar nas condições experimentais. A taxa de 

aquecimento e a taxa de fluxo de argônio também tiveram uma 

influência significativa. Esses três parâmetros afetaramm as 

reações intrapartículas e extra-partículas do alcatrão, que 

determinam a distribuição final do produto. Em contrapartida, 

a pressão teve influência mínima na distribuição do produto. Os 

maiores rendimentos de CO e H2 foram obtidos na temperatura 

de 1200°C, taxa de aquecimento de 50°C/s e à pressão 

atmosférica, indicando que esses parâmetros têm um efeito 

importante nas reações secundárias do alcatrão. O PCI do gás 

aumentou drasticamente (5 vezes) com o aumento da 

temperatura (de 600 para 1200°C) e a taxa de aquecimento da 

amostra (de 5 para 50°C/s), devido principalmente a variações 

nos rendimentos de CO e H2. Foi obtido um PCI do gás máximo 

de 10376 ± 218 kJ/kg de madeira a 1200°C, 50°C/s, 0,85 bar e 

12 Nl/min sob as condições de pirólise solar, valor quase 

idêntico da madeira de faia inicial. Este resultado demonstrou 

que o valor calorífico da matéria-prima é atualizado através da 

pirólise solar, levando em consideração o conteúdo energético 

dos outros produtos de pirólise (28,1% de bio-óleo e 10% de 

biocarvão). 

 Zeng et al. (2015) investigaram o efeito combinado da 

temperatura e taxa de aquecimento nas características e 

reatividade do carvão obtido através de processo de pirólise. A 

matéria prima utilizada foi a mesma descrita em Zeng et al. 

(2015) [12]. O reator solar utilizado foi o mesmo descrito em 

Zeng et al. (2015) [12]. Os ensaios foram realizados com uma 

taxa de fluxo de argônio de 6 Nl/min, taxa de aquecimento de 

5, 50, 150 e 450°C/s e temperaturas de 800, 1200 e 1600°C, 

exceto para a taxa de aquecimento de 50°C/s que também 

avaliaram nas temperaturas de 600 e 1600°C. Em cada ensaio, 

a temperatura de pirólise foi mantida durante 6 minutos. Cada 

condição de ensaio foi repetida três vezes para verificar a 

repetibilidade. Após o ensaio foi determinada a composição 

elementar do carvão, investigada a morfologia da superfície e 

medida a reatividade. 

 O rendimento do carvão diminuiu com o aumento da 

temperatura e da taxa de aquecimento, devido as 

decomposições primárias e secundárias do carvão. A taxa de 

redução do rendimento do carvão foi de 0,004%/°C e 

0,011%/°C/s, o que evidenciou que a taxa de aquecimento 
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influencia mais no rendimento do carvão do que a temperatura 

[4]. O carvão obtido é composto principalmente de carbono, 

com conteúdo em massa maior que 75%. Não foram observados 

influência da taxa de aquecimento em temperaturas superiores 

a 800°C. 

 Zeng et al (2015), realizaram um estudo paramétrico e de 

otimização do processo de pirólise solar de madeira de faia. 

Para isto, foi realizado: investigação dos efeitos da temperatura, 

taxa de aquecimento e taxa de fluxo do argônio, especialmente 

os efeitos combinados na distribuição dos produtos, 

composição do gás e poder calorífico inferior (PCI) obtido da 

pirólise solar da madeira de faia; determinação dos parâmetros 

de processo ótimos para a produção de um gás com o máximo 

PCI. Foram identificados os efeitos dos parâmetros de processo 

na pirólise solar de madeira de faia, a temperatura e taxa de 

aquecimento foram o primeiro e segundo fatores influentes, eles 

afetam drasticamente a distribuição final do produto, 

composição do gás e PCI na pirólise solar. Pelo contrário, a taxa 

de fluxo do argônio tem uma pequena influência no processo de 

pirólise solar. O PCI do gás produto geralmente se incrementam 

com a temperatura e taxa de aquecimento, principalmente 

devido ao incremento da produção de CO e H2. O máximo valor 

de PCI do gás foi obtido a uma temperatura de 2000°C e taxa 

de aquecimento de 450°C/s [13]. 

IV.  METODOLOGIA 

 A eficiência do concentrador é definida como a taxa entre a 

energia útil fornecida e a energia incidente na abertura do 

concentrador, conforme (1). 

 c u sQ Q   (1) 

 O calor líquido fornecido está definido por (2): 

 s s aQ I A  (2) 

 Em condições de estado estacionário, o calor útil liberado por 

um coletor solar está em função da energia radiante que entra 

no receptor menos a perdas de calor diretas ou indiretas do 

receptor ao meio ambiente, mostrado na Fig. 5. 

 
Fig. 5 – Modelo do fluxo de energia em um coletor refletor de disco parabólico 

[14]. 

 

 Sendo o calor útil determinado pela diferença entre o calor 

que entra no recebedor e o calor de perdas no recebedor, como 

é mostrado em (3). 

 u r lQ Q Q 
 

(3) 

 Outras eficiências que são utilizadas para definir a eficiência 

do coletor são as eficiências óticas e a eficiência do recebedor, 

apresentadas em (4) e (5). 

 
o r sQ Q   

r u sQ Q   

(4) 

 

(5) 

 Das definições apresentadas, pode-se deduzir (6). 
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A.  Eficiência ótica 

 A eficiência ótica depende das propriedades óticas dos 

materiais envolvidos (por exemplo, a refletância do disco e o 

vidro do receptor), a geometria do coletor e as várias 

imperfeições que apareceram na construção do coletor [14], 

dado por (7). 

  . . . . .coso       (7) 

 O fator de interceptação, cos(θ), é definido como a relação 

entre a energia interceptada pelo recebedor com a energia 

refletida pelo mecanismo de concentração. Como o 

concentrador solar mantem o eixo ótico sempre apontando 

diretamente em direção ao sol para refletir (sistema de 

seguimento em dois eixos) o termo cosθ é igual a 1. 

B.  Taxa total da perda de calor no recebedor 

 A taxa total de perda de calor no recebedor inclui as seguintes 

contribuições: perda de calor por condução no recebedor, perda 

de calor por convecção através da abertura do recebedor e perda 

de calor por radiação através da abertura do recebedor. 

 A taxa total de perda de calor pode ser determinada segundo 

(8). 

 l lk lc lrQ Q Q Q    (8) 

 Geralmente o recebedor é isolado termicamente, sendo 

possível assumir que as perdas por condução no recebedor são 

iguais a zero. 

 As perdas por convecção através da abertura do recebedor 

podem ser determinadas com (9), (10), (11), (12), (13) e (14): 

 
   

 

0,181/30,106 / 4,256 /
s

L L W a c WNu Gr T T A A

h 


  

(9) 

Onde: 

   3 2/L W aGr g T T L    (10) 

 

  
1/2

0,56 1,01 /c Ws A A   (11) 

 

    0,83241,1677 1,0762h sen    (12) 

 O coeficiente de perda de calor por convecção pode ser 

calculado com (13): 
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 k/c Lh Nu L  (13) 

 A perda de calor por convecção no recebedor é calculada 

segundo (14): 

  Alc c W W aQ h T T   (14) 

 As perdas por radiação através da abertura do recebedor 

podem ser determinadas com (15) e (16): 

  4 4Alr eff c W aQ T T    (15) 

Sendo: 

 
1

1/ 1 1 c
eff

c W

A

A




  
    

  
 (16) 

 Considerando para os cálculos 𝜀𝑐 = 0,8 [14]. 

 O dimensionamento foi feito com base às necessidades 

energéticas de um processo de pirólise de casca de arroz, no 

qual é necessário um consumo de 78,6 MJ para o processo de 

120 minutos [14]. Com os dados foi determinado o calor que 

tem que ser fornecido ao coletor para o processo (10,916 kW). 

 A partir desse valor foi realizado o dimensionamento do 

coletor para diferentes quantidades de calor fornecidas ao 

processo, isto foi calculado para fornecer 10%, 20%, 30%, 

40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e 100% da energia total para 

o processo e atingir uma temperatura de 200°C. Com esses 

valores serão determinados os diâmetros necessários para 

atingir esta demanda. 

 Das definições do calor útil e eficiência ótica, obtemos (17). 

 

 o r s aQ I A   

ou 

r o s aQ I A  

 

 

 

(17) 

 A partir de (3) e (17) obtem-se (18) e (19): 

 u o s a LQ I A Q   (18) 

 

  u o s a lk lc lrQ I A Q Q Q     (19) 

 Segundo S. Y. Wu et al. (2010), 𝑄𝑙𝑘 = 0, substituindo (14) e 

(15) em (19) é obtido (20). 

 
 

 4 4

[ A

A ]

u o s a c W W a

c eff W a

Q I A h T T

T T



 

   


  

(20) 

 Manipulando (20) é obtido (21). 

 
 

 4 4

[ A

A ]

o s a u c W W a

c eff W a

I A Q h T T

T T



 

   


 (21) 

 Isolando Aa, tem-se (22): 

 
   

 4 4

1 [ A

A ]

a o s u c W W a

c eff W a

A I Q h T T

T T



 

   


 (22) 

 Onde a área é dada por (23): 

   21 4a aA D  (23) 

 De (22) e (23) resulta (24): 

 
 

   4 4

1

[ A A ]

a o s

u c W W a c eff W a

A I

Q h T T T T



 

 

   
 (24) 

 Então, pode-se obter o diâmetro por (25): 

 

 

 
1

4 4 2

4 [ A

A ]

a o s c W W a

c eff W a

D I h T T

T T



 

   



 

ou 

    4a o s u lc lrD I Q Q Q     

 

 

 

 

 

 

(25) 

 Com esses valores podem ser calculados a ηC e a razão de 

concentração C com as expressões mostradas em (26): 

   ,c u s a a cQ I A C A A    (26) 

V.  RESULTADOS 

 Para verificar a viabilidade da pirólise solar, foi encontrado 

em Joardder et al. (2014) que para a pirólise de 0,4 kg da 

semente da tamareira (date seed) é necessário 78,96 MJ de 

energia, o que equivale a uma potência de 10,97 kW. Com base 

nesse valor, foi dimensionado o concentrador solar, com 

capacidade de fornecer de 0 a 100%, em intervalos de 10%, da 

potência total requerida para o processo de pirólise. A 

quantidade restante da energia requerida para realização do 

processo foi suprida por um sistema auxiliar. 

 Utilizando o procedimento descrito na metodologia, foi 

elaborada a TABELA I, para isto foi preciso a utilização de 

alguns dados de entrada: 

cA = 0,001963 m2, área circular com D= 0,05 m 

WA =0,07068 m2, área circular com D= 0,3 m 

WT : 473 K 

aT : 298 K 

 : 90 ° 

 =1/Tm, onde Tm= 385,5 K 

𝜀𝑐 = 0,9 [14] 

 A viscosidade cinemática, ν, e a condutividade térmica, k, do 

ar ambiente são calculados a uma temperatura Tm, utilizando 

polinômios de quarto grau: 

 
TABELA I - PARÂMETROS DE PROJETO DO CONCENTRADOR 

SOLAR PARABÓLICO TIPO PRATO PARA DIFERENTES 

PORCENTAGENS DE SUBMINISTRO DE ENERGIA AO PROCESSO DA 
PIROLISE. 

% Qu [W]  Da [m] Aa [m2] C  ηc 

1 109,167 3,065 7,377 3757,241 0,023 

10 1091,667 3,422 9,198 4684,735 0,183 

20 2183,333 3,780 11,222 5715,285 0,299 

30 3275,000 4,107 13,245 6745,834 0,380 

40 4366,667 4,409 15,269 7776,383 0,440 

50 5458,333 4,692 17,292 8806,932 0,486 

60 6550,000 4,959 19,316 9837,481 0,522 

70 7641,667 5,212 21,339 10868,030 0,551 

80 8733,333 5,454 23,363 11898,579 0,575 

90 9825,000 5,685 25,386 12929,129 0,595 

100 10916,667 5,908 27,410 13959,678 0,613 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 Assim, foram possíveis 11 combinações. Na Fig. 6 é possível 

verificar o valor da potência fornecida por cada sistema em cada 

combinação. 
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Fig. 6 - Potência fornecida por cada sistema. 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 Foram avaliados diferentes recursos para o fornecimento do 

sistema auxiliar, sendo eles: casca de arroz, gás liquefeito de 

petróleo, óleo diesel, carvão e energia elétrica. Para cada 

recurso utilizado no sistema auxiliar, foram determinadas as 

quantidades necessárias dos mesmos para gerar a potência 

estabelecida e seus valores podem ser verificados na TABELA 

II. Por apresentar o menor poder calorifico, a casca de arroz é o 

combustível que requer maior quantidade, seguido do carvão, 

óleo diesel e gás liquefeito de petróleo. 

 
TABELA II – QUANTIDADE DOS RECURSOS DO SISTEMA AUXILIAR. 

% Casca de 

arroz 
(kg) 

Gás liquefeito 

de petróleo 
(kg) 

Óleo 

diesel 
(kg) 

Carvão 

(kg) 

Energia 

elétrica 
(kWh) 

100 7,50 2,01 2,20 3,47 21,93 

90 6,75 1,81 1,98 3,13 19,74 

80 6,00 1,61 1,76 2,78 17,55 

70 5,25 1,41 1,54 2,43 15,35 

60 4,50 1,21 1,32 2,08 13,16 

50 3,75 1,01 1,10 1,74 10,97 

40 3,00 0,81 0,88 1,39 8,77 

30 2,25 0,60 0,66 1,04 6,58 

20 1,50 0,40 0,44 0,69 4,39 

10 0,75 0,20 0,22 0,35 2,19 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 Definida as quantidades dos recursos utilizados pelo sistema 

auxiliar, é apresentado na TABELA III o valor que cada 

quantidade representa, exceto para a energia elétrica, que o 

valor foi calculado para cada estado brasileiro e são 

apresentados por regiões na Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10 e Fig. 

11. 
 O custo de cada combustível, em R$/kg, foi de 4,71, 3,53, 

0,33 e 0,25, para o gás liquefeito de petróleo, óleo diesel, casca 

de arroz e carvão, respectivamente. O custo médio da energia 

elétrica no país, R$/kWh, sem considerar tributos, foi de 0,47. 

Assim, os recursos mais atrativos para uso no sistema auxiliar 

são carvão, casca de arroz, óleo diesel, gás liquefeito de 

petróleo e energia elétrica. Avaliando a energia elétrica por 

estado, Roraima, Amapá, Rio Grande do Norte, Alagoas e 

Paraíba, são respectivamente os 5 estados como menor preço da 

energia elétrica e Sergipe, Pará, Amazonas, Rio de Janeiro e 

Tocantins, são respectivamente os 5 estados com o maior preço 

da energia elétrica. 

 

 

 

TABELA III– VALOR DE CADA QUANTIDADE DE RECURSO DO 

SISTEMA AUXILIAR. 

% Casca de 

arroz (R$) 

Gás liquefeito de 

petróleo (R$) 

Óleo diesel 

(R$) 

Carvão 

(R$) 

100 2,48 9,48 7,77 0,87 

90 2,23 8,53 6,99 0.78 

80 1,98 7,59 6,21 0,69 

70 1,73 6,64 5,44 0,61 

60 1,49 5,69 4,66 0,52 

50 1,24 4,74 3,88 0,43 

40 0,99 3,79 3,11 0,35 

30 0,74 2,84 2,33 0,26 

20 0,50 1,90 1,55 0,17 

10 0,25 0,95 0,78 0,09 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 
Fig. 7 - Preço da energia elétrica para região sudeste. 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 
Fig. 8 - Preço da energia elétrica para região nordeste. 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 
Fig. 9 - Preço da energia elétrica para região norte. 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Fig. 10 - Preço da energia elétrica para região centro-oeste. 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 
Fig. 11 - Preço da energia elétrica para região sul. 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

VI.  CONCLUSÕES 

 A partir de um processo de pirólise real em escala de 

laboratório, encontrado na literatura, foi dimensionado um 

coletor concentrador parabólico tipo prato, para fornecer 

parcialmente e totalmente a potência requerida para o processo 

de pirólise em análise. 

 A partir da demanda de energia do processo, foi calculado a 

área de abertura a qual fornecerá a energia requerida, tendo em 

consideração as perdas no recebedor e a eficiência ótica 

característica para tais sistemas refletores. 

 De acordo com os cálculos realizados, para diferentes 

porcentagens da potência total requerida (10 a 100%, variando 

de 10 em 10%), foram obtidos os valores dos diâmetros. 

Levando em conta somente a análise dimensional, para o 

fornecimento de 10 e 20% da potência total, seus valores foram 

mais realistas. Mas, quando se analisa a eficiência, observa-se 

que só a partir do fornecimento de 60% da potência total 

requerida que são alcançados valores condizentes com a 

literatura, aproximadamente 50% de eficiência. 

 Para o sistema auxiliar, foram analisadas 5 alternativas, 

sendo a mais favorável economicamente, o uso de carvão. 

 Ressalta-se que todos os estudos encontrados na literatura, 

são em escala de laboratório, para pesquisa, logo se trata de uma 

tecnologia em desenvolvimento, e assim a análise feita nesse 

trabalho, indica um possível potencial da pirólise solar. 
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