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1. TÍTULO DO PROJETO 
 
ANÁLISE TÉRMICO DO COMPONENTE RECEPTOR VOLUMETRICO SOLAR INSTALADO EM UMA 
TORRE CENTRAL  
 
2. RESUMO 
 
A energia solar, considerada como uma fonte de energia renovável e de forma abundante na natureza, se 
apresenta como opção interessante na geração de energia elétrica e ao mesmo tempo na redução das emissões 
de CO2. Entre os principais sistemas de concentração solar, conhecidas internacionalmente como CSP 
(Concentrated Solar Power) ou tecnologias heliotérmicas, destaca-se a tecnologia torre solar ou CRS 
(Central Receiver System) para geração de energia elétrica e aplicações termoquímicas. Esta tecnologia 
promete ser uma opção viável na substituição de combustíveis fósseis. No entanto, mais pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) devem ser realizados para redução de custos associados com a tecnologia de 
inovação nos principais subsistemas ou componentes (campo de helióstatos, receptores centrais, 
armazenadores térmicos); assim como, ser uma das melhores escolhas entre as tecnologias CSP já existentes. 
O presente projeto tem como objetivo a análise térmica do subsistema receptor central, basicamente para 
identificar as regiões críticas (zonas de reaquecimento e instabilidades) no tipo de receptor volumétrico solar 
(RVS) instalado em uma torre central (CRS) e rotas de obtenção de cerâmicas porosas. Para isto, pretende-se 
implementar e simular modelos de CFD (Computational Fluid Dynamics) via software livre OpenFoam, 
como também, a realização de ensaios experimentais de um determinado protótipo receptor volumétrico 
solar não pressurizado. Para tanto, Os resultados obtidos nas simulações numéricas serão comparados e 
validados com os resultados da bancada experimental, a ser instalada no setor de Energias Renováveis, 
Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (FPTI). O modelo CFD levará em conta o acoplamento dos três 
modos da transferência de calor (condução, convecção e radiação térmica), incluindo a análise do transporte 
de calor em meios porosos por um fluido considerando a hipóteses de não equilíbrio térmico. Desta forma, 
obteremos melhores aproximações e calibrações dos modelos computacionais quando comparados aos 
resultados experimentais. Finalmente, conclui-se que o presente projeto contribuirá com a capacitação 
profissional científica e tecnológica nacional com projeções de redução na emissão de toneladas de CO2 ao 
ano, contribuindo com o meio ambiente e melhorando a qualidade de vida das pessoas.  
  
3. INTRODUÇÃO 
 
3.1. Fundamentação Teórica  

 
Na atualidade existem várias tecnologias concentradores solares de potência CSP que operam a médias e 

altas temperaturas (ver figura 1a). Essas tecnologias, também são amplamente conhecidas como famílias 

heliotérmicas ou termossolares [1]. Entre as mais promissórias podemos mencionar o Sistema Receptor 

Central ou Torre solar (CRS) [2].  

 

            
Figura 1. – (a) Relação de concentrações versus temperatura das principais famílias heliotérmicas. (b) 

Localização de um RVS instalado em uma torre central CRS. 



 

 

No entanto, maiores pesquisas e avanços deverão ser realizados nos seus subsistemas (campo de 

heliostatos, receptores centrais, tanques de armazenamento, dentre outros.) para assim encontrar a 

competitividade em custos e desempenho em relação às outras tecnologias termossolares [3]. O receptor 

central (RC), geralmente é posicionado na parte superior da torre do CRS, um dos principais subsistemas que 

pode atingir o 15% da inversão total desta tecnologia [4]. O RC pode ser classificado de acordo a sua 

geometria, tipo de material do absorvedor (metálico ou cerâmico, entre outros Ref. [5-9]. O Receptor 

Volumétrico Solar (RVS) é um tipo de RC apropriado para sistemas de RVS, onde as radiações refletidas a 

partir do subsistema de campo de heliostatos, são concentradas na parte superior da torre a altas temperaturas 

(ver figura 1b). O desenvolvimento dos RVS começou ao redor dos anos 1979 com o uso dos absorvedores 

de material poroso, apresentando uma alta capacidade de absorção de radiação Ref. [10-11]. O princípio de 

funcionamento se fundamenta na radiação solar concentrada que aquece o material, e ao mesmo tempo o 

fluido de trabalho (exemplo ar) passa através do absorvedor, aquecendo-a por meio do fenômeno da 

convecção forcada, transformando a radiação solar em energia térmica. Finalmente, o efeito volumétrico 

provoca que a temperatura do lado irradiado do absorvedor seja menor do que a temperatura na saída [8]. A 

distribuição de temperaturas se mostra no receptor volumétrico, conforme figura 2. 

 

                           
Figura 2. Distribuição de temperaturas do fluido e material ao longo do receptor volumétrico solar (entrada 

e saída). 
 

Segundo Fricker (1983) [12], as principais vantagens na escolha de um RVS são: a facilidade na 

construção, economia, eficiência e melhores propriedades térmicas quando comparado aos outros tipos de 

receptores existentes. No entanto, isso foi possível às constantes melhoras dos modelos RVS que foram 

construídos e testados nos diferentes centros de investigação do mundo, durante estas três últimas décadas 

(por exemplo, a Planta Solar de Almería, PSA; entre outras). Já que nos tradicionais RVS se presentavam 

problemas de carácter térmico e instabilidades do escoamento Ref. [13-14]. Ante este problema novos 

materiais foram testados, principalmente aqueles que possuem boa resistência a altas temperaturas (de 900 

°C a 1500 °C) Ref. [11], [13-17]. Logicamente características que permitem a extensão da vida útil do 

absorvedor [7]. Na literatura encontramos várias investigações da ordem analítica, numérica e experimental 

referentes ao comportamento térmico e hidrodinâmico do RVS. A seguir Fend et al [18], aferiram a queda de 

pressão em absorvedores, obtendo um comportamento lineal. Wu et al Ref. [19-20] realizaram trabalhos 

experimentais obtendo curvas características da queda de pressão em função do diâmetro poroso ou 

porosidade. Pitz-Paal et al [13] e Kribus et al [17], analiticamente e Fend et al [18] experimentalmente; 

analisaram o fenômeno de “bloqueio térmico”, que ocorre devido à instabilidade do escoamento, observado 



 

 

em certas regiões dos absorvedores que poderiam gerar tensões termo mecânicas, assim como fraturas de 

áreas locais a altas temperaturas. Becker et al [14], analisaram numericamente a influência da 

permeabilidade, coeficiente de inercia y condutividade térmica referente à instabilidade de escoamentos em 

alguns absorvedores porosos, onde foram simulados as regiões de alta temperatura a partir de um 

escoamento irradiado de 1000 kW/m2. Os principais resultados mostram que para estruturas com efeitos 

viscosos predominantes, as instabilidades desaparecem para materiais com condutividade térmica da ordem 

de 10 W/m.K. Mas, para estruturas de baixa condutividade térmica (k=0,01 W/mK), as instabilidades tendem 

a desaparecer, sempre que kxF seja maior do que 2x10-6 m, donde F (Coeficiente de Forchreimer). Também 

foram obtidas as distribuições de temperaturas sólidas e do fluido de trabalho a través de diferentes modelos 

teóricos Ref. [14,16, 21], tendo em conta a conjugada da transferência de calor (acoplamento da condução, 

convecção e radiação térmica). As considerações adotadas foram a espessura da parede significativamente 

menor ao comprimento do absorvedor. Isolamento das paredes laterais, escoamentos de radiação com 

incidência homogénea. Desta forma, os modelos podem ser simplificados a modelos unidimensionais, a qual 

representa adequadamente o rendimento térmico de um absorvedor. Desta maneira, Kribus et al [22], 

implementaram e validaram um modelo unidimensional para o meio poroso homogéneo, com a hipóteses de 

“não equilíbrio térmico” (thermal non-equilibrium), em função de seus parâmetros geométricos e 

propriedades do material. Nakayama [23] e Jang [24]; mostraram resultados analíticos, baseados também na 

teoria do “não equilíbrio térmico” aplicada aos meios porosos, entretanto sem o acoplamento da radiação.   

Sano et al [25] analisaram de forma analítica a transferência de calor que acontece basicamente em um 

absorvedor de SiC. Onde foram associados os três modos da transferência de calor, O modelo de não 

equilíbrio local com meios porosos. O modelo de radiação utiliza a aproximação de Rosseland. Motivados 

nestes trabalhos, Rivas et al [1] realizaram estudos baseados no modelo local de não equilíbrio térmico com 

meios porosos e aproximação de Rosseland aplicados a um RVS, via simulação numérica com 

implementação de condições de contorno especiais. Cabe ressaltar que os resultados foram comparados com 

os trabalhos analíticos de Sano et al e Smirnova et al Ref. [1, 25-26], respectivamente. No presente projeto se 

pretende realizar a simulação numérica e experimental de um determinado protótipo receptor volumétrico 

solar não pressurizado. A simulação numérica CFD (Computational Fluid Dynamics), será realizada via 

software computacional livre OpenFOAM, programa em linguagem C++ usado para o desenvolvimento de 

ferramentas de análise numérica com pré e pós-processamento. As simulações complexas mencionadas 

requerem de um alto custo computacional, para isto, pretende-se utilizar o cluster da UNILA, O HPC-

Lattes adquirido através da empresa francesa Bull. Cuja finalidade é exclusiva ao desenvolvimento de 

pesquisas científicas em áreas interdisciplinares. Cabe ressaltar, que o mencionado software livre, já se 

encontra instalado no cluster da UNILA, precisando somente de uma versão mais recente (Upgrade: 

atualização). Conforme mencionado, Os resultados obtidos nas simulações numéricas serão comparados e 

validados com os resultados de uma pequena bancada experimental, a ser instalada no setor de Energias 

Renováveis, Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (FPTI). O modelo CFD levará em conta o acoplamento 

dos três modos da transferência de calor (condução, convecção e radiação térmica-Rosseland), incluindo a 



 

 

análise do transporte de calor em meios porosos por um fluido considerando a hipóteses de não equilíbrio 

térmico. 

 
3.2. Objetivos 
 
Objetivos Gerais: 
 
O objetivo geral desse projeto é realizar a análise térmica de um protótipo de receptor volumétrico solar que 

possa ser instalado em uma torre central (CRS) e rotas de obtenção de cerâmicas porosas. Para isto, 

simulações numéricas via CFD e simulações experimentais serão realizados. Em decorrência do objetivo 

geral, têm-se os seguintes objetivos específicos:  

Objetivos Específicos: 
 
1. Ensaios experimentais na FPTI: obtenção de dados característicos e propriedades termofisicas do 
protótipo receptor volumétrico de material poroso; 

2. Estudo e aplicação da formulação matemática - CFD a utilizar no código computacional: estudos 
conceituais e aspectos teóricos;  

3. Estudo e implementação da formulação numérica – CFD a utilizar no código computacional: 
aspectos práticos; comparação e validação de resultados numéricos mediante uso de software livre, 
OpenFOAM-CFD; com os dados experimentais obtidos na simulação experimental FPTI e da literatura; 

4. Análise de resultados das variáveis de interesse e aplicações (meio fluido e meio poroso), Através 
dos resultados obtidos no código computacional OpenFOAM-CFD será possível identificar regiões críticas 
dentro do componente receptor volumétrico (zonas de reaquecimentos e instabilidades). Desta forma, 
obteremos um melhor entendimento dos fenômenos térmicos e fluidodinâmicos que ocorrem no receptor 
volumétrico. 

3.3. Motivação e Justificativa 

 
Atualmente a produção de energia é fundamental em quase todos os serviços e produtos do ser humano, 

gerando desenvolvimento económico e social em una determinada região ou país. No entanto, o aumento da 

população e níveis de ingressos que vão da mão com o aumento de consumo de energia por habitante, nos 

conduzem à queima indiscriminada de combustíveis fósseis, deixando como resultado um forte impacto 

ambiental que nos leva a um paradoxo: como alcançar os objetivos da economia moderna que se traduzem 

em políticas de crescimento económico e ao mesmo tempo, como obter políticas de proteção ao meio 

ambiente? Ref. [1,2].    Desta forma, existe a necessidade de se adoptar fontes de energia que reduzam as 

emissões de carbono CO2 e da mesma maneira que velem pela segurança energética, um dos desafios mais 

importantes deste século XXI. Ante estes acontecimentos, vários países começaram a revisar suas políticas 

energéticas. A qual enfatizaram a necessidade do aumento e inserção de fontes renováveis nas suas matrizes 

energéticas, tal como: Alemanha, Espanha, EUA, Austrália, Chile, Índia, dentre outros. Cabe ressaltar que a 

IEA (International Energy Agency – Agencia internacional de Energia) previu que no ano 2015, 50% das 

infraestruturas do mundo optariam pelas energias renováveis, e, no ano de 2035, as energias renováveis 

seriam responsáveis pelo 30% das necessidades da energia elétrica [2]. 



 

 

As energias renováveis assumirão um papel importante na energética e segurança mundial, 

entretanto deverá ficar claro da potencialidade e aplicação destes recursos, assim como, a transição 

responsável das fontes não renováveis a renováveis. 

 Por exemplo, a energia eólica se encontra muito perto de competir com os combustíveis fósseis, no 

entanto, sua potencialidade está ligado a regiões geográficas muito específicas. Por outro lado, a energia 

solar de natureza abundante, poderia ser bem aproveitada na geração de energia elétrica, por meio de 

tecnologias que vem ganhando espaço no âmbito mundial [2]: 1) A energia Termossolar de Concentração 

(CSP) ou famílias heliotérmicas que funcionam a partir de ciclos termodinâmicos; 2) PV (PhotoVoltaic - 

Fotovoltaica), conversão direta da energia elétrica usando painéis fotovoltaicos. 

 O Brasil possui uma boa localização geográfica e valores de Irradiação solar DNI de 6,0–7,0 

kWh/m2/dia. Assim, as melhores taxas de irradiação acontecem na região Nordeste e em parte das regiões 

Centro-Oeste e Sudeste. Existindo capacidades industriais, especificamente na área das usinas termelétricas, 

ideais para a integração da cadeia produtiva de CSP. No entanto, a fabricação de componentes termossolares 

e conhecimentos da área, ainda, estão concentrados em centros de investigação internacional localizados em 

países desenvolvidos (Espanha, Israel, Suíça, Alemanha e EUA). Limitando em certa forma, a independência 

tecnológica, cientifica, econômica e social. Os desafios estão plasmados e os esforços para a concretização 

dessa meta, ainda são tímidos, para isto, é preciso da participação do estado, órgãos não governamentais, 

universidades e empresas que trabalhem em forma conjunta e iniciar projetos desta tecnologia. Por exemplo, 

nos processos de fabricação de materiais porosos, na indústria nacional, a qual alavancaria à implantação de 

futuras plantas CSP no Brasil. Levando em conta, a potencialidade e os altos índices de DNI nos países da 

América do Sul [27-28].   

 

4. METODOLOGIA 
 
A metodologia a ser empregada está organizada da seguinte forma:  

4.1. 1 Etapa: Revisão Bibliográfica 

 
Nesta etapa serão efetuadas, amplo e contínuo estudo bibliográfico visando à caracterização do estado da arte 

e contribuições mais recentes sobre os temas de análise.                         

4.2. 2 Etapa: Estudo e Implementação da Metodologia Interdisciplinar 

 
a) Considerações referente à simulação numérica 
 

Em primeira instancia definimos a formulação matemática e principais aspectos numéricos aplicados ao 

protótipo RVS [1]. As equações governantes aplicados ao presente problema são: a conservação de massa, 

equação da quantidade de movimento, modelo de duas equações de energia (macroscópica e microscópica) e 

modelo de radiação Ref. [1, 27- 28].  

 
Formulação Matemática. A continuação descreveremos as principais equações matemáticas utilizadas para 
resolver o problema numérico. 



 

 

 
1) Equações Microscópicas. São as equações que descrevem o escoamento de fluidos em meio limpo 
(sem estrutura porosa).  
 
2) Equações Macroscópicas. São as equações que descrevem o escoamento de fluidos de forma 
macroscópica em meio poroso (interpretação macroscópica do fenómeno microscópico), obtidas após da 
aplicação de operadores matemáticos. 
 
a) Equações Macroscópicas para o escoamento de fluidos. As Equações macroscópicas do escoamento 
laminar ou turbulento em um meio poroso são obtidas via aplicação da média volumétrica das equações de 
conservação microscópicas.  
 
b) Equações Macroscópicas para o transporte de calor do fluido.  Assim como para o escoamento de 
fluidos, as equações macroscópicas para o transporte de calor em meios porosos são obtidas aplicando a 
média volumétrica às equações microscópicas. Cabe ressaltar que neste item existem dois hipóteses, a de 
equilíbrio térmico local (1 equação) e a de não equilíbrio térmico (de 2 equações). 
 
3) Modelo de Radiação. O modelo de radiação segue a aproximação de Rosseland. Desta forma, se 
assume que a energia radiante emitida a partir de outros locais no domínio é rapidamente absorbida e não há 
influência sobre o transporte local.   
 
Principais Aspectos Numéricos. Pretende-se simular uma geometria simples cilíndrica para efeitos de 
validação com os dados obtidos na simulação experimental deste projeto. Posteriormente, uma vez calibrada 
e validada se procederá a simular uma geometria mais complexa (receptor volumétrico HiTRec II, receptor 
de Altas Temperaturas, instalada na plataforma solar de Almería-Espanha) para análise das regiões críticas 
dentro do componente receptor volumétrico (zonas de reaquecimentos e instabilidades). 
 
1) Geometria. Na presente simulação numérica, os esquemas do RVS a serem simuladas são mostradas na 
Figura 3. 
 

 

 

 

(a) 

                             

(b) 

Figura 3. – (a) Geometria cilíndrica para testes do RVS, (b) geometria complexa do RVS, HiTRec II via 
CFD. 

  

b) Considerações sobre a proposta da bancada experimental 
 

Para a análise térmica dos componentes RVS, o protótipo de formato cilíndrico e o modelo real HiTRec II 

(ver figura 4). O HiTRec II, consta de módulos cerâmicos de forma hexagonal, de material SiSiC, com 

temperaturas de ar na saída de 700º C e 800ºC e eficiências de 76% e 72%, respectivamente; alocado em um 

CRS da Planta solar de Almería (PSA)-Espanha, geometria que se encontra descrita e disponível na literatura 

especializada. A metodologia experimental basicamente tem como objetivo: (i) Ensaio experimental do 



 

 

protótipo: obtenção das propriedades termofísicas e de transferência de calor do material poroso usado como 

receptor solar volumétrico (RSV) e (ii) Rotas de obtenção de cerâmicas porosas, [29]. 

 

           
Figura 4. – Desenho esquemático das bancadas experimentais para o RVS formato cilíndrico [29]. 

4.3. 3 Etapa: Aplicação da Metodologia Interdisciplinar e Elaboração do Relatório Parcial 

Nesta etapa a metodologia interdisciplinar já desenvolvida no item anterior será aplicada e integrada ao 

projeto para o desenvolvimento proposto nos laboratórios experimentais e numéricos da FPTI e UNILA, 

respectivamente. Também é previsto a entrega do relatório parcial.  

4.3. 4 Etapa: Elaboração e Divulgação de Trabalhos Científicos 

Nesta etapa serão elaborados os trabalhos científicos que poderão resultar da pesquisa, os quais serão 

apresentados em conferências, workshops e publicações em livros e revistas internacionais. Os membros do 

grupo vêm atuando no desenvolvimento de modelos matemáticos e ferramentas numéricas para simulação, 

parte experimental (CFD, ciência dos materiais) que podem ser muito bem aproveitados para o 

desenvolvimento e sucesso do presente projeto. Atualmente existem parcerias de várias instituições de 

caráter nacional e caso o projeto dê certo se poderia dar a retomada da parceria com a plataforma solar de 

Almería, de caráter internacional (ver anexo 1). A continuação se mostram os diferentes indicadores de 

produtividade esperados. 

  

 Produtividade esperada Quantidade 
Ano 01 do Projeto 

  
  
 1. Publicações 

 1.1 Capítulos de Livro  01 
 1.2 Artigos em revistas/periódicos 
internacionais 

 01 

 1.3 Artigos em revistas/ periódicos 
nacionais 

 01 

 2. Formação de recursos 
humanos 

 2.1 Projeto envolvendo aluno 
Mestrando PPGIES 

 01 

 2.2 Projeto envolvendo aluno I.C  01 
 3. Modelos/ Protótipos  3.1 Modelos  01 

 3.2 Protótipo  01 
 4. Patentes  4.1 Patentes  01 
  
 5. Outros 

 5.1 Software aberto aplicado ao 
presente projeto 

 01 

4.3. 5 Etapa: Elaboração do Relatório Final 

Neste item será elaborado o relatório final do projeto de pesquisa proposto. 

 

 



 

 

5. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 
 
As etapas segue a estrutura adotada na metodologia 

Cronograma de Atividades 

METAS FÍSICAS ATIVIDADES 
INDICADOR 
FÍSICO DE 

EXECUÇÃO 

DURAÇÃO 
PREVISTA 

Início Fim 

1 Etapa. - Revisão 
Bibliográfica; 

1.1. Revisão bibliográfica  16 meses 1 16 

1.2. Revisão, reuniões e adequação final de projeto proposto; 2 meses 1 2 

1.4. Especificação e compra dos equipamentos e materiais a 
serem usados no projeto; 

2 meses 1 2 

2 Etapa. - Estudo e 
Implementação da 
Metodologia; 
 
 

2.1. Simulação experimental: considerações preliminares de 
desenho da bancada; 

3 meses 2 4 

2.2. Simulação experimental: Implementação e testes dos equi-
pamentos e sistemas elétricos das bancadas; 

3 meses 2 4 

2.3. Simulação numérica, estudos conceituais: seleção dos 
protótipos a serem utilizados receptores volumétricos solares; 

3 meses 2 4 

3 Etapa. Aplicação da 
Metodologia e Elabo-
ração do Relatório 
Parcial; 

3.1. Aplicação da geometria e geração de malhas através de 
arquivos tipo script do dispositivo; 

6 meses 2 8 

3.2. Definição de condições de contorno e modelos de turbu-
lência para a malha RVS; 

6 meses 2 8 

3.3. Solução do campo de escoamento permanente e transiente 
(RANS, URANS); 

12 meses 3 15 

3.4. Verificação da independência da malha na solução; 12 meses 3 15 
3.5. Elaboração do Relatório Parcial 1 mês   11 12 
3.6. Ensaio experimental do protótipo: obtenção das proprieda-
des termofísicas e de transferência de calor dos materiais poro-
so utilizados como receptor solar volumétrico (RSV). 

12 meses 4 16 

3.7 Verificação e validação das simulações numérica e experi-
mental da geometria cilíndrica. 

8 meses  10 18 

3.8 Simulação numérica do RVS HiTRec II. 6 meses 12 18 

4 Etapa. - Elaboração 
e Divulgação de 
Trabalhos Científi-
cos; 

4.1. Elaboração de capítulo de Livro 6 meses 16 22 
4.2. Apresentação de trabalhos em eventos científicos  4 meses 20 24 

4.3. Elaboração de Patente 5 meses 19 24 

4.4. Elaboração artigos em revistas/periódicos nacionais e 
internacionais 

12 meses 12 24 

5 Etapa. - Elaboração 
do Relatório Final. 

5.1. Compilação final das informações pertinentes para elabo-
ração do relatório final. 

3 meses 22 24 

 
O cronograma basicamente segue as etapas propostas na metodologia apresentadas no item 4, e para a 

presente proposta de trabalho será realizada em um período de 24 meses. E o acompanhamento se dará por 

meio do cronograma, o qual poderá ser alterado para melhor adequação às possíveis necessidades observadas 

durante a execução: 

 
Cronograma de Atividades Bimestral – 2 Anos 

Atividade Ação 
Meses Produto 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24  

1. Revisão bibliográfica; 
Pr 

            Relatório 
Parcial  
 

Pl 
            

2. Estudo e Implementação da Metodo-
logia; 

Pr 
            

Pl 
            



 

 

3. Aplicação da Metodologia e Elabora-
ção do relatório Parcial; 

Pr 
            

Pl 
            

4. Elaboração e Divulgação de Traba-
lhos Científicos; 

Pr 
            

Relatório 
Final 

Pl 
            

5. Elaboração do Relatório Final 
Pr 

            
P1             

 
                    Pr – Prevista;                                 Pl – Planejada;  

 
6. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Espera-se que os estudos consolidados acima relacionados resultem em: 

1) Fomentar a realização de intercâmbio com especialistas internacionais de conhecimento científico e/ou 

tecnológico no tema de CSP. Abrindo a possibilidade de possível transferência de tecnologia e capacitação 

profissional; 

2) Descrição do estado da arte e das funcionalidades da tecnologia CSP; 

3) Implementação de uma bancada experimental para efeitos de obtenção das propriedades termofísicas e de 

transferência de calor dos materiais poroso, de geometria cilíndrica, utilizados como receptor solar 

volumétrico (RSV); 

4) Validação e desenvolvimento de códigos próprios no software OpenFOAM que atendam ás necessidades 

do projeto de pesquisa, capaz de ser aplicada a qualquer outra configuração de receptores volumétricos 

existentes ou em desenvolvimento; 

5) No final do projeto, a possibilidade de estudos de adequação e/ou adaptação das tecnologias CSP às 

condições de operação de plantas heliotérmicas localizadas em território nacional; 

6) Realizar estudos e projeções acerca do estado da vida útil e desempenho do componente receptor solar, 

desde o ponto de vista térmico e fluidodinâmico; 

7) Publicação científica das metodologias básicas envolvidas no desenvolvimento do projeto, através de 

apresentações em congressos e publicações em revista na área; 

8) Assessoria na preparação de trabalhos de conclusão de curso de graduação, dissertação de mestrado e tese 

de doutorado, com tema relacionados ao projeto de CSP, basicamente em receptores solares. 

 

- Finalmente apresentamos resultados, considerando os aspectos sociais, econômicos e científicos:  

Aspectos sociais: 

O desenvolvimento deste projeto contribuirá gradativamente com o conhecimento das vantagens do 

aproveitamento da energia solar nas regiões favoráveis à instalação de CSP, que possam favorecer a um 

desenvolvimento sustentável. Dentre os benefícios esperados para a região, poderíamos citar a formação e 

capacitação de pessoal técnico qualificado. E como consequência a possível criação de polos tecnológicos. 

 

 

  



 

 

Aspectos econômicos: 

As ferramentas do tipo CFD são capazes de simular, com precisão, diversos fenômenos importantes que 

ocorrem no interior do receptor volumétrico, auxiliando o engenheiro no detalhamento de projeto. Somente 

após exaustivas investigações numéricas é que se constroem modelos reduzidos para ensaios finais em 

bancadas de teste experimental. O tempo e os custos totais gastos no desenvolvimento de um novo projeto 

são significativamente reduzidos com essa metodologia, além do desempenho otimizado que se consegue em 

um determinado protótipo.  

Aspectos ambientais: 

O desenvolvimento do presente projeto utiliza a energia solar, considerada como uma fonte limpa de energia, 

em comparação com outras fontes fósseis. E com projeções de redução na emissão de várias toneladas de 

CO2 ao ano, contribuindo com o meio ambiente e melhorando a qualidade de vida das pessoas. 

Aspectos científicos:  

Caso o projeto seja aprovado, será possível Solicitar outras bolsas de iniciação científica (IC), assim como 

outras bolsas de pesquisa de pós-graduação em parceria com os órgãos de apoio a pesquisa. Desta forma, 

pretende-se, incluir estes alunos em atividades previstas nesta e futuras proposta do projeto. Assim como 

também, a incorporação e atração de especialistas da área, das diversas universidades da região, do país e 

internacionais. Contribuindo com a capacitação profissional científica e/ou tecnológica nacional na área de 

geração termossolar. 

7. JUSTIFICATIVA DO FINANCIAMENTO E EQUIPE EXECUTORA 
 
A equipe conformada (ver tabela) para a realização do presente projeto envolve a cooperação de duas áreas 

interdisciplinares (ciências térmicas e ciência dos materiais) conforme especificadas nas disposições 

preliminares do EDITAL IMEA Nº 03, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021. O valor proposto para o 

desenvolvimento do projeto é de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), monto que também será descrito no 

Anexo IV (proposta de execução financeira) e cronograma físico financeiro. 

 

Nome Titulação Área de especialização 
Sigla da 

Instituição 
de Vínculo 

Link de acesso  
ao CV Lattes 

 
 

Gustavo Adolfo 
Ronceros Rivas 

 
Doutor em Ciências 

Engenharia 
Mecânica e 

Aeronáutica - ITA 

Energia: Modelagem de 
escoamentos turbulentos, 
máquinas de fluxo, controle 
térmico, Mecânica dos Fluidos 
e Transferência de calor 
computacional (CFD).  
 

 
 

UNILA-
Brasil 

 
 

http://lattes.cnpq.
br/316955941051

3967 

 
 
 

 
 

Doutor em Ciências 
e Engenharia dos 

Área de Engenharia de 
Materiais e Metalúrgica, com 
ênfase em propriedades 
mecânicas de cerâmicas 

 
 
 

 
 
 



 

 

Dan Yushin Miyaji Materiais - 
UFSCAR 

refratárias, incluindo algumas 
aplicações como siderurgia, 
metais não ferrosos (alumínio) 
e petroquímica. Atua na área 
de cerâmicas eletrônicas para 
acumuladores de energia. 

 
 

FPTI-Brasil 

 
 

http://lattes.cnpq.
br/415097756495

9773 

 
 
 
 

Tales Gottlieb Jahn 

 
 
 

Mestre em 
Engenharia 

Mecânica-UFSC 

Geração de energia térmica e 
elétrica através de energia 
renovável; Sistema de 
armazenamento de Energia 
Elétrica; Baterias de Sódio/Ni 
Fundido com finalidade de 
Armazenamento de Energia 
para fins de transporte.  

 
 
 
 

FPTI-Brasil 

 
 
 

http://lattes.cnpq.
br/871785045319

2062 

 
 

Luciano Ari 
Fiamonzini 

 
 

Mestrando PPGIES-
UNILA 

Técnico em mecânica da 
UNILA. Tem experiência na 
área de Engenharia Mecânica, 
com ênfase em Projetos de 
Máquinas. 

 
 

UNILA-
Brasil 

http://lattes.cnpq.
br/120357767690

9248 

 
 

Julio Román 
Ronceros Rivas 

 
Doutor em Ciências 

Engenharia 
Mecânica e 

Aeronáutica - ITA 

 
Propulsão: Injetores 

Centrífugos, Mecânica dos 
Fluidos e Transferência de 

calor computacional (CFD).  
 

 
UPC –  
Perú 

(Universidad 
Peruana de 
Ciencias 

Aplicadas) 
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8. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 
Serão apresentadas neste item as tabelas de custo com as diversas modalidades do projeto de pes-
quisa e cronograma (mês). 

1.1. MATERIAL DE CONSUMO 

 

1.2. SERVIÇOS DE TERCEIROS 

 
 

Item Qtde Total (R$)

4
Total 6.500,00R$            

Custo referente aquisição de material para 
 Medição das propriedades termofísicas

01 ao 08 2.500,00R$           1 2.500,00R$        

 

3

Descrição mês Custo (R$) 
Descrição

  

1.000,00R$           1 2.000,00R$        

01 ao 08 1.000,00R$           1 2.000,00R$        

Custo referente aquisição de sensores, atuadores e  
Componentes eletroeletrônicos1

2
Custo referente aquisição de material para 

Desenvolvimento do modelo conceitual, bancada

01 ao 08

Item Qtde Total (R$)
1 1 1.500,00R$        

 

Total 1.500,00R$         

 

1.500,00R$           03 ao 06

Descrição
Descrição mês Custo (R$) 

Consultoria especializada – Instalação das 
bancadas experimentais. 

 
   



 

 

1.3. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, REVISÃO E TAXAS DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS EM 
PERIÓDICOS INDEXADOS. 

 

1.4. AUXÍLIO DE VIAGEM E TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS 
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
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FICHA DE DATOS DEL INVESTIGADOR

JULIO ROMAN RONCEROS RIVAS

9/29/20 12:29 PMltima

Peruano de nacimiento, experiencia en el Área de Propulsión y Energía, con enfoque en el estudio de la
atomización de propelentes en la cámara de combustión de motores cohetes, diseño de inyectores de uso
aeronáutico-aeroespacial, y manejo de softwares de simulación numérica CFD (Computational Fluid Dynamics),
actualmente con grado de doctorado en ciencias en el Instituto Tecnológico de Aeronáutica-Brasil, obtenido en
2015 y laborando como docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Sexo:

Pas de nacimiento: PERÚ

Masculino

Datos Personales

Página web personal: http://

Ttulo:

05/201507/2009 DOCTORADO

DOCTOR EN CIENCIAS

-

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA
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Ttulo:

09/200902/2007 MAGISTER

MAGISTER EN CIENCIAS

-

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

BRASILPas de

Ttulo:

02/200502/2000 LICENCIADO / TÍTULO

INGENIERO MECANICO

-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ICA

PERÚPas de

Datos Académicos

Nivel Lectura:

Nivel Escritura:

Nivel Conversación:

Lengua Materna:

INGLES Avanzado

Intermedio

Intermedio

SI

Nivel Lectura:

Nivel Escritura:

Nivel Conversación:

Lengua Materna:

PORTUGUES Avanzado

Avanzado

Avanzado

SI

Idiomas

Proyecto de Investigacin
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11/2016 12/2017 Modelo matemático del diámetro medio de gota del spray característico de un
atomizador centrífugo.

-

Desarrollo de un modelo matemático para la obtención del tamaño medio de gota del spray
generado por un inyector centrífugo, este modelo matemático será validado con datos
experimentales y simulación numériica.

Categoría UNESCO:

JULIO ROMAN RONCEROS RIVASInvestigador Principal:

08/2016 12/2017 Study and numerical simulation of a bipropellant swirl injector of a rocket engine.-

Modelo matemático para la obtención del diseño del inyector centrífugo en función de sus
principales parámetros geométricos, donde además se hace el estudio del comportamiento
del flujo interno en este tipo de inyector, este modelo fue validado de forma experimental y
numérica.

Categoría UNESCO:

JULIO ROMAN RONCEROS RIVASInvestigador Principal:

03/2020 08/2020 Desarrollo tecnológico de un Sistema para el monitoreo remoto y diagnostico a
pacientes en rehabilitación de COVID-19 mediante un dispositivo de bajo costo
utilizando espirometría digital basado en flujo de aire espirado

-

Diseño innovador de espirómetros digitales portátiles y descartables de bajo costo de uso
mensual, conectados a una red de telemetría. Dispositivo que permite la atención, en forma
remota, de pacientes con COVID-19.

Categoría UNESCO:

CARLOS RAYMUNDO IBÁÑEZInvestigador Principal:

Producción cientifica

ARTÍCULOS EN REVISTAS INDIZADAS

Study of internal flow of a bipropellant swirl injector of a rocket engine05/2018

JULIO ROMAN RONCEROS RIVAS

Palabras Clave:

Ubicación:

Development of a Mathematical Model and 3D Numerical Simulation of the
internal flow in a conical swirl atomizer

10/2014

JULIO ROMAN RONCEROS RIVAS

Palabras Clave:

Ubicación:

TRABAJOS EN EVENTOS (CAPITULO DE MEMORIAS)

APLICACIÓN DE UN MODELO MATEMÁTICO Y SIMULACIÓN NUMÉRICA EN
ATOMIZADORES CENTRÍFUGOS

11/2012

JULIO ROMAN RONCEROS RIVAS

Palabras Clave:

Ubicación:

ESTUDIO Y SIMULACIÓN NUMERICA TRIDIMENSIONAL DE LOS
PRINCIPALES PARÁMETROS DE DESEMPEÑO DE INYECTORES
CENTRÍFUGOS

11/2012

JULIO ROMAN RONCEROS RIVAS
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Palabras Clave:

Ubicación:

MODELO MATEMÁTICO Y SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL COMPORTAMIENTO
DEL FLUJO INTERNO EN UN INYECTOR DE MOTOR COHETE A
PROPELENTE LÍQUIDO

08/2012

JULIO ROMAN RONCEROS RIVAS

Palabras Clave:

Ubicación:

simulacion numérica y modelo matemático de un inyector de combustible de
uso aeronáutico

11/2010

JULIO ROMAN RONCEROS RIVAS

Palabras Clave:

Ubicación:

SIMULACIÓN NUMÉRICA Y VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DE UN MODELO
MATEMÁTICO DE UN INYECTOR DE COMBUSTIBLE CENTRÍFUGO CÓNICO

08/2010
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