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Descrição: 

Os coletores solares térmicos são dispositivos empregados para captar a energia da radiação solar e transmiti-la para um fluido, o 

qual pode ser usado diretamente ou pode transferir sua energia a outro fluido. Estes podem ser classificados em dois tipos: sem 

concentração e concentradores. Os coletores sem concentração são empregados em sistemas de baixa temperatura como por 

exemplo, na produção de água quente sanitária. Os coletores com 

concentração empregam dispositivos ópticos para aumentar a intensidade da radiação, e conseqüentemente aumentam a 

temperatura do fluido. Estes dispositivos são empregados onde são requeridas altas temperatura [Kalogirou, 2013].  Por outro 

lado, os coletores solares também podem ser classificados como estacionários ou 

com rastreamento. No primeiro caso, o coletor solar é montado numa superfície fixa, enquanto que os coletores solares com 

rastreamento são montados em rastreadores ou seguidores solares para melhorar a captação de energia [Kalogirou, 2013].  Outra 

classificação dos coletores é dada pelo tipo de aplicação sendo de baixa, média e alta temperatura. Os coletores de baixa 

temperatura operam na faixa de 30-80°C e são empregados para aquecimento de água para piscinas e aplicações residenciais. Os 

coletores de média temperatura operam entre 80- 350°C e são utilizados tipicamente como geradores de calor de processo na 

indústria. Já os coletores solares de alta temperatura operam em temperaturas maiores do que 350°C e são empregados para 

geração de vapor para geração de eletricidade. 

Por outro lado, nanofluidos tem propriedades termofísicas que podem melhorar o desempenho de sistemas térmicos[2]. 

Sistemas com concentração usando nanofluidos tem sido estudados recentemente mostrando resultados promissórios [3-5]. 

Nesse sentido, o presente projeto visa a avaliação térmica de coletores solares térmicos com concentração, que podem ser de 

calha parabolica ou Fresnel, usando nanofluidos. 
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