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RESUMO 

O intuito deste trabalho é analisar de forma analítica e numérica a eficiência do uso de materiais 

de mudança de fase (em inglês, Phase Change Materials - PCMs) aplicados a reservatórios 

térmicos para o armazenamento de energia. Devido às oscilações de geração de energia elétrica 

em painéis solares, o uso de reservatórios térmicos baseados em PCMs servirão para auxiliar 

no controle da capacidade de geração de energia em sistemas de aproveitamento de energia 

solar, como no ciclo Rankine Orgânico (em inglês, Organic Rankine Cycle – ORC), e tornar 

quase constante a geração de energia. O uso destes materiais apresenta vantagens em suas 

propriedades como elevada capacidade de armazenamento por volume e reduzida variação de 

temperatura durante processos de carga e descarga. Existem muitos estudos ao longo dos anos 

focados no aumento da eficiência e da geração de energia de forma renovável e limpa a 

implementação de estudos como este é muito importante para o desenvolvimento de assuntos 

referentes a esta área. Após a análise do PCM, será avaliada a sua atuação em um ORC que irá 

gerar a energia de acordo com os fluidos e materiais escolhidos. Para a implementação do 

problema proposto, o método da entalpia será utilizado e a discretização do problema é feita a 

partir do método dos volumes finitos. A partir dos resultados obtidos, serão comparados com 

diferentes tipos de PCMs e com diferentes fluidos orgânicos durante o ciclo termodinâmico, 

para obtermos informações referentes ao melhor uso do PCM de acordo com suas propriedades, 

condições iniciais e condições de contorno. 

 

Palavras-chave: Reservatórios térmicos; Materiais com mudança de fase; Energia solar; Ciclo 

Rankine Orgânico, Método de Volumes Finitos. 
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ABSTRACT 

The purpose of this work is to analyze analytically and numerically the efficiency of the use of 

phase change materials (PCMs) applied to thermal reservoirs for energy storage. Due to power 

generation oscillations in solar panels, the use of thermal reservoirs based on PCMs will help 

to control the power generation capacity in solar energy systems, such as the Organic Rankine 

Cycle (ORC), and make power generation almost constant. The use of these materials presents 

advantages in their properties such as high storage capacity by volume and reduced temperature 

variation during loading and unloading processes. There are many studies over the years 

focused on increasing the efficiency and generation of energy in a renewable and clean way, 

the implementation of studies like this is very important for the development of issues in this 

area. After the analysis of the PCM, its performance in an ORC that will generate the energy 

according to the chosen fluids and materials will be evaluated. For the implementation of the 

proposed problem, the enthalpy method will be used, and the discretization of the problem is 

made from the finite volume method. The results obtained will be compared with different types 

of PCMs and with different organic fluids during the thermodynamic cycle, to obtain 

information regarding the best use of the PCM according to its properties, initial conditions, 

and boundary conditions. 

 

Keywords: thermal reservoirs; phase change materials; solar energy; finite method volume. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 SITUAÇÃO ENERGÉTICA MUNDIAL E DO PAÍS 

 A geração de energia foi um dos principais focos de estudo e de implementação 

de novas tecnologias ao longo da história, desde as primeiras máquinas a vapor, com a 

queima de combustíveis fósseis durante a Revolução Industrial no século XVIII, até 

evoluções do século passado marcadas pelo surgimento da fissão nuclear e da descoberta 

de fontes alternativas de energias como a solar, gás natural e a utilização de hidrogênio. 

Nos dias atuais, o avanço de novas tecnologias na área se baseia na busca incessante de 

novas oportunidades para a geração de energia de forma limpa e renovável. A evolução 

natural para busca de fontes de energia renováveis, como hídrica, solar, eólica, biomassa, 

entre outras, está sendo cada vez mais estudada e implementada no nosso dia a dia para 

minimizar o impacto dos gases de efeito estufa produzidos pela queima de combustíveis 

fósseis. 

 No Brasil, segundo o Relatório Síntese do Balanço Energético Nacional – BEN 

2021 (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2022), pode-se observar que apenas 

7,7% da energia produzida é referente a outras fontes renováveis (Figura 1), incluindo 

fontes de energia solar, com participação de 4,2%, como mostrado na Figura 2. Estes 

valores podem parecer pequenos, porém avalia-se nos últimos anos sua participação está 

se mostrando cada vez mais forte em relação à matriz energética brasileira, já que a 

energia solar teve um aumento de 61,5% do ano de 2019 para 2020, como pode ser 

verificado na Tabela 1, com demonstração do aumento entre 2019 e 2020 de diferentes 

fontes de energias renováveis. 

 

Figura 1 - Divisão de uso de tipos de energias. 

Fonte: EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (2022) 
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Figura 2 - Uso dos tipos de energia renováveis 

Fonte: EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (2022) 

 

Tabela 1 - Comparação 2019 x 2020 de tipos de energia renováveis no Brasil 

Outras renováveis (103 tep) 2019 2020 ∆ 20/19 

Lixívia 8948 9576 7,0% 

Biodiesel 4878 5300 8,6% 

Eólica 4815 4906 1,9% 

Outras biomassas 1149 1139 -0,9% 

Solar 572 824 61,5% 

Biogás 269 311 15,7% 

Gás industrial de carvão vegetal 81 85 4,3% 

Total 20712 22241 7,4% 

Fonte: EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (2022) 

Quando levamos em consideração a divisão da matriz energética no Brasil, pode-

se observar as indústrias de 32,1% dos gastos energéticos (EPE, 2022), como mostrado 

na Figura 3. Este grande uso se dá por conta de maquinários e equipamentos que muitas 

das vezes funcionam durante todo o dia nas fábricas. Uma das formas de alinhar a 

utilização de fontes de energia renováveis com caráter intermitente (fotovoltaica e eólica, 

por exemplo) com recursos fornecidos pela própria planta industrial é através de 

tecnologias de armazenamento de energia térmica (em inglês, Thermal Energy Storage – 

TES), capazes de armazenar energia como calor sensível, calor latente ou energia química.  

Os sistemas de armazenamento de energia térmica se mostram muito bem-vindos para 
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recuperação de calor a baixas temperaturas nas indústrias e para o fornecimento de 

energia elétrica em grandes centros industriais. Além disso, a melhoria das tecnologias 

de reservatórios térmicos com utilização do calor residual de processos industriais se 

mostra como uma solução promissora para conversão de calor em eletricidade de forma 

estável.  Uma destas soluções é através do Ciclo Rankine Orgânico (em inglês, Organic 

Rankine Cycle – ORC), com aplicação direta de painéis solares para captação de energia 

e distribuição durante todo o dia, assim suprindo parte da demanda de energia das 

indústrias ou até suprindo a demanda total necessária. Como consequência direta, pode-

se substituir toneladas de gases que seriam ejetados na atmosfera por atividades de 

geração de energia de forma limpa e renovável. 

  

 

Figura 3 - Divisão do uso de energia no Brasil 

Fonte: EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (2022) 

 

Um dos tipos de sistemas de armazenamento térmico se dá através do uso de 

Materiais de Mudança de Fase (em inglês, Phase Change Materials - PCM). 

Especificamente, a energia solar alinhada à utilização de PCMs é uma grande aliada a 

tecnologias novas e eficientes. Materiais de mudança de fase podem ser usados para o 

armazenamento de energia em reservatórios térmicos. No momento que está na fase 

sólida, ele recebe calor, passa para a fase líquida, absorvendo todo o calor da troca de fase 

e liberando essa energia posteriormente durante a descarga. Este tipo de material pode ser 

aplicado em diversas áreas como produção de gelo, congelamento de alimentos, 

solidificação de metais durante a fundição, sistemas de refrigeração, aquecimento de 

moradias e na geração de energia elétrica em painéis solares.  

Como anteriormente mencionado, o estudo, análise e desenvolvimento dos 

PCMs para a geração de energia solar é de grande importância dentro da análise da matriz 

energética brasileira e para uma grande gama de atividades e tecnologias que são 
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dependentes de energia elétrica constante e que podem ser fontes renováveis. O uso destes 

materiais e o estudo referente a eles podem ser vistos na Figura 4, demonstrando o 

aumento dos estudos referentes ao uso de PCMs, principalmente para aplicações de 

armazenamento de energia. Os dados apresentados apontam para projeções do uso destes 

materiais com um aumento significativo nos últimos anos da utilização dos PCMs em 

aplicações industriais e para geração de energia elétrica. 

 

Figura 4 - Número anual de publicações científicas de 2015 até 2022, usando os termos 
“phase change materials for energy storage”and “phase change materials”, com base na 

coletânea do Web of Science, coletada no dia 23 de novembro de 2022 

Fonte: WEB OF KNOWLEDGE (2022) 

 

Atrelado aos PCMs, o ORC teve grandes estudos e avanços nos últimos anos 

devido a possibilidade de utilização do mesmo em várias temperaturas e pressões, e é 

conhecido por converter energia térmica em energia a partir de inúmeras fontes até 

mesmo outros ORCs, em sistemas em cascata. Portanto, pode-se reduzir drasticamente o 

uso de combustíveis fosseis usando PCMs em sistemas de armazenamento térmico latente 

com ORC integrados a esses sistemas. O maior desafio do ORC é selecionar o fluido de 

trabalho, pois ele tem grande impacto no desempenho do sistema. 

O tamanho do mercado global de ORCs foi avaliado em 415 milhões de dólares 

no ano de 2021. É esperado um crescimento de aproximadamente 3,3% ao ano até 2030. 

Alguns dos principais motivos desse alto crescimento são: o aumento da adoção de 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Publicações Web of Science

Publicações (Phase Change Materials for Energy Storage)

Publicações (Phase Change Materials)



5 

 

energias renováveis, o ciclo de vida mais longo para ciclos Rankine orgânicos e baixo 

custo. Este mercado enfrenta algumas concorrências como de segmentos de Ciclos 

Rankine de Vapor (SRC) que podem prejudicar um pouco o crescimento dos ORCs até 

2030, porém pode-se observar na Figura 5 um grande crescimento na área de Geotermia 

ao longo dos anos e o início do crescimento de aplicações envolvendo energia solar, o 

que incentiva ainda mais novas tecnologias voltadas para essa área (GRAND VIEW 

RESEARCH, 2022). 

 

 

Figura 5 – Previsão de tamanho do Mercado e suas divisões para tipos de Ciclo Rankine 
Orgânico 

Fonte: GRAND VIEW RESEARCH (2022) 

 

Com base nos dados apresentados, verifica-se a importância dos trabalhos na área 

de materiais de mudança de fase dentro do contexto de geração de energia elétrica. 

Portanto, o presente trabalho trata de um modelo para análise de reservatórios térmicos 

empregando PCMs na forma cilíndrica e retangular, utilizando como metodologia de 

solução o Método da Entalpia. A partir das soluções apresentadas para o reservatório 

térmico, dados sobre a aplicação dele em um Ciclo Rankine Orgânico são levantados. 

Consequentemente, a verificação da eficiência global do ORC em sistemas com painéis 
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solares é feita através da análise termodinâmica do ciclo, utilizando-se da plataforma 

Wolfram Mathematica (WOLFRAM, 2003). . 

 

1.2 REVISÃO DA LITERATURA 

1.2.1 MATERIAIS DE MUDANÇA DE FASE E DIFERENTES MÉTODOS DE 

SOLUÇÃO 

Como foi apresentado anteriormente, a aplicabilidade dos materiais de mudança 

de fase pode ser feita em diversas áreas da engenharia e afins, como painéis solares, 

produtos farmacêuticos e conservação de alimentos. 

Os materiais de mudança de fase sólido-líquido têm sido estudados há décadas, 

com aplicação à gestão térmica e ao armazenamento de energia devido ao aproveitamento 

do grande calor latente acumulado com uma mudança relativamente baixa de temperatura 

ou volume. Avanços recentes e desafios associados à eletrificação (fotovoltaica e eólica), 

dispositivos e máquinas eletrônicas de densidade de alta potência, transporte eletrificado, 

conversão de energia, e o ar-condicionado dos edifícios reavivou o interesse no 

armazenamento térmico usando PCM (DE BOCK et al., 2020; FARAJ et al., 2020; 

WANG et al., 2017). 

Ao focar um pouco mais na forma de geração de energia elétrica, há estudos de 

casos em que os PCMs foram aplicados em edifícios e casas, gerando uma redução de 

custo de energia elétrica proveniente de sua utilização (BEEMKUMAR et al., 2021). 

Sobre a resolução analítica dos problemas de mudança de fase de materiais, esta 

é feita por vários autores de diferentes formas, normalmente, solucionados de forma 

unidimensional, denominados de “Problema de Stefan” (GUPTA, 2018). Os primeiros 

trabalhos analíticos sobre a solução dos problemas de mudança de fase foram feitos por 

por Lamé e Clapeyron em 1831 (LAMÉ; CLAPEYRON, 1831), e por Stefan em 1889 

(STEFAN, 1889), em relação a formação de gelo. A característica fundamental deste tipo 

de problema é que a localização da fronteira é simultaneamente desconhecida e em 

movimento, sendo a equação de condução a ser resolvida numa região cujo domínio 

também deve ser determinado. 

Já o método integral, que remonta a von Kármán e Pohlhausen (POHLHAUSEN, 

1921; VON KÁRMÁN, 1921), que utilizaram para a análise aproximada das equações da 
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camada limite, foi aplicado por GOODMAN (1958) para resolver um problema de 

derretimento transiente unidimensional e, posteriormente, por muitos outros 

investigadores para resolver vários tipos de problemas de mudança de fase transiente 

unidimensional. Esse é um método mais simples e representa uma solução aproximada 

para um problema de uma dimensão. 

Para alguns métodos numéricos aplicados, MALAN; DOBSON; DINTER (2015) 

analisaram PCMs em reservatórios térmicos empregando tubos e aletas para melhorar a 

transferência de calor. Neste trabalho, foi aplicado o método explícito de Euler para 

realizar o estudo numérico. Outro método numérico importante é o método da entalpia, 

cujo uso foi feito por vários pesquisadores para simulação da PCM devido a suas 

características específicas. O método da entalpia é útil para simular processos de 

convecção/difusão e prevê uma distribuição da temperatura com uma boa precisão em 

relação à dados experimentais (ALLOUCHE et al., 2017), o que torna o método prático 

para prever a temperatura em situações envolvendo mudança de fase. Um exemplo das 

aplicações deste método é em simulações com PCMs em sistemas de armazenamento de 

energia térmica, porém deve-se ficar atento pois as implementações devem ser realizadas 

de forma transiente, porque os processos de fusão e solidificação evoluem ao longo do 

tempo. 

Para casos mais gerais e multidimensionais, métodos numéricos foram aplicados, 

dentre eles, tem-se exemplos de soluções com formulações implícitas pelo Método das 

Diferenças Finitas (em inglês, Finite Difference Method - FDM), Método dos Elementos 

Finitos (em inglês, Finite Element Method - FEM) e Método dos Volumes Finitos (em 

inglês, Finite Volume Method - FVM), utilizados, muitas vezes, em conjunto com o 

Método da Entalpia ou Método do Termo Fonte (MALISKA, 2017). 

 Portanto, para o intuito deste trabalho, serão utilizados muitos dos conhecimentos 

implementados no passado como Método da Entalpia para a solução analítica do 

problema, tanto quanto a solução pelo MVF para a implementação numérica. Por fim, a 

solução dos balanços termodinâmicos que serão utilizados no ORC, levarão em 

consideração as propriedades dos materiais de mudança de fase e dos fluidos para 

transferência de calor (em inglês, Heat Transfer Fluid - HTF). 

 

1.2.2 CICLO RANKINE ORGÂNICO (ORC) 

Os estudos referentes aos ciclos Rankine orgânicos vêm crescendo muito ao longo 

dos anos. Segundo FREEMAN et al., (2017) a grande vantagem do uso de ORCs para a 
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geração de energia elétrica atrelado aos painéis solares é que podem ser operados com 

temperaturas não tão elevadas e sistemas de escala menor (<10 kW). Com isso podemos 

utilizar o potencial desta tecnologia como uma alternativa viável aos painéis solares  

 Potencial para alcançar um baixo custo de eletricidade através da utilização 

de componentes de baixo custo, em particular os coletores solares e o 

expansor ORC;  

 Capacidade de gerar quantidades variáveis de energia ou poder se adaptar 

às diferentes demandas domésticas; 

 Capacidade de usar a armazenamento de energia térmica (TES) de baixo 

custo para proporcionar um funcionamento contínuo em condições de 

irradiação solar intermitente para compensar os períodos de energia elétrica 

e fornecimento de energia térmica até a hora do dia em que são mais valiosos. 

Já no texto de  POURMOGHADAM et al., (2021) podemos observar o surgimento 

do uso dos fluidos orgânicos R134a e R245fa que são usados no ORC, esses fluidos 

podem ser descartados sem prejuízos à natureza. POURMOGHADAM et al., (2021) 

utiliza um sistema de ORC em cascata, o que não é muito visto na literatura, os autores 

analisaram o sistema ORC em cascata durante todo um ano com intuito de gerar 

resultados econômicos da instalação desse sistema. A análise foi feita comparando 6 

diferentes tipos de fluidos de trabalho. Outro ponto importante de conclusão do trabalho 

foi que quanto mais perto a temperatura de fusão do PCM for da do aquecedor auxiliar 

maior a eficiência do painel solar. 

Em ALVI et al., (2020) podemos observar a utilização de um reservatório 

térmico com um material de mudança de fase em seu interior, e por dentro deste 

reservatório existe um tubo circular por onde o HTF irá passar. Quanto ao ciclo rankine 

orgânico, o sistema foi integrado em diferentes layouts onde diversas válvulas são 

utilizadas para controlar a descarga e recarga de energia do PCM sem mudar a vazão 

mássica do sistema, uma vez que essa é sempre a mesma. Ao passar pelo tubo o HTF 

transfere energia para o PCM que absorve o calor e sofre a mudança de fase. O artigo 

também expõe a importância dos dados utilizados para a análise dos painéis solares, uma 

vez que cada região do globo reflete em diferentes parâmetros de estudo, assim, 

resultando em diferentes valores e eficiências geradas. O fluido de trabalho utilizado foi 

R245fa, mais uma vez escolhido devido suas propriedades orgânicas e custo. O estudo 

faz comparações também com meses e semanas mais frios e mais quentes durante o ano, 
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com o intuito de analisar a eficiência do sistema integrado como um todo diante dos piores 

e melhores cenários. 

 

1.3 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é a análise teórica e a modelagem computacional de 

sistemas de armazenamento térmico utilizando materiais de mudança de fase, ou PCMs, 

com foco na geração de energia com painéis solares, especificamente na aplicação em 

Ciclos Rankine Orgânicos. Inicialmente, será feita uma modelagem matemática do 

problema em questão com posterior discretização das equações governantes através do 

Método dos Volumes Finitos (MVF). Todas as simulações feitas neste trabalho serão 

efetuadas na plataforma Wolfram Mathematica (WOLFRAM, 2003). 

Já considerando os objetivos específicos deste trabalho, temos: 

 Levantamento das propriedades térmicas dos principais materiais de 

mudança de fase utilizados em reservatórios térmicos para fins de 

produção de energia renovável; 

 Levantamento das propriedades térmicas dos fluidos de trabalho, ou HTF, 

para implementação do ORC; 

 Apresentação de uma modelagem matemática para obtenção do 

comportamento térmico de materiais com mudança de fase através do 

método da entalpia; 

 Introdução de uma abordagem de aproximação da condutividade térmica 

na equação governante discreta através da transformada de Kirchoff; 

 Apresentação das equações para os balanços de massa e energia no ORC; 

 Comparação dos resultados numéricos do modelo para materiais de 

mudança de fase com dados experimentais encontrados na literatura; 

 Implementação final dos resultados para PCMs em reservatórios térmicos 

no ORC.  

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

Este documento foi organizado em capítulos abordando os seguintes tópicos: 
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 Capítulo 1: Apresentação de introdução, motivação e objetivos do estudo. Neste 

capítulo, também é apresentado a revisão bibliográfica obtida sobre o tema do 

projeto; 

 Capítulo 2: Apresentação dos conceitos preliminares sobre PCMs e ORCs; 

 Capítulo 3: Descrição da metodologia matemática utilizada na realização do 

estudo proposto, com hipóteses simplificadoras e versão geral das equações 

governantes para o PCM; 

 Capítulo 4: Utilização do Método dos Volumes Finitos para discretização do 

problema exposto no capítulo 3; 

 Capítulo 5: Demonstração do Dimensionamento do ORC com balanços de massa 

e energia; 

 Capítulo 6: Apresentação dos resultados numéricos e discussões gerais; 

 Capítulo 7: Conclusão e sumarização dos estudos. 
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2 CONCEITOS PRELIMINARES 

2.1 O QUE SÃO MATERIAIS DE MUDANÇA DE FASE? 

Os materiais de mudança de fase (em inglês, Phase Change Materials - PCM) 

são empregados como armazenadores de calor latente, ou seja, quando esses materiais se 

fundem, absorvem energia e, quando solidificam, eles liberam energia. Porém, um fator 

importante para esta área de estudos, é que essas mudanças de fases ocorrem quase que a 

temperaturas constantes. Existem três tipos diferentes de PCMs com suas respectivas 

combinações, como demonstrado no esquema da Figura 6. 

 

Figura 6 - Classificação de tipos de PCMs 

Fonte: Própria. 

A seguir, será vista em maiores detalhes a classificação dos PCMs, com 

possíveis peculiaridades de cada um tipo de material. 

 

2.1.1 ORGÂNICO 

Este tipo de PCM geralmente é descrito como parafínico e não-parafínico. Suas 

principais vantagens são a estabilidade térmica e química, além disso, são recicláveis e 

não corrosivos. Por outro lado, esses materiais têm alta inflamabilidade, uma baixa 

condutividade térmica e, o principal, uma entalpia de mudança de fase inferior a outros 
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PCMs. Estes produtos geralmente são derivados de refinarias de petróleo, o que acaba 

gerando preços mais altos na comercialização de materiais de mudança de fase deste tipo. 

2.1.1.1 Parafina 

Esse subtipo de PCM é constituído por átomos de Carbono e Hidrogênio, com 

fórmula geral 𝐶 𝐻 . Baseado nessa fórmula, tem-se as seguintes condições: se 𝑛 está 

entre 1 e 4 o material é gasoso; entre 5 e 17 o material é líquido, e para valores de n acima 

de 17 é sólido. Pode-se também considerar uma cera parafínica quando o Carbono está 

entre 20 e 40. 

Existem diversos estudos mostrando a eficiência de PCMs de parafina com 

utilização voltada para painéis solares, eletrônicos, resfriamentos. Para o intuito deste 

trabalho, pode-se considerar que esta classe de PCMs é de grande importância.  

Como apresentado na Figura 15, pode-se observar um grande crescimento no 

uso de materiais de mudança de fase como um todo, principalmente, no uso de parafinas 

que são os PCMs mais utilizados em aplicações desta área com um percentual de 

aproximadamente 50% do total. As parafinas apresentam boa densidade de 

armazenamento em relação a massa, derretem e solidificam de forma congruente com 

pouco ou nenhum sub-resfriamento. Possuem ponto de fusão adequados para diversas 

aplicações e alto calor latente e por isso, são altamente utilizadas no mercado. 

 

Figura 7 - Mercado de PCMs e seus tipos 

Fonte: GRAND VIEW RESEARCH (2022) 
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2.1.1.2 Ácidos Graxos 

São ácidos orgânicos de cadeia longa de hidrocarboneto de carbono, com 

fórmula geral 𝐶𝐻 (𝐶𝐻 ) 𝐶𝑂𝑂𝐻. Estes tipos de materiais não são tóxicos, apresentam 

estabilidade química e térmica, e tem baixa atividade corrosiva apesar de ser um ácido. 

Além disso, esse material pode ser encontrado em produtos naturais, ou seja, não é um 

derivado de produtos refinados. Eles podem ser subdivididos em dois tipos: saturados e 

insaturados. Os ácidos insaturados possuem ponto de fusão mais baixo, por conta de sua 

estrutura molecular com ligações mais fracas (cis e trans) que os saturados. 

2.1.2 INORGÂNICO 

Os PCMs inorgânicos apresentam uma maior entalpia durante a mudança de fase 

se compararmos aos orgânicos, além de serem mais econômicos, apresentarem boa 

condutividade térmica e não serem inflamáveis. Apesar desses fatores positivos, esses 

PCMs podem sofrer resfriamento acentuado e decomposição, o que pode afetar suas 

propriedades de mudança de fase. Alguns tipos de PCMs inorgânicos entram nas 

categorias de Sais, Sais Hidratados e Metais, como será visto a seguir. 

2.1.2.1 Sais 

São sais com fórmula geral de 𝑋 𝑌  onde 𝑋 é o cátion e 𝑌 é o ânion. Geralmente, 

são utilizados para trabalho em temperaturas mais altas, porém eles têm uma entalpia 

menor que os sais hidratados que serão citados no próximo tópico. 

2.1.2.2 Sais Hidratados 

Esses sais são definidos como hidratados pois eles têm moléculas de água 

combinadas numa certa proporção. Com fórmula geral 𝑋 𝑌  . 𝑎𝐻 𝑂, onde 𝑋 é o cátion e 

𝑌 o ânion, 𝑎 é o número de moléculas de água. Os sais são sólidos a temperatura ambiente 

e quando eles atingem seu ponto de fusão, o sal começa a se dissolver na própria água. 

Uma boa propriedade desses tipos de PCM é que eles podem armazenar grandes 

quantidades de calor latente.  

2.1.2.3 Metais 

Esse sub-grupo de PCM é pouco utilizado e vem sendo estudado nos últimos 

anos. Possui propriedades interessantes para um PCM como não ter problemas de sub-

resfriamento, não causar corrosões, mudanças na micro-estrutura ou segregação de fases 

e também é uma ótima opção para projetos de altíssimas temperaturas (MALDONADO 

et al., 2018).  
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Um ponto negativo são os altos preços para sua utilização, portanto são feitas 

misturas e compósitos desses PCMs, gerando assim materiais que não apresentam todas 

as características citadas ou pelo menos não tão boa quanto as citadas. 

2.1.3 EUTÉTICO 

 Os materiais eutéticos são misturas de dois ou mais elementos, dos grupos 

discutidos anteriormente, que, quando misturados, têm os fenômenos de solidificação e 

liquefação, ocorrendo de forma simultânea. As combinações podem ser orgânico-

orgânico, inorgânico-inorgânico ou inorgânico-orgânico (GIRO-PALOMA et al., 2016). 

Dessas diversas misturas de PCMs, os eutéticos são geralmente utilizados em aplicações 

de resfriamento. 

De forma geral, para cada material utilizado, seja com altas e baixas temperaturas 

ou outros parâmetros, já existem diferentes PCMs que podem ser utilizados de acordo 

com a necessidade do sistema ou ciclo. Como mostrado na Figura 8 Entalpia e 

temperatura de fusão para diferentes PCMs, um exemplo pode ser determinado onde para 

ciclos que não conseguem atingir altas temperaturas podem utilizar sais hidratados por 

terem uma temperatura de fusão menor e entalpias relativamente altas. Ou seja, para cada 

caso ou parâmetros que temos no sistema, será preciso escolher o PCM ideal com base 

em suas propriedades térmicas. 

 

Figura 8 Entalpia e temperatura de fusão para diferentes PCMs 

Fonte: Adaptado de SHARMA et al. (2009) 
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2.2 SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO TÉRMICO (TES) 

Existem três tipos de sistemas TES, conforme apresentado na Figura 9: 

armazenamento de energia sensível, latente e termoquímica. A quantidade de energia 

armazenada dependerá do material escolhido para o equipamento, o calor específico do 

material e a variação de temperatura que será trabalhada (LIU et al., 2016). 

 

Figura 9 - Tipos de armazenamento térmico 

Fonte:  FERREIRA et al. (2020) 

 

2.2.1 ARMAZENAMENTO SENSÍVEL 

O armazenamento por calor sensível é o mais desenvolvido e o mais simples, 

além de ter um custo inferior aos demais, porém requer grandes volumes de 

armazenamento devido a sua baixa densidade de energia (três a cinco vezes menor se 

comparado aos outros tipos de armazenamento). Além disso, eles requerem o projeto de 

um sistema de controle adequado para que o fornecimento de energia térmica seja feito a 

temperatura constante. A energia térmica armazenada nesse tipo de sistema geralmente 

tem uma faixa de temperatura de -40ºC a 600ºC, ou seja, utilizando materiais com maior 

calor específico, consegue-se diminuir a massa de material armazenada no reservatório. 

Um material que vem sendo bastante utilizado para esses tipos de armazenamento é a 

própria água devido a seu menor custo e com temperaturas de trabalho em torno dos 90ºC. 

Outros materiais utilizados também são os óleos térmicos e sais fundidos, porém estes 

são adequados para temperaturas de trabalho superiores a 100ºC. O aumento dessa 

temperatura aumenta a eficiência global da planta de geração. 
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Alguns exemplos de materiais utilizados para sistemas de armazenamento de 

calor sensível podem ser vistos na Tabela 2.  

Tabela 2 - Tipos de materiais usados no armazenamento sensível 

T (fria) °C T (quente) °C Material Tipo do Meio 

200 300 Areia — rocha — óleo Sólido 
200 400 Concreto Reforçado Sólido 
200 400 Ferro Fundido Sólido 
200 500 NaCl Sólido 
200 700 Aço fundido Sólido 
200 700 Tijolos de sílica Sólido 

200 1200 Tijolos de Magnésio Sólido 

250 350 Óleo sintético Líquido 
250 450 Sal de nitrato Líquido 
270 530 Sódio líquido Líquido 
300 400 Óleo de silicone Líquido 
180 1300 Sal de lítio líquido Líquido 
15 400 Downthenn A Líquido 
O 345 Therminol 66 Líquido 

Fonte: Adaptado de KURAVI et al. (2013) 

 

2.2.2 ARMAZENAMENTO LATENTE 

O armazenamento latente é conhecido como o armazenamento de material de 

mudança de fase (PCMs).  O armazenamento por calor latente utiliza a energia acumulada 

na mudança de fase dos materiais, sem mudança de temperatura, sendo realizado, portanto, 

por processos isotérmicos (PENG; ROOT; MARAVELIAS, 2017). A energia 

armazenada envolve a mudança de entalpia e o calor específico na mudança de fase do 

material. Assim, quando o material passa de uma fase para outra, acumula a energia, e 

vice-versa (LIU et al., 2016). A Tabela 3 apresenta os tipos de materiais utilizados para o 

armazenamento por calor latente. 
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Tabela 3 - Tipos de materiais usados no armazenamento latente 

T (fusão) 
°C 

Material Calor Latente (J/g) 

307 NaNO3 177 
318 77,2 mol% NaOH• 16.2% NaCl 6.6% Na2CO3 290 
320 54,2 mol% LiCl - 6.4% BaC12- 39.4% KCI 170 
335 KNO3 88 
340 52 wt% Zn- 48% Mg 480 
348 58 mol% LiCl-42% KCl 170 

380 KOH 149,7 

380 45,4 mol% MgCl2 -21,6% KCl-33% NaCl 284 
381 96 wt% Zn -4% Al 138 
397 37 wt% Na2Co3- 35% K2CO3 - LiCO3 275 
443 59 wt% Al - 35% Mg-6%Zn 310 
450 48 wt% NaCl - 52% MgCl2 430 
470 36 wt% KCl - 64% MgCl2 388 
487 56 wt%Na2CO3 - 44% Li2CO3 368 
500 33 wt% NaCl-67% CaCl2 281 
550 LiBr 203 
632 46 wt% LiF-44% NaF2 - 10% MgF2 858 
660 Al 398 
714 MgCl2 452 

Fonte: Adaptado de KURAVI et al. (2013) 

Uma das vantagens do uso de PCMs no armazenamento de energia em forma de 

calor é que esses materiais têm a capacidade de acumular grande quantidade de energia 

em um pequeno intervalo de temperatura, além de terem um baixo custo dependendo do 

material escolhido, assim podendo ser usado em larga escala nas indústrias com um custo-

benefício alto. Atualmente, já são usados em alguns coletores solares, em satélites, 

construções civis e diversas áreas da engenharia. Mais especificamente, o armazenamento 

de calor através de materiais em mudança de fase foi avaliado como um dos mais 

promissores para a utilização e integração eficazes com recursos renováveis (ALVI et al., 

2020; NAZIR et al., 2019). Um exemplo de análise de PCMs pode ser visto na Figura 10, 

onde tem-se um grande pico de energia sendo absorvido pelo material num curto intervalo 

de temperatura, sendo este um dos principais motivos para o uso desses materiais para 

tais finalidades como armazenar calor latente. 
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Figura 10 - Gráfico do calor de fusão versus temperatura 

Fonte: http://estatico.cnpq.br, acessado em 15/09/22 

  Os PCMs também precisam ter algumas características para poderem ser 

utilizados de forma eficaz, como: 

 Alta condutividade térmica; 
 Estabilidade física; 
 Estabilidade química; 
 Segurança durante seu uso; 
 Manutenção cíclica; 
 Pontos de fusão e solidificação conhecidos; 
 Capacidade térmica conhecida. 

  A aplicação de PCMs em painéis solares está relacionada ao tempo em que 

os equipamentos estarão em operação. Por exemplo, aquecedores na Europa são 

muito usados, principalmente durante o inverno, entretanto, nesse período tem-se 

uma menor incidência de raios solares, o que prejudica a eficiência desses painéis 

nessas localidades. Também existe uma diferença com o clima, durante o inverno, 

onde a maioria dos dias é nublado ou parcialmente nublado, o que prejudica ainda 

mais a geração de energia. Como pode-se ver na Figura 11, o gráfico apenas reforça 

as premissas ditas anteriormente, uma vez que possui uma curva com um 

coeficiente angular muito menor para dias nublados e parcialmente nublados, logo 

temos menos incidência de raios solares nesses momentos. Com isso, uso de 

materiais de mudança de fase para o armazenamento de calor com o intuito de 

compensar essa falta de incidência no inverno pode ser muito bem utilizada. 
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Figura 11 - Irradiância diária média na Europa 

Fonte: RECURSO SOLAR - GEODESIGN, (2022) 

O Brasil, um país que tem grande incidência de raios solares durante quase todo 

o ano, é um local de grande aplicabilidade dessas tecnologias, podendo assim armazenar 

energia durante quase todos os dias do ano com grande eficiência. Portanto, o país 

demonstra um grande potencial para a larga operacionalidade de painéis solares. Essa 

energia é acumulada durante o processo de fusão do material e armazenada durante os 

momentos de pico de incidência de raios solares, a partir do momento em que essa 

incidência vai diminuindo, o sistema de armazenamento de energia térmica (TES) pode 

auxiliar, armazenando o excesso de energia que foi gerado durante o dia e liberá-lo 

durante a noite ou quando essa incidência de raios é menor. Com isso, o material vai 

liberando essa energia e voltando para a fase sólida, tornando esse suprimento de energia 

praticamente constante, com o intuito de eliminar a grande variabilidade que se tem 

quando se trata de energia solar. 

Pode-se ver com o gráfico da Figura 12 que, qualitativamente, nem os piores 

índices do Brasil de incidência de raios solares são inferiores aos melhores índices da 

Europa no ano de 2016 (ENERGYPEDIA, 2016), confirmando ainda mais que o Brasil 

tem uma grande área com potencial para ser explorada com essa tecnologia. 
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Figura 12 - Incidência de raios solares global 

Fonte: ENERGYPEDIA (2016) 

Para a escolha do PCM, leva-se em conta vários fatores, sendo eles o ponto 

desejado de fusão e solidificação do material, a quantidade de energia que pode ser 

acumulada durante essa mudança de fase e acessibilidade a esse material. Sendo assim, 

para o intuito deste trabalho, será trabalhado com base em PCMs orgânicos, mais 

especificamente a parafina para ser comparada a outros. 

 

2.2.3 ARMAZENAMENTO TERMOQUÍMICO 

É o menos desenvolvido e que oferece o maior potencial para densidade de 

armazenamento. O armazenamento termoquímico, por sua vez, utiliza materiais que 

fazem reações reversíveis, e para acumular a energia, é feita uma reação endotérmica, a 

qual necessita de calor, e para liberar a energia, é feita a reação exotérmica inversa 

(WEINSTEIN et al., 2015). Assim, o armazenamento ocorre devido à quebra e a reforma 

de ligações químicas em materiais específicos, permitindo um maior tempo de retenção 

da energia (LIU et al., 2016). 

Na Tabela 4, observa-se alguns dos materiais mais utilizados para esta forma de 

armazenamento de energia na forma termoquímica.  
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Tabela 4 - Tipos de materiais usados no armazenamento termoquímico 

Componentes T °C Reação 

Óxido de manganês 530 MnO2 + ∆H ⟷ 0,5Mn2O3 + 0,25O2 

Hidróxido de cálcio 505 Ca(OH)2 + ∆H ⟷ CaO + H2O 
Carboneto de cálcio 896 CaCO3 + ∆H ⟷ CaO + CO2 
Hidreto de magnésio 250-500 MgH2 + ∆H ⟷ Mg + H2 

Amônia 400-500 NH3 + ∆H ⟷ 1/2N2 + 3/2H2 
Metano/Água 500-1000 CH4 + H20 ⟷ CO + 3H2 

Óxido de magnésio 250-400 MgO + H20 ⟷ Mg(OH)2 

Carboneto de ferro 180 FeCO3 ⟷ FeO + CO2 
Hidreto de metal 200-300 Metal xH2 ⟷ metal yH2 + (x - y)H2 

Metanolação-desmetanolação 200-250 CH3OH ⟷ CO + 2H2 
Fonte: Adaptado de KURAVI et al. (2013) 

2.3 CICLO RANKINE ORGÂNICO 

Um Ciclo Rankine Orgânico (ORC) opera de forma muito semelhante ao ciclo 

Rankine a vapor, sendo a principal diferença o fluido de trabalho empregado, que ao invés 

de usar água, são utilizados fluidos orgânicos com massa molecular elevada que possuem 

ponto de ebulição mais baixos. Diferentemente da água, fluidos orgânicos sofrem 

decomposição química e deterioração sob altas temperaturas e pressões. Por isso, ORCs 

devem ser operados abaixo das temperaturas e pressões em que são quimicamente 

instáveis (HUNG; SHAI; WANG, 1997).  Além disso, os sistemas ORC podem atingir 

melhores eficiências que turbinas a vapor para sistemas proporcionalmente menores. Um 

exemplo de gráfico Temperatura versus entropia de um ciclo Rankine pode ser 

visualizado na Figura 13. 

 

Figura 13 - Gráfico de um Ciclo Rankine Orgânico T x s 
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Fonte: Própria 

De acordo com o gráfico apresentado na Figura 13, é possível explicitar os 

processos representados nas devidas numerações e seus componentes responsáveis por 

tais ações: 

 1→2 – Compressão isentrópica (bomba) 

 2→3 – Aquecimento isobárico (caldeira ou reservatório térmico) 

 3→4s – Expansão isentrópica (turbina) 

 4s→1 – Resfriamento isotérmico (condensador) 

Dependendo da faixa de operação levando em conta o ponto crítico, temos três 

tipos de ciclos: subcrítico, transcrítico e supercrítico. Estes ciclos podem ser descritos, de 

forma sucinta, a seguir: 

 Subcrítico: ocorre quando o fluido de trabalho opera em pressões 

inferiores à pressão do ponto crítico. Neste caso, o fluido de trabalho passa por 

mudanças de fases definidas. 

 Transcrítico: esse tipo de ciclo ocorre se a pressão crítica está dentro da 

faixa das pressões de operação, ou seja, tem valor superior à pressão de 

condensação e inferior à de vaporização. A mudança de fase de líquido para 

vapor nesse ciclo ocorre a uma pressão superior à pressão crítica e a 

condensação ocorre na região subcrítica. 

 Supercrítico: ocorre quando o fluido de trabalho opera em pressões 

superiores à pressão do ponto crítico. Por sua vez, o ciclo supercrítico ocorre 

entre a região de líquido subresfriado e gás, estando todo o ciclo fora da região 

bifásica. LECOMPTE et al. (2015) ressalta que, apesar das distinções entre os 

ciclos transcrítico e supercrítico, a definição não é rigorosamente utilizada. 

Para este trabalho, deve-se implementar o ORC ao final do processo com o 

intuito de otimizar e aumentar a eficiência, substituindo funções antes da caldeira por um 

sistema integrado de coletores solares com reservatório térmico com PCM, fazendo com 

que esse tipo de sistema possa ser usado para coletores de painéis solares ou mesmo para 

aquecimento e resfriamento de moradias. 
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2.3.1 FLUIDOS DE TRABALHO 

Por afetar a eficiência do ciclo, tamanho, tipos dos equipamentos, estabilidade 

do sistema e segurança da operação e do meio ambiente, a escolha do fluido de trabalho 

é extremamente importante para o desempenho do ORC (BAO; ZHAO, 2013). Com isso, 

deve-se levar em consideração alguns fatores para a escolha do fluido, como propriedades 

termodinâmicas e físicas, estabilidade química do fluido e segurança. 

Em relação às propriedades termodinâmicas, precisa-se analisar características 

tais como calor específico, ponto crítico, condutividade térmica, volume específico e 

densidade. 

Pode-se classificar os fluidos em três tipos, de acordo com a inclinação 𝑑𝑇/𝑑𝑠 

da curva de vapor saturado no diagrama.  

 Fluido seco: quando > 0  

 Fluido úmido: < 0 

 Fluido isoentrópico: ≈ ∞  

Essas classificações refletem no comportamento desses fluidos durante a 

expansão, no estado de vapor saturada à alta pressão até a fase de baixa pressão, na saída 

do expansor. 
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3 MODELO MATEMÁTICO PARA O RESERVATÓRIO 

TÉRMICO 

3.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

Será utilizado um reservatório com análise unidimensional como base de cálculo, 

na forma cilíndrica e oca com mudança de fase, no qual está sobre efeito de convecção 

na parte externa. Conforme Figura 14, o PCM está preenchendo toda espessura do cilindro 

em função dos raios interno (ri) e externo (R), onde no meio do mesmo passa o fluido de 

trabalho, mais conhecido em inglês como Heat Transfer Fluid (HTF). O HTF é usado 

principalmente como fluido intermediário que absorve calor oriundo dos coletores solares 

e transfere calor para o PCM, fazendo com que absorva energia e passe do estado sólido 

para o líquido. 

 

Figura 14 - Esquemático do PCM e HTF no interior do reservatório térmico 

Fonte: Própria 

A Figura 15 ilustra esquematicamente os processos de transferência de calor em 

geometria cilíndrica horizontal. Durante o processo de fusão, conforme representado na 

Figura 15a, há a formação de filme de líquido ao redor da superfície e com convecção 

natural em condições confinadas, com ampliação gradual do filme de líquido. Em 

contrapartida, em condições de solidificação, ocorre formação de filme de sólido ao redor 

da superfície com crescimento gradual, conforme representado esquematicamente na 

Figura 15b, o que corresponde a resistência térmica adicional dada à baixa condutividade 

térmica do material, acoplado com convecção natural.  
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Figura 15 - Esquema de processos de transferência de calor com PCM em 
geometria cilíndrica horizontal durante a) fusão e b) solidificação 

Fonte: KANIZAWA et al., (2021) 

Neste trabalho, os filmes de líquido não serão diretamente calculados, já que o 

volume do PCM será considerado constante durante a mudança de fase. Porém, uma 

estimativa da profundidade térmica e a posição da interface entre as fases líquida e sólida 

será avaliada. Estágios de mudança de fase serão considerados de acordo com a Figura 

16 onde no primeiro estágio todo o PCM se mantém no estado sólido e a transferência de 

calor se dá através da condução no meio (a Figura 16a). À medida que energia é absorvida 

e a temperatura aumenta, pode-se estimar o segundo estágio, onde a mudança de fase 

começa no PCM com uma parte parcial sólida e outra parte líquida (a Figura 16b). O 

terceiro e último estágio considera a fusão total do PCM, encontrando-o totalmente no 

estado líquido e a temperatura volta a aumentar por calor sensível (a Figura 16c).  
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Fonte: Própria 

3.2 HIPÓTESES SIMPLIFICADORAS 

O problema descrito na a Figura 16  é mais conhecido como Problema de Stefan 

(STEFAN, 1889), onde tem-se um cilindro oco com raio interno (𝑟 ) e raio externo (𝑅). 

Um fluxo de calor constante uniforme é fornecido na parte interna. No raio externo, há 

troca de calor por convecção com o ambiente externo a uma temperatura conhecida Tamb. 

Com a descrição do problema, pode-se fornecer as seguintes hipóteses simplificadoras 

para o reservatório cilíndrico formado pelo PCM: 

 O comprimento do cilindro 𝐿 é muito maior em relação à espessura do cilindro 

(𝑅 − 𝑟 ). Sendo assim, o fluxo de calor na direção axial z pode ser negligenciado, 

portanto a transferência de calor é unidimensional na coordenada radial r; 

PCM 

ri 

R 
HTF 

Ts (r,t) 

Tamb Tamb 

Tm 

Tl (r,t) 

Ts (r,t) 

Tl (r,t) 

Tamb 

(a) (b) 

(c) 

Figura 16 – Visão transversal do cilindro formado pela camada de PCM e pelo escoamento do fluido de 
trabalho e estágios de mudança de fase: (a) 1º Estágio (sólido); (b) 2º Estágio (líquido-sólido); e (c) 3º 

Estágio (líquido) 
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 A transferência de calor se dá majoritamente por condução; 

 Axissimetria; 

 A mudança de volume no PCM depois da mudança de fase é negligenciada; 

 Convecção natural desprezada; 

 Propriedades entre as fases líquida e sólida são diferentes, porém são assumidas 

constantes dentro da temperatura de operação; 

A partir das hipóteses simplificadoras, as equações governantes podem ser 

avaliadas. 

3.3 EQUAÇÕES GOVERNANTES 

Para a formulação do problema, será utilizada a equação da condução 

unidimensional transiente, em função da temperatura T e da entalpia H: 

𝜕 𝜌𝐻(𝑇)

𝜕𝑡
=  

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
𝑘𝑟.

𝜕𝑇

𝜕𝑟
 ( 3.1) 

Onde 𝜌  é a massa específica e 𝑘  é a condutividade térmica do PCM na fase 

selecionada, enquanto 𝑟 é a coordenada espacial e  𝑡 é a coordenada temporal.  

Com base nos estágios anteriormente mencionados na Figura 16, a equação 

anterior pode ser descrita como: 

 Primeiro estágio (ri  ≤ r ≤ R) e (0 ≤ t ≤ tm): 

𝜕(𝜌  𝐻 )

𝜕𝑡
=  

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
𝑘 𝑟.

𝜕𝑇

𝜕𝑟
 ( 3.2) 

Neste estágio, todo PCM cilíndrico se encontra na fase sólida com temperatura 

𝑇 (𝑟, 𝑡), com propriedades conhecidas e constantes na fase sólida (𝜌 , 𝑘 ). Esta equação 

é válida até o tempo em que começa a mudança de fase, designada pela variável tm. O 

tempo do início da mudança de fase pode ser descrita por (KOTHARI; SAHU; 

KUNDALWAL, 2019): 

𝑡 = 𝑡 1 −
1

𝛽 𝐵𝑖
 𝑙𝑜𝑔 1 − 𝐵𝑖  𝑘

Δ𝑇

�̇�′′ 𝑅
+ 𝛽 log (𝛽)  ( 3.3) 

Onde Δ𝑇 é a diferença de temperatura dada por (𝑇 − 𝑇 ),  �̇�′′ é o fluxo de 

calor constante, 𝐵𝑖  é o número de Biot da fase sólida, 𝛽 é um fator geométrico e 𝑡  é o 

tempo de penetração térmica. Os parâmetros desconhecidos da equação anterior são 

calculados como (KOTHARI; SAHU; KUNDALWAL, 2019): 
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𝑡 =
𝛽 (1 − 𝛽) 𝑅

𝛼
 ( 3.4) 

𝛽 =
𝑟

𝑅
 ( 3.5) 

𝐵𝑖 =
ℎ 𝑅

𝑘
 ( 3.6) 

 

 Segundo estágio (tm ≤ t ≤ tf): 

𝜕(𝜌  𝐻 )

𝜕𝑡
=  

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
𝑘 .

𝜕𝑇

𝜕𝑟
   ,     𝑟 ≤ 𝑟 ≤ 𝑠(𝑡) ( 3.7) 

𝜕(𝜌  𝐻 )

𝜕𝑡
=  

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
𝑘 .

𝜕𝑇

𝜕𝑟
   ,     𝑠(𝑡) ≤ 𝑟 ≤ 𝑟  ( 3.8) 

Neste estágio, o PCM está parcialmente fundido, sendo uma parte líquida com 

temperatura 𝑇  e outra sólida com temperatura 𝑇 . O parâmetro 𝑠(𝑡)  determina a 

localização da interface entre as fases líquida-sólida e pode ser calculada pela equação, 

com base na literatura (KOTHARI; SAHU; KUNDALWAL, 2019): 

𝑠(𝑡) = 𝑟 + (2 �̇�  𝑟  (𝑡 − 𝑡 ) )/(𝜌  𝐿 ) ( 3.9) 

Onde 𝜌  é a densidade da fase líquida e o coeficiente 𝐿  é o coeficiente de calor 

latente de fusão por unidade de massa do material (J/kg) associado à mudança de fase. O 

tempo final da mudança de fase é dada por 𝑡  e pode ser calculada como: 

𝑡 = 𝑡 +
𝜌  𝐿  (𝑅 − 𝑟 )

2 �̇� 𝑟
 ( 3.10) 

Após este período 𝑡 , o calor é absorvido na forma latente, já que o PCM se 

encontra na forma líquida 

 Terceiro estágio (t ≥ tf ): 

𝜕(𝜌  𝐻 )

𝜕𝑡
=  

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
𝑘 𝑟.

𝜕𝑇

𝜕𝑟
   ,     𝑟 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅 ( 3.11) 

Neste estágio, o PCM se encontra na fase líquida, onde o aumento de temperatura 

se dá pelo ganho de calor sensível.  
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3.4 CONDIÇÕES DE CONTORNO E CONDIÇÃO INICIAL 

As condições de contorno e inicial podem ser descritas como:  

𝑇 (𝑟, 0) =  𝑇   ,     𝑟 <  𝑟 < 𝑅 ( 3.12) 

−𝑘
𝜕 𝑇

𝜕 𝑟
=  �̇�   ,    𝑟 =  𝑟     ,    𝑡 > 0  ( 3.13) 

−𝑘
𝜕 𝑇

𝜕 𝑟
= ℎ [𝑇 (𝑟, 𝑡) − 𝑇 ]  ,    𝑟 =  𝑅    ,    𝑡 > 0 ( 3.14) 

O índice geral 𝑗 pode ser atribuído para as fases líquida e sólida, ou seja, 𝑗 =

{𝑠, 𝑙}. Para o coeficiente de transferência de calor por convecção, foi utilizada a correlação 

Dittus-Boelter (DITTUS; BOELTER, 1985), descrita como: 

𝑁𝑢 = 0,023 𝑅𝑒 ,  𝑃𝑟 ,  ( 3.15) 

ℎ =
𝑁𝑢  𝑘

𝐷
 ( 3.16) 

Já nas interfaces, um conjunto de condições devem ser consideradas devido à 

análise de continuidade do perfil de temperatura entre as fases líquida e sólida: 

𝑠(𝑡) =  𝑟   ,     𝑡 ≤ 𝑡  ( 3.17) 

𝑘
𝜕 𝑇

𝜕 𝑟
− 𝑘

𝜕 𝑇

𝜕 𝑟
= 𝜌 𝐿  

𝜕 𝑠 (𝑡)

𝜕 𝑡
 ,    𝑟 =  𝑠(𝑡)  ( 3.18) 

𝑇  (𝑟, 𝑡) = 𝑇   ,    𝑟 =  𝑠 (𝑡)    ( 3.19) 

Para as dimensões do recipiente, foram escolhidas de acordo com os trabalhos 

(ALVI et al., 2020; TURCI; LISBOA, 2022; YU et al., 2019). Estas equações serão 

resolvidas numericamente pelo Método dos Volumes Finitos (MVF) para cada estágio e 

fase da transferência de calor no reservatório formado por um PCM. 

3.5 MODELOS ANALÍTICOS (CASOS LIMITES) 

Alguns modelos analíticos de problemas simplificados unidimensionais de 

mudança de fase para os casos limites podem ser encontrados na literatura. Ozisik 

demonstra algumas destas soluções na forma analítica para regiões semi-infinitas ou 

infinitas. As soluções exatas são obtidas caso o problema admita solução por similaridade, 

com duas variáveis independentes 𝑥/𝑟  e 𝑡 . De forma a verificar o código a ser 

apresentado, ilustra-se a seguir algumas formulações matemáticas primeiro com um 

problema unidimensional de solidificação e seguido de um para o problema de fusão 

unidimensional. 
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3.5.1 PROBLEMA DE SOLIDIFICAÇÃO 

Para este problema, utiliza-se um líquido com uma temperatura de mudança de 

fase 𝑇 , onde a temperatura de fusão e solidificação são aproximadamente iguais. O meio 

é confinado em uma região semi-infinita, 0 < 𝑟 <  ∞ . Inicialmente, o líquido está a uma 

temperatura constante 𝑇  que é superior à temperatura 𝑇 . A temperatura da superfície de 

contorno 𝑟 → ∞ é a mesma da temperatura em t = 0. A solidificação começa na superfície 

de controle 𝑟 = 0  e a interface entre o sólido-líquido 𝑟 = 𝑠(𝑡)  move-se na direção 

positiva do eixo r. 

As temperaturas  𝑇 (𝑟, 𝑡) e 𝑇 (𝑟, 𝑡) para o sólido e líquido, respectivamente, são 

dadas pelas seguintes equações: 

 Para fase sólida: 

𝑟
( , )

=
( , )

   ,     0 < 𝑟 <  𝑠(𝑡), t > 0 ( 3.20) 

 

 Para fase líquida: 

𝑟
( , )

=
( , )

   ,     𝑠(𝑡) < 𝑟 < ∞, t > 0 ( 3.21) 

 

Onde as condições são: 

𝑇 (𝑟, 𝑡 = 0) =  𝑇  ,     𝑟 > 0 ( 3.22) 

𝑇 (𝑟, 𝑡) =  𝑇  ,     𝑟 → ∞ ( 3.23) 

A solução analítica final por similaridade foi obtida a partir de operações 

baseadas no (OZISIK, 1993) e é dada por: 

𝑇 (𝑟, 𝑡) =  𝑇 + 
𝑄

4𝜋𝑘
Ei(𝜆 ) − Ei

𝑟

4𝛼 𝑡
, 0 < 𝑟 <  𝑠(𝑡) , t > 0  ( 3.24) 

𝑇 (𝑟, 𝑡) =  𝑇 +  
( / )

Ei , 𝑠(𝑡) < 𝑟 < ∞, t > 0 ( 3.25) 

Onde Ei  é uma função exponencial integral. Esta função na plataforma 

Mathematica (WOLFRAM, 2003) é representada pela rotina 𝐄𝐱𝐩𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥𝐄𝐢  e as 

equações acima podem ser resolvidas diretamente com a rotina Solve. Já 𝜆  é um 

parâmetro obtido através da condição de continuidade entre as fases, gerando a seguinte 

equação transcendental:  
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Exp[−𝜆 ] −
 (   )

Exp −𝜆 − 𝜆 𝛼 𝜌 𝐿   ( 3.26) 

A obtenção do parâmetro 𝜆 foi feito através da rotina FindRoot da plataforma 

Wolfram (WOLFRAM, 2003). O FindRoot é uma função para encontrar a raiz de uma 

equação. 

Assumindo as propriedades termofísicas dos materiais tanto para a fase líquida 

quanto para fase sólida constantes, pode-se avaliar 𝑠(𝑡), na qual é localizada a interface 

sólido-líquido, não é conhecida. Portanto, deve ser determinada como parte da solução. 

Com isso, o problema acaba envolvendo 3 incógnitas: 𝑇 (𝑟, 𝑡), 𝑇 (𝑟, 𝑡) e 𝑠(𝑡). A equação 

𝑠(𝑡) é determinada a partir do balanço de energias. 

𝑘 −  𝑘 = 𝜌𝐿
( )

   ,    𝑟 = 𝑠(𝑡)    ,   t > 0        ( 3.27) 

Nesse caso, considera-se 𝜌 =  𝜌 =  𝜌  na interface, isso é considerado apenas 

durante a mudança de fase. A continuidade da temperatura ao longo da interface sólido-

líquido é dada por: 

𝑇 (𝑟 = 𝑠, 𝑡) = 𝑇 = 𝑇 (𝑟 = 𝑠, 𝑡)        ( 3.28) 

De uma forma geral, um exemplo do perfil de temperatura dado por este 

problema pode ser visto na Figura 17, para uma substância onde não há uma região “mole” 

ou de gel (em inglês, mushy zone). Para comparação com soluções analíticas, o código 

será adaptado já que considera essa zona, já que a mudança de fase não ocorre somente 

na temperatura 𝑇 , mas ao longo de uma faixa de temperatura. 

 

Figura 17 - Gráfico de coordenadas unidimensionais durante a solidificação. 

Fonte: Adaptado de  OZISIK (1993) 
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3.5.2 PROBLEMA DE FUSÃO 

Para o problema da fusão, serão adotadas as mesmas hipóteses para a definição 

de domínio, continuidade, incógnitas e coeficientes constantes do caso anterior. Com essa 

prática, tem-se como resultado direto com as seguintes equações para as temperaturas: 

( , )
=

( , )
,     0 < 𝑥 <  𝑠(𝑡)   , t > 0      ( 3.29) 

( , )
=

( , )
, 𝑠(𝑡) < 𝑥 < ∞  ,    t >   0     ( 3.30) 

Após o balanço de energia teremos: 

𝑘
𝜕𝑇

𝜕𝑥
−  𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑥
= 𝜌𝐿

𝑑𝑠(𝑡)

𝑑𝑡
 ( 3.31) 

Da mesma forma mostrada na Figura 17, o processo de fusão de um determinado 

material de mudança de fase pode ser visto de forma genérica na Figura 18, onde 

novamente não se observa uma zona de gel, apenas a mudança de fase na temperatura 𝑇 . 

 

 

Figura 18 - Gráfico de coordenadas unidimensionais durante a fusão. 

Fonte: Adaptado de OZISIK (1993) 

Com isso, temos três equações diferenciais para três incógnitas tanto para 

o problema de fusão quanto para o de solidificação. Apenas precisamos especificar 

as condições iniciais e de contorno para a solução das equações. Podemos observar 

também que na equação do balanço energético o termo 𝑑𝑠(𝑡)/𝑑𝑡  representa a 

velocidade na direção positiva do eixo r, portanto: 

𝑑𝑠(𝑡)

𝑑𝑡
≡  𝑣 (𝑡)  ( 3.32) 

 



33 

 

4 SOLUÇÃO NUMÉRICA DO RESERVATÓRIO DE PCM 

4.1 MÉTODO DOS VOLUMES FINITOS (MVF) 

 Com as equações governantes representativas do problema do reservatório 

constituído por um material de mudança de fase, será desenvolvido um processo para a 

discretização utilizando o MVF que pode ser utilizado de duas formas: a primeira é a 

realização do balanço de propriedades nos volumes elementares ou finitos, e a segunda é, 

partir da equação diferencial e integrá-la sobre o volume elementar, no caso para o espaço 

e o tempo (MALISKA, 2017). Neste trabalho, será escolhida a segunda opção para a 

discretização da equação. Abaixo, pode-se ver como ela foi discretizada. 

 Inicialmente, adota-se o sistema de malhas unidimensional, como mostra a Figura 

19, para começar o processo de discretização, facilitando a generalização do cálculo dos 

coeficientes e por simplificar as condições de contorno. 

 

Figura 19 - Esquematização em malha  

Fonte: Própria 

Será utilizada uma malha uniforme unidimensional que é obtida obedecendo a 

seguinte relação para os volumes internos: 

δ 𝑟 = δ 𝑟 = δ 𝑟 ( 4.1) 

Onde δ 𝑟 é o tamanho do volume de controle, como pode ser visto na Figura 19. 

Lembrando que o raio interno é 𝑟 , pode-se dizer que  δ 𝑟 = . 

Com base na discretização na direção radial na equação governante, pode-se 

aplicar o procedimento na equação da condução governante nas diferentes fases:  

𝜕(𝜌𝐻(𝑇))

𝜕𝑡
𝑟 

∆

𝑑𝑟 𝑑𝑡 =  
1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
𝑘 𝑟 .

𝜕𝑇

𝜕𝑟

∆

𝑟 𝑑𝑟 𝑑𝑡  ( 4.2) 
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Para o primeiro termo, representando o termo transiente, pode-se integrar em 

função tanto da entalpia, quanto para a temperatura: 

𝜕 𝜌 𝐻(𝑇)

𝜕𝑡

∆

𝑟 𝑑𝑟 𝑑𝑡 =  
𝜕 𝜌 𝐻(𝑇)

𝜕𝑡
 
𝑟 −  𝑟

2
 𝑑𝑡 =

= (𝜌  𝐻 −  𝜌  𝐻 )  
(𝑟 +  𝑟 )(𝑟 − 𝑟 )

2
  

( 4.3) 

𝜌 𝑐 
𝜕 T

𝜕𝑡

∆

𝑟 𝑑𝑟 𝑑𝑡 =
(𝑟 +  𝑟 )(𝑟 − 𝑟 )

2
 (𝑐  𝜌 𝑇 − 𝑐  𝜌  𝑇 )   ( 4.4) 

 

Onde, para implementar a solução final, necessita-se das relações espaciais entre 

os volumes, considerando malha uniforme: 

r − 𝑟 = Δ𝑟  ( 4.5) 

𝑟 + 𝑟

2
= 𝑟   ( 4.6) 

Para o segundo termo, representando o termo difusivo, pode-se implementar a 

discretização: 

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
𝑘 𝑟 .

𝜕𝑇

𝜕𝑟

∆

𝑟 𝑑𝑟 𝑑𝑡 = Δ 𝑡 𝑘  𝑟
𝑑 𝑇

𝑑 𝑟
− 𝑘  𝑟

𝑑 𝑇

𝑑 𝑟
 ( 4.7) 

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
𝑘 𝑟 .

𝜕𝑇

𝜕𝑟

∆

𝑟 𝑑𝑟 𝑑𝑡 = 

= 𝑘  𝑟
𝑇 − 𝑇

Δ 𝑟
 Δ𝑡 − 𝑘  𝑟

𝑇 − 𝑇

Δ 𝑟
 Δ𝑡 

( 4.8) 

Considerando a malha uniforme, pode-se considerar  δ 𝑟 =  δ 𝑟 = δ𝑟. Com 

isso, a equação discretizada em coordenadas cilíndricas pode ser descrita como: 

𝑟  Δ 𝑟 (𝑐  𝜌   𝑇 −  𝑐  𝜌  𝑇 )   = 

= 𝑘  𝑟
𝑇 − 𝑇

Δ 𝑟
 Δ𝑡 − 𝑘  𝑟

𝑇 − 𝑇

Δ 𝑟
 Δ𝑡 

( 4.9) 
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4.1.1 EQUAÇÕES DISCRETIZADAS 

O método utilizado para a solução do problema foi o MVF, após a discretização 

da equação e substituição dos termos, pode-se reescrever as equações de volumes finitos 

na forma unidimensional em formulações implícitas. Sendo assim: 

𝐴  𝐻 𝑇 =  𝐴 𝑇 + 𝐴  𝑇 + 𝑆 𝑇 + 𝑆  ( 4.10) 

 Onde as temperaturas com os sobrescritos 𝑚 + 1 e 𝑚  representam as 

temperaturas no tempo t + ∆t e em t, respectivamente. Feito isso, será dada a condição de 

contorno levando em consideração um cilindro, logo teremos as seguintes equações para 

as duas condições de contorno quando 𝑟 = 𝑟  e quando 𝑟 = 𝑅. 

Portanto, tanto nos volumes internos, quanto nas condições de contorno, os 

coeficientes descritos na equação  ( 4.10) podem ser descritas nas Tabelas 5 e 6. 

Tabela 5 - Condições de Contorno de acordo com a equação ( 4.10) 

Equação 
Contorno em  𝒓 = 𝒓𝒊 Contorno em r = R 

𝐴 𝐻 (𝑇) =  𝐴 𝑇 + 𝐴 𝐻 (𝑇) 

 

𝐴 𝐻 (𝑇) =  𝐴 𝑇 + 𝐴 𝐻 (𝑇) 

 
 

Tabela 6 – Coeficientes para volumes internos e para condições de contorno 

Coefs. 𝒓 = 𝒓𝒊 Volumes internos 𝒓 = 𝑹 

𝑨𝑷 𝐴 + 𝑆  𝐴 + 𝐴 + 𝑆  𝐴 + 𝑆  

𝑨𝑬 
𝑟

𝑟
𝑘  

𝑟

𝑟
𝑘  0 

𝑨𝑾 0 
𝑟

𝑟
𝑘  

𝑟

𝑟
𝑘  

𝑺𝑷 𝜌 𝑐  𝑉 𝜌 𝑐  𝑉 𝜌 𝑐  𝑉 + ℎ∗
Δ𝑟

𝑟
 

𝑺𝒖 
𝑆  𝑇 +  

+𝜌 𝐿 𝑉 (𝜈 − 𝜈 ) 

𝑆  𝑇 + 

+𝜌 𝐿 𝑉 (𝜈 − 𝜈 ) 

𝜌 𝑐  𝑉 𝑇 + 

+𝑐  𝐿 𝑉  𝜈 − 𝜈 + 

+ℎ∗
Δ𝑟

𝑟
 𝑇  

 

Onde, 
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ℎ∗ =
ℎ 𝑟

1 +
ℎ Δ𝑟
2 𝑘

 ( 4.11) 

E 𝜈  é a fração de líquido de acordo com o estado físico do meio. Este parâmetro 

é calculado a partir de: 

𝜈 =  

0                                𝑠𝑒                      𝑇 ≤  𝑇                             
1                                𝑠𝑒                     𝑇 ≥ 𝑇                              

𝑇 − 𝑇

𝑇 − 𝑇
                       𝑠𝑒               𝑇 < 𝑇 < 𝑇𝑚                       

 

 

( 4.12) 

A equação acima é utilizada para o caso de materiais que possuem uma região de 

mudança de fase em gel na transição líquido-sólido. Para este trabalho, os resultados 

comparativos para verificação do código foram implementados utilizando o método 

isotérmico, onde consideramos a temperatura constante na mudança de fase. Já para o 

reservatório formado por PCMs, considerou-se uma região de gel para verificar a 

quantidade de calor durante esta transição. 

Pode-se ainda escrever em função apenas da entalpia: 

𝜈 =  

⎩
⎨

⎧
0                                𝑠𝑒                      𝐻 ≤  𝐻                             
1                                𝑠𝑒                     𝐻 ≥ 𝐻                              
𝐻 − 𝐻

𝐿
                       𝑠𝑒               𝐻 < 𝐻 < 𝐻                       

 

 

( 4.13) 

Onde, 

𝐿 = 𝐻 − 𝐻  ( 4.14) 

Com isso, pode-se resolver o problema para o perfil de temperatura ou para a 

entalpia com as equações ( 4.1)-( 4.3). Para a equação ( 4.3), pode-se determinar a 

temperatura na região interna do cilindro (𝑟 < 𝑟 < 𝑅). Sendo assim, pelo Método da 

Entalpia (SWAMINATHAN; VOLLER, 1993), considerando inicialmente que a 

mudança de fase ocorre na temperatura 𝑇  sem região de gel, ou seja, a temperatura não 

varia durante a mudança de fase:  

𝐻 =  
𝐶 (𝑇 −  𝑇 )               𝑝𝑎𝑟𝑎              𝑇 <  𝑇

𝐶 (𝑇 −  𝑇 ) + 𝐿       𝑝𝑎𝑟𝑎             𝑇 >  𝑇  
 ( 4.15) 
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𝑇 =  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑇 +

𝐻

𝐶
                        𝑝𝑎𝑟𝑎                  𝐻 < 0         

𝑇                                 𝑝𝑎𝑟𝑎                0 ≤ 𝐻 ≤ 𝐿 

𝑇 +  
𝐻 − 𝐿  

𝐶
              𝑝𝑎𝑟𝑎                 𝐻 > 𝐿           

 ( 4.16) 

 

Já considerando a região de gel: 

𝑇 =  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝐻

𝐶
                            𝑝𝑎𝑟𝑎               𝐻 ≤  𝐻                     

𝑇 + (𝑇 − 𝑇 )𝜈               𝑝𝑎𝑟𝑎             𝐻 <  𝐻 < 𝐻                       

𝐻 − 𝐻

𝑐
+ 𝐻                   𝑝𝑎𝑟𝑎                 𝐻 ≥  𝐻                           

 ( 4.17) 

Observe que é necessário decidir qual será o comportamento do fluxo de calor 

nas duas faces do volume elementar ao longo do intervalo de tempo ∆𝑡  para que a 

integração possar ser realizada. Com isso, de acordo com o Maliska a implementação da 

forma totalmente implícita foi utilizada  para a discretização. 

4.2 APROXIMAÇÃO DAS PROPRIEDADES TÉRMICAS 

Para este trabalho, as propriedades termo físicas são constantes para as fases 

líquida e sólida, porém variam em cada volume durante a mudança de fase. Para a 

determinação destas propriedades em cada volume define-se, de maneira geral, de acordo 

com a fase em que o material se encontra em função da temperatura. Com base nas 

temperaturas calculadas ao longo dos volumes, as propriedades são calculadas a partir de 

uma interpolação linear entre as propriedades nos estados líquido e sólido, como pode ser 

visto a seguir na equação geral para cálculo das propriedades termo físicas:  

A equação geral para a obtenção das propriedades é: 

𝜓 = 𝜓  𝜈 + 𝜓  1 − 𝜈  ( 4.18) 

Onde 𝜓 se refere às propriedades da condutividade térmica (𝑘), da densidade (𝜌) 

e do calor específico (𝑐 ). 

4.2.1 ABORDAGEM DE KIRCHOFF 

 É de conhecimento que a transformada de Kirchoff vem sendo amplamente 

utilizada para problemas de difusão térmica não linear e propriedades dependentes da 

temperatura, formulação de fluxo de pressão bifásica e problemas de convergência. Por 
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meio de uma transformação integral apropriada, ela converte o termo de difusão não 

linear em linear, fazendo com que a linearização se torne desnecessária em muitos casos, 

e elimina a descontinuidade do problema original (SWAMINATHAN; VOLLER, 1993; 

VOLLER; BRENT; PRAKASH, 1990).  

 Portanto, para a posição 𝑒, temos como exemplo a seguinte equação para uma 

propriedade generalizada 𝜓:  

𝜓 = 𝜓  𝑓 + 𝜓  (1 − 𝑓) ( 4.19) 

Onde 𝑓 é um fator que pode ser interpretado como a fração de líquido na face do 

volume na direção leste. A definição de 𝑓 pode ser feita a partir dos valores 0 e 1, onde 

para 1 a propriedade é selecionada para a fase líquida, enquanto para 0, trata-se de 

propriedades na fase sólida. Matematicamente falando,  

𝑓 =  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧0 ,     (𝜈  =  0 𝑒 1 <  𝑣  ⩽  0)  𝑜𝑢  (1 <  𝑣  ⩽  0 𝑒 𝜈  =  0)

1 ,      (𝑣  =  1 𝑒 1 <  𝑣  ⩽  0) 𝑜𝑢 (1 <  𝑣  ⩽  0 𝑒 𝜈  =  1)

𝑇 − 𝑇

𝑇 − 𝑇
 ,    (𝑣  =  1 𝑒 𝑣  =  0) 𝑜𝑢 (𝜈  =  0 𝑒 𝑣  =  1)    

( 4.20) 

 

 Para as propriedades termo físicas, são feitas um vetor com os valores na fase 

líquida e na fase sólida. Portanto, para 𝑐 , 𝑘 e 𝜌, tem-se: 

𝑘 = 𝑘  𝑓 + 𝑘  (1 − 𝑓) ( 4.21) 

𝑐 = 𝑐  𝑓 + 𝑐  (1 − 𝑓) ( 4.22) 

𝜌 = 𝜌  𝑓 + 𝜌  (1 − 𝑓) ( 4.23) 
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5 DIMENSIONAMENTO DO ORC 

Neste capítulo, será avaliado as equações do balanço de energia para verificação 

do desempenho termodinâmico obtido pela integração de coletores solares com um 

sistema de armazenamento de energia térmica (TES) baseado em material de mudança de 

fase (PCM) e um Ciclo Rankine Orgânico (ORC) para geração de energia. 

5.1 FUNCIONAMENTO 

Para análise termodinâmica, será averiguado o funcionamento de um sistema 

simples para rejeição de calor do sistema TES mais coletores solares para o ORC. A 

interligação entre os ciclos é feita a partir de um trocador de calor que rejeita calor, ao 

mesmo tempo que resfria o HTF, voltando assim ao coletor solar para absorção de calor 

via irradiação térmica, e retornando o ciclo. Neste trabalho, apenas o processo de 

carregamento do PCM será averiguado, ou seja, o reservatório do PCM se encontra na 

fase sólida.  

A partir da descrição acima, pode-se esquematizar o sistema formado pelo TES, 

coletores e pelo sistema formado pelo ORC. O ORC funciona de forma similar ao Ciclo 

Rankine a vapor, exceto pelo fluido de trabalho e por alguns componentes de interligação, 

como pode ser visto na Figura 20. 

 

Figura 20 - Ciclo Rankine Orgânico com Reservatório  

Fonte: Própria 

Para a descrição dos equipamentos e componentes, serão consideradas hipóteses 

simplificadoras para obtenção das equações de balanço. Sendo assim, de forma geral: 
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 Equilíbrio local instantâneo; 

 Transferência uniforme de calor; 

 Reservatório adiabático; 

 Propriedades termo físicas constantes; 

 Perdas térmicas para o ambiente negligenciadas; 

 Regime Permanente. 

5.2 ANÁLISE TERMODINÂMICA NOS COMPONENTES 

5.2.1 COLETOR SOLAR 

Os coletores são modelados usando a equação de eficiência de regime 

permanente. Porém, antes de avaliar a taxa de transferência de calor fornecida pelo coletor, 

deve-se calcular os parâmetros que afetam a irradiância solar nos coletores, como por 

exemplo fatores geográficos como latitude e longitude e também fatores geométricos 

como inclinação do coletor e relações angulares entre a superfície terrestre e o sol.  

Inumeráveis modelos para estimativa de radiação em superfícies horizontais e 

inclinadas foram desenvolvidas nas últimas duas décadas (MOUSAVI MALEKI; 

HIZAM; GOMES, 2017). Inicialmente, para determinar a irradiância, deve-se ter em 

mente a variação em função dos diferentes dias do mês em um ano. Para fazer a análise 

em função da posição do sol em diferentes meses, utiliza-se um contador 𝑛, que depende 

do dia do mês 𝑖. De forma direta, a relação entre os fatores 𝑛 e 𝑖 pode ser vista na Tabela 

7. 
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Tabela 7 – Relação entre o contador n para cada dia do mês i  

Mês 
Fator n para dia do 

mês i 

Janeiro i 

Fevereiro 31 + i 

Março 59 + i 

Abril 90 + i 

Maio 120 + i 

Junho 151 + i 

Julho 181 + i 

Agosto 212 + i 

Setembro 243 + i 

Outubro 273 + i 

Novembro 304 + i 

Dezembro 334 + i 

Fonte: Adaptado de DUFFIE; BECKMAN (2013) 

Com base no contador 𝑛, o primeiro parâmetro é a declinação, que é a distância 

angular do sol ao norte ou ao sul até o equador da Terra, como pode ser visto na Figura 

21. Ao longo do ano, a declinação varia entre -23º27’ para o solstício de verão e 23º27’ 

para o solstício de inverno.   

 

Figura 21 – Relação da declinação em relação aos solstícios e equinócios durante as 
estações do ano 

Fonte: URCA: UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI (2022) 
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Para obtenção da declinação, usaram-se as equações de COOPER, (1969) – 

designado por 𝛿 - e IQBAL (2012) – designado por 𝛿∗. Ambos estudaram a irradiação 

difusa horária da energia solar global a cada hora e radiação medida em superfícies 

horizontais. As equações para a declinação podem ser vistas a seguir: 

𝛿∗ = (0.006918 − 0.399912 cos[𝛤] + 0.070257 sin[𝛤] +

− 0.006758 cos[2𝛤] + 0.000907 sin[2𝛤] +

− 0.002697 cos[3𝛤] + 0.00148 sin[3𝛤]) 
180

π
 

( 5.2) 

𝛤 = 2 𝜋
(𝑛 − 1)

365
 ( 5.3) 

Onde 𝛤  é o ângulo do dia. Na Figura 22, pode ser visto as declinações dadas 

pelas equações ( 5.1) e ( 5.2) em função dos dias no ano (n). 

 

Figura 22 – Declinação solar em função dos dias no ano 

Fonte: Própria 

Alguns outros fatores serão necessários para os cálculos dos coletores solares, 

como a equação do tempo (ET), que descreve a diferença entre o tempo solar aparente, o 

tempo solar médio, o tempo solar local (ST), que se define como o tempo decorrido entre 

duas passagens sucessivas do Sol pelo meridiano, e o ângulo horário (𝜔), que reflete o 

deslocamento angular do sol a leste ou a oeste do meridiano local devido à rotação da 

𝛿 = 23.45 sin 2 𝜋
(284 + 𝑛)

365
       ( 5.1) 
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Terra em seu eixo a 15º por hora (DUFFIE; BECKMAN, 2013). Todos estes parâmetros 

são necessários para os cálculos posteriores para determinação da irradiância térmica I no 

coletor, e. posteriormente, a taxa de transferência de calor no coletor (�̇� ). Inicialmente, 

pode-se analisar o comportamento da equação do tempo em função dos dias no ano a 

partir da solução da equação ( 5.5) a partir da Figura 23.  

 

Figura 23 - A equação do tempo ET em minutos em função da época do ano. 

Fonte: Própria 

Neste caso, deve-se verificar que a equação do tempo e o deslocamento do 

meridiano padrão é dado em minutos. A correção no tempo (em inglês, Time correction 

- TC) podem totalizar 60 minutos dependendo da época do ano. Sendo assim, pode-se 

definir esta correção a partir das equações a seguir: 

Onde 𝐿𝑇  é o tempo local, 𝑈𝑇𝐶  é o tempo universal coordenado, 𝐿𝑠  é o tempo local 

padrão no meridiano, Λ é a longitude do local. Com estes objetos, pode-se definir o tempo 

solar local: 

𝐵 = 2 𝜋
(𝑛 − 81)

365
 ( 5.4) 

𝐸𝑇 = 9.87 sin[2𝐵] − 7.53 cos[𝐵] − 1.5 sin[𝐵] ( 5.5) 

Δ𝑇 = 𝐿𝑇 − (𝐿𝑇 − 3) ( 5.6) 

𝐿𝑠 = 15° Δ𝑇   ( 5.7) 

𝑇𝐶 = 𝐸𝑇 + 4 (𝐿𝑠 − Λ)  ( 5.8) 
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E o ângulo horário: 

Estes valores são importantes para definir a distância zenital, representado pelo 

ângulo sobre o plano vertical do sol, desde o zênite até o sol. Na Figura 24, pode-se 

observar a relação entre o ângulo zenital e o ângulo de inclinação para os coletores solares.  

 

 

Figura 24 – Ilustração do ângulo zenital 

Fonte: MÉVEL et al., (2019) 

Para obtenção deste ângulo, algumas relações são importantes: 

Onde 𝜃, 𝜃  𝑒 𝜃  são os ângulos de incidência, o ângulo zenital e o ângulo zenital ao 

meio-dia. O ângulo de inclinação 𝜃 é o ângulo entre o feixe de radiação em uma superfície 

e o vetor normal à superfície analisada. O ângulo zenital ao meio-dia é relacionado a uma 

hora específica, diferentemente do ângulo zenital que se refere a cada hora do dia. Para 

este ângulo é considerado que o sol passa pelo meridiano no local ao meio-dia, sendo 

𝑆𝑇 = 𝐿𝑇 + 𝑇𝐶/60  ( 5.9) 

𝜔 = 15 (𝑆𝑇 − 12)
𝜋

180
  ( 5.10) 

cos 𝜃 = sin 𝛿 sin(𝜙 − 𝛽) + cos 𝛿 cos 𝜔 cos(𝜙 + 𝛽)  ( 5.11) 

cos 𝜃 = sin 𝜙 sin 𝛿 + cos 𝜙 cos 𝛿 cos 𝜔  ( 5.12) 

cos 𝜃 = sin 𝜙 sin 𝛿 + cos 𝜙 cos 𝛿 . 1  ( 5.13) 
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assim, o ângulo horário 𝜔 é igual a zero, sendo cos 0 = 1. A solução dos cossenos destes 

ângulos pode ser vista na Figura 25. 

 

Figura 25 – Cosseno dos ângulos de incidência, zenital e zenital ao meio-dia para cada 
dia do ano 

Fonte: Própria 

Com base nas equações apresentadas anteriormente, pode-se calcular o ângulo 

de declinação e o ângulo zenital para o 1º dia de cada mês de janeiro a dezembro a fim de 

demonstrar os valores para diferentes meses, como demonstrado na Tabela 8. É 

importante salientar que os valores calculados foram baseados na região da cidade do Rio 

de Janeiro no Brasil com latitude 𝜙 =  −22,91 º, longitude Λ =  −43.20 º, e ângulo 

azimutal γ =  180º  (INMET, 2021). 
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Tabela 8 – Cálculo da declinação e do ângulo zenital para o primeiro dia de cada mês no 
Rio de Janeiro, Brasil.  

Mês 

Fator n 

para 

mês i 

Fator n 

para 1º 

dia do 

mês 

 (Declinação- 

𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝟏𝟗𝟔𝟗) 

* 

(Declinação - 

𝐈𝐪𝐛𝐚𝐥𝟏𝟗𝟖𝟑) 

𝜽𝒁  

(Ângulo 

Zenital) 

Janeiro i 1 −23.012 º −23.059 º −42.054º 

Fevereiro 31 + i 32 −17.516 º −17.335 º −40.970 º 

Março 59 + i 60 −8.294 º −7.879 º −44.377 º 

Abril 90 + i 91 4.017 º 4.242 º −52.224º 

Maio 120 + i 121 14.901 º 14.829 º −59.896º 

Junho 151 + i 152 22.040 º 21.949 º −64.349 

Julho 181 + i 182 23.120 º 23.177 º −64.170º 

Agosto 212 + i 213 17.913 º 18.223 º −60.416 

Setembro 243 + i 244 7.725 º 8.571 º −55.662 

Outubro 273 + i 274 −4.216 º −2.866 º −51.992º 

Novembro 304 + i 305 −15.363 º −14.189 º −48.818º 

Dezembro 334 + i 335 −22.108 º −21.691 º −45.445º 

Fonte: Própria 

Neste trabalho, será analisado os valores de irradiância solar e taxa de 

transferência de calor para os dias mais quente e o mais frio do ano de 2021. Com isso, 

nem todos os horários demonstraram um potencial para a geração de energia a partir dos 

coletores solares. Para ter uma base dos horários que contribuem para mais para esta 

geração de energia elétrica, será feita a análise das horas do nascer do sol (HNS) e horas 

do pôr do sol (HPS) para cada dia do ano. Para obtenção destes valores, deve-se 

considerar as seguintes equações: 

ℎ = arccos
cos 90° − sin 𝛿 sin 𝜙

cos 𝛿 cos 𝜙
   ( 5.14) 

𝑁 =
2

15
ℎ    ( 5.15) 

𝐻𝑁𝑆 = 12 −
𝑁

2
   ( 5.16) 

𝐻𝑃𝑆 = 12 +
𝑁

2
   ( 5.17) 
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Onde ℎ  é o ângulo horário no nascer do Sol e 𝑁  é o fotoperíodo. Com base 

nos dados para Rio de Janeiro no ano de 2021 INMET, 2021), a Figura 26 e Figura 27 

demonstram o Fotoperíodo, as horas do nascer do sol e do pôr do sol para cada dia do 

ano.  

 

Figura 26 – Fotoperíodo para o hemisfério sul para cada dia do ano 

Fonte: Própria 

 

Figura 27 – Horário do Nascer do Sol (HNS) e. Horário do Pôr do Sol (HPS) para cada 
dia do ano 

Fonte: Própria 
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A partir da Figura 27, pode-se estimar os horários com maior incidência solar a 

cada mês do ano. 

Nesta seção em diante, serão apresentadas as equações para obtenção dos termos 

de irradiância solar. A Irradiação ou exposição radiante em 𝐽/𝑚  é dada pela energia 

incidente por unidade de área em uma superfície, encontrada pela integração da 

irradiância durante um período especificado, geralmente uma hora ou um dia (KURAVI 

et al., 2013).  

O primeiro parâmetro a ser estimado é o fator geométrico 𝑅 , que consiste na 

razão entre o feixe de radiação em uma superfície inclinada em função da superfície na 

horizontal: 

A quantidade de energia solar que poderia ser recebida na ausência de atmosfera 

é chamada de Irradiância Extraterrestre. Ela é contabilizada a partir da radiação emitida 

pelo sol e a variação entre a distância Terra-Sol. Essa relação é dada por (DUFFIE; 

BECKMAN, 2013): 

Onde 𝐼  é a constante solar dada pelo valor de 1367 𝑊/𝑚 . Ela expressa a 

densidade de fluxo de radiação (energia/área.tempo) em uma superfície perpendicular aos 

raios solares, acima da atmosfera (MOUSAVI MALEKI; HIZAM; GOMES, 2017). Já 

𝐸  é considerado um fator de correção em função da orbita da Terra. Em outras palavras, 

este fator implementa uma variação da distância entre a Terra e o Sol de 1.7%. Com base 

nesses fatores, o cálculo de irradiância solar extraterrestre pode ser calculado e 

visualizado para o caso do hemisfério sul na Figura 28. 

 

𝑅 =
cos 𝜃

cos 𝜃
   ( 5.18) 

𝐸 =  1.00011 + 0.034221 cos[𝛤] + 0.00128 sin[𝛤]

+ 0.000719 cos[2𝛤] + 0.000077 sin[2𝛤] ; 
( 5.19) 

𝐼 =  𝐼  𝐸  (cos 𝜃 ); ( 5.20) 
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Figura 28 – Estimativa de Irradiância Solar Extraterrestre e Irradiância Solar 
Extraterrestre no plano horizontal para diferentes dias no ano. 

Fonte: Própria 

A partir da irradiância solar extraterrestre, pode-se calcular os termos de 

irradiação no coletor solar. Para este trabalho, foi considerado modelos anisotrópicos, 

onde considera-se que o céu está parcialmente nublado, variando de céu limpo a céu 

nublado. O modelo escolhido foi o modelo HDKR. Pelos dados da literatura, verifica-se 

que este modelo é dos modelos com maior precisão. Além disso, o modelo HDRK tem 

menos termos que outros modelos com mesma precisão, transformando-o em um dos 

modelos anisotrópicos mais simples e de melhor precisão (PADOVAN; DEL COL, 2010).  

Para o modelo HDRK, deve-se obter a análise dos componentes de radiação no 

feixe de reflexão e de radiação difusa, adicionando-os na equação da radiação solar total. 

Estes termos podem ser vistos nas Figura 29 e Figura 30.  
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Figura 29 – Conversão da irradiação solar direta em irradiação solar direta horizontal. 

Fonte: EDF NORTE FLUMINENSE, (2021) 

 

Figura 30 – Componentes da radiação solar terrestre. 

Fonte: https://uomustansiriyah.edu.iq/ 

Pelo modelo HDRK, pode-se calcular os termos de irradiância como: 

𝐼 =  𝐴 exp −
𝐵

cos 𝜃
; ( 5.21) 

𝐼 =  𝐼 cos 𝜃 ; ( 5.22) 

𝐼 =  𝐼 𝐶; ( 5.23) 

𝐼 =  𝐼 + 𝐼  ( 5.24) 
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Onde 𝐼  é o feixe de radiação solar normal às superfícies horizontais, 𝐼  é a radiação 

considerando o ângulo zenital e 𝐼  é a irradiância difusa. Os coeficientes A, B e C destas 

equações são obtidas a partir do modelo de AHSRAE, que se demonstra como um método 

simples e amplamente utilizado pela engenharia e comunidades arquitetônicas (ASHRAE, 

(1985); YADAV; CHANDEL, 2014). Os valores das constantes A, B e C dadas pelo 

modelo de ASHRAE, podem ser vistas na Tabela 9. 

Tabela 9 – Valores dos coeficientes A,B,C pelo método de AHSRAE.  

Mês 
A 

𝑾 𝐦𝟐⁄  
B  C 

Janeiro 1230 0.142 0.058 

Fevereiro 1215 0.144 0.06 

Março 1186 0.156 0.071 

Abril 1136 0.18 0.097 

Maio 1104 0.196 0.121 

Junho 1088 0.205 0.134 

Julho 1085 0.207 0.136 

Agosto 1107 0.201 0.122 

Setembro 1151 0.177 0.092 

Outubro 1192 0.16 0.073 

Novembro 1221 0.149 0.063 

Dezembro 1233 0.142 0.057 

Fonte: Adaptado de ASHRAE, (1985) 

Finalmente, a radiação total em superfícies inclinadas é então dada por:  

Onde 𝐴  é o índice anisotrópico, ou seja, uma função que descreve a 

transmitância da atmosfera pelo feixe de radiação. Por exemplo, em condições de céu 

𝐴 =
𝐼

𝐼
       ,        𝑓 =

𝐼

𝐼
  ( 5.25) 

𝐼 =  (𝐼 + 𝐼  𝐴 ) 𝑅 + 𝐼  (1 − 𝐴 )
1 + cos 𝛽

2
 1 + 𝑓 sin

𝛽

2

+ 𝐼 𝜌
1 − cos 𝛽

2
 

( 5.26) 
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nublado, o índice anisotrópico tende a zero e praticamente toda a irradiação difusa é 

tratada como isotrópica.  

Para obtenção da taxa de transferência de calor a partir da radiação solar, pode-

se considerar as seguintes relações:  

 Onde η  é a eficiência do coletor, 𝑇 ,  é a temperatura do fluido na entrada do 

coletor, T ,  é a temperatura de saída do coletor e Δ𝑇  é uma diferença fixa estabelecida 

para que a saída da temperatura no coletor solar esteja controlada em função da 

temperatura de mudança de fase do PCM. Este fator é adicionado de forma que a 

temperatura na saída do coletor seja maior que a temperatura inicial do reservatório do 

PCM, forçando sempre o modo de carregamento do sistema.  

 Ao final, a taxa de transferência de calor considerando os perfis geométricos do 

coletor, pode ser dada por: 

 

5.2.2 RESERVATÓRIO TÉRMICO 

A transferência de calor entre o PCM e o fluido HTF, é dado por (Lim et al.,1992): 

 

Onde o Número de Unidades de transferência (NUT) é dado por  

Onde, 𝑇 ,  é a temperatura de entrada da água no PCM; ℎ ,  e ℎ ,  são as 

entalpias de entrada e saída, respectivamente, do fluido de trabalho; a condutividade 

térmica 𝑈𝐴  é considerada uma constante estimada em 1500 W/K (Alvi et al., 2020; 

Δ𝑇 =
𝑇 , − 𝑇 ,

2
− 𝑇  ( 5.27) 

η = 𝑎 − 𝑎
Δ𝑇

𝐼
− 𝑎

Δ𝑇

𝐼
 ( 5.28) 

T , = 𝑇 + Δ𝑇  ( 5.29) 

�̇� = 𝜂  𝐼  𝑛  𝐴  ( 5.30) 

�̇� =  �̇� 𝑐 (𝑇 , − 𝑇 )(1 − 𝑒 ( )/( ̇ )) ( 5.31) 

�̇� =  �̇� ℎ , − ℎ ,  ( 5.32) 

𝑁𝑈𝑇 =
𝑈𝐴

�̇�  𝑐
 ( 5.33) 
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Incropera and de Witt, 2007), onde 𝐴  é a área de contato entre o fluido de calor e o PCM; 

e o U é o coeficiente geral de transferência de calor. 

A partir das relações anteriores, pode-se inferir a temperatura de saída do HTF 

em função da transferência de calor fornecida para o PCM, dada por: 

 É importante salientar que existem dois modos de operação para o sistema de 

armazenamento: o modo carregamento e descarregamento. Supondo que a temperatura 

inicial do PCM está abaixo da temperatura de mudança de fase, pode-se afirmar que o 

PCM não está carregado e se encontra na fase sólida. À medida que a temperatura do 

PCM aumenta, a temperatura sobe da fase sólida até atingir a temperatura do ponto de 

fusão. Sendo assim, durante o modo de carregamento, o calor é transferido do HTF para 

o PCM. O sistema de armazenamento de calor é projetado de tal forma que o PCM 

funcione na temperatura do ponto de fusão. Isso significa que a maior parte da energia é 

liberada ou absorvida durante a mudança de fase. Já no modo descarregamento, o 

reservatório térmico por PCM funciona como um evaporador e a energia térmica 

armazenada pelo PCM na fase líquida é extraída pelo HTF que se encontra frio neste 

ponto. Neste trabalho, apenas o modo de carregamento será considerado para avaliar a 

energia armazenada pelo PCM selecionado. Neste caso, os PCMs são considerados como 

meio de armazenamento térmico.  

Para o cálculo da energia armazenada, algumas propriedades do TES devem ser 

levantadas e calculadas. Para o volume, utiliza-se a estratégia de solução denominada 

“armazenamento completo” (KOTHARI; SAHU; KUNDALWAL, (2019). Nessa 

estratégia, assume-se que o volume do PCM pode ser calculado de modo a armazenar 

quantidade total de energia recebida dos coletores solares. Em outras palavras, o volume 

ótimo do PCM pode ser descrito como: 

Já a massa do PCM pode ser descrita em função do volume e a massa específica 

do PCM selecionado, como pode ser visto a seguir: 

Com isso, pode-se referenciar que o calor armazenado pelo PCM em MJ é dado 

por: 

𝑇 , = 𝑇 + 𝑇 , − 𝑇 exp(−𝑁𝑇𝑈 ) ( 5.34) 

𝑉 =
�̇�

𝜌  𝑐  (𝑇 − 𝑇 )
 ( 5.35) 

𝑚 = 𝜋 (𝑅 − 𝑟 ) 𝑊 𝜌  ( 5.36) 
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5.2.3 TROCADOR DE CALOR 

 

Para o trocador de calor, que será adicionado entre os sistemas PCM-coletor e o 

ORC, será utilizado o método da efetividade-NTU para modelar este trocador. A máxima 

transferência de calor possível que ocorre no trocador de calor é dada pela equação 

matemática a seguir: 

 

5.2.4 EQUAÇÕES ORC 

 A energia gerada pela turbina e consumida pela bomba é dada por: 

Onde, �̇�  referencia a vazão mássica do fluido de trabalho, podendo ser o 

R134a ou água, que é constante no sistema de acordo com os dados de entrada que serão 

apresentados futuramente. O ℎ ,  e ℎ ,  a entalpias de entrada e saída da turbina e 

ℎ ,  𝑒 ℎ ,  as entalpias de entrada e saída da bomba. 

Com relação à eficiência isentrópica tanto da bomba quanto da turbina teremos 

as seguintes equações: 

Aqui, pode-se observar que temos ℎ ,  e ℎ , , representando a entalpia de saída 

considerando um processo isentrópico. Já para a transferência de calor requisitada pelo 

Ciclo Rankine orgânico é calculada da seguinte forma: 

𝑄 = 𝑐  𝑚  (𝑇 − 𝑇 ) + 𝜌  𝑉  𝐿 + 𝑐  𝑚  (𝑇 − 𝑇 ) ( 5.37) 

𝑄 = �̇�  𝑐  𝑇 , − 𝑇 ,  ( 5.38) 

�̇� =  𝜂 (ℎ − ℎ ) ( 5.39) 

�̇� = 𝑣   
(𝑝 − 𝑝 )

𝜂
 ( 5.40) 

𝜂 =  
ℎ , − ℎ ,

ℎ , − ℎ ,
 ( 5.41) 

𝜂 =  
ℎ , − ℎ ,

ℎ , − ℎ ,
 ( 5.42) 
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Com isso podemos calcular também 𝑄  e 𝑄  a partir das seguintes equações: 

Após isso, é calculada a potência útil, para isso será utilizada a eficiência do 

gerador: 

Onde a eficiência do gerador é representada por 𝜂 . A eficiência do ciclo é 

calculada por: 

Por fim, obtemos a eficiência do sistema multiplicando 𝑛  pela eficiência dos 

coletores solares: 

 

�̇� = �̇� (ℎ , − ℎ , ) ( 5.43) 

𝑄 =  ℎ − ℎ  ( 5.44) 

𝑄 =  ℎ − ℎ  ( 5.45) 

�̇�ú =  �̇� 𝜂 − �̇�  ( 5.46) 

𝜂 =  
�̇�ú

�̇�
 ( 5.47) 

𝜂 =  𝜂 𝜂 ,  

 
( 5.48) 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados com o desenvolvimento do 

ORC, junto com a verificação do modelo PCM unidimensional integrado ao sistema solar. 

Os perfis de temperatura do HTF e do PCM são demonstrados e implementados a partir 

das condições climáticas para o Rio de Janeiro, Brasil. 

As simulações dinâmicas para os dias e horários do sistema solar com ORC 

integrado serão apresentadas a partir das características de carga do sistema de 

armazenamento PCM. 

O desempenho termodinâmico e avaliação comparativa serão feitas com base 

nas eficiências do coletor, nas taxas de transferência de calor nos componentes e nas 

temperaturas nas entradas e saídas dos componentes. Ao final, uma comparação será 

avaliada sem a utilização do PCM integrado ao ORC, apenas utilizando a energia oriunda 

dos coletores solares.  

6.1 PARÂMETROS DE ENTRADA 

6.1.1 Propriedades dos fluidos empregados 

 Os fluidos a serem utilizados neste estudo serão: R-134a e água, esses fluidos 

foram escolhidos devido à alta acessibilidade, baixo custo e razões ecológicas deles. 

Abaixo, pode-se verificar a Tabela 10 e a Tabela 11 com as configurações e propriedades 

do R-134a e a água, respectivamente. foi verificado que a água teria quer misturada a um 

material como etilenoglicol, por exemplo, com o intuito de aumentar o ponto de ebulição 

do HTF afim de não fazer com que esse material evapore durante o ciclo, permitindo a 

implementação do sistema em temperaturas maiores. 

Tabela 10 - Propriedades do fluido R-134a 

Parâmetros Valor 

Fluido de trabalho R134a 

Temperatura crítica 374,21 K 

Pressão crítica 4,059 Mpa 
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Tabela 11 - Propriedades da água 

Parâmetros Valor 

Fluido de trabalho H2O 

Temperatura crítica 647,3 K 

Pressão crítica 22,09 Mpa 
 

6.1.2. Dados do Reservatório com PCM 

Para o reservatório térmico, o TES, composto pelo PCM, foram utilizados dois 

materiais, onde as características principais estão presentes na Tabela 12 e Tabela 13 para 

a Parafina e o MCH - MgCl2.6H2O, respectivamente.  

Tabela 12 - Propriedades Parafina 

Propriedade Valor Fase Unidade 

Calor Latente 213 - kJ/kg 

Calor específico 
1.85 Sólida 

kJ/kg.K 
2.38 Líquida 

Densidade 
861 Sólida 

kg/m³ 
778 Líquida 

Condutividade 
térmica 

0.40 Sólida 
W/m.K 

0.15 Líquida 

Ponto de fusão 331-333 - K 
Fonte: Seddegh et al. (2015) 

Tabela 13 - Propriedades MCH - MgCl2.6H2O 

Propriedade Valor Fase Unidade 

Calor Latente 165 - kJ/kg 

Calor específico 
2.0 Sólida 

kJ/kg.K 
2.4 Líquida 

Densidade 
1579 Sólida 

kg/m³ 
1450 Líquida 

Condutividade térmica 
0.58 Sólida 

W/m.K 
0.70 Líquida 

Ponto de fusão 389 - K 
Fonte: Yang, Xiaotian et al (2021) 

Com a metodologia matemática definida, são definidas as condições iniciais do 

problema. O cilindro com o PCM é colocado em contato com o HTF, onde a temperatura 

de entrada é controlada. Para a Parafina, a temperatura de entrada é 64.85ºC e para o 
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PCM inorgânico a temperatura de entrada é 120.85 ºC, mantendo a entrada no 

reservatório constante durante o carregamento. O tamanho do tubo cilíndrico é de 𝐿 =

2,4𝑚. 

6.1.3. Dados do coletor solar 

 O coletor utilizado para os cálculos é da marca VITOSOL-300 TM do fabricante 

Viessman (VIESSMANN, 2022). A Pressão máxima utilizada nos cálculos para os 

coletores solares foi de 600kPa, onde esta pressão foi mantida constante no sistema PCM-

Coletor-Trocador. Outros parâmetros podem ser avaliados a partir da Tabela 14 

Tabela 14 – Parâmetros para simulação dos coletores solares  

Parâmetro Valor 

𝒂𝟎 0,769 

𝒂𝟏 1,256 𝑊/𝑚 𝐾 

𝒂𝟐 0,005 𝑊/𝑚 𝐾 

𝑨𝒈 2,36 𝑚  

𝑨𝒂 1,6 𝑚  

𝑷𝒎𝒂𝒙 600 𝑘𝑃𝑎 

n 90 

𝒏𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆 30 

𝒏𝒑𝒂𝒓𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐 3 

Fonte: Adaptado de TURCI; LISBOA, (2022) 

Onde 𝑎 , 𝑎 , 𝑎  são os coeficientes para o cálculo da eficiência térmica, 𝐴  é a 

área geral do coletor, 𝐴  é a área da abertura, 𝑃  é a pressão máxima, 𝑛 é o total de 

coletores, 𝑛  é o número de coletores em série e 𝑛  é o número de linhas em 

paralelo. Estes dados foram utilizados a partir dos trabalhos de TURCI; LISBOA, (2022) 

e ALVI et al., (2020). Para a inclinação dos coletores 𝛽, foram calculados os valores para 

cada mês, porém utiliza-se a média dos valores para evitar mudanças nas inclinações 

durante os diferentes meses do ano. Sendo assim, para os cálculos da irradiância solar, foi 

implementada a média de 23º, como pode ser visto na Tabela 15. 
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Tabela 15 – Relação da inclinação dos coletores para os meses do ano 

Mês 𝜷 

Janeiro 13° 

Fevereiro 18° 

Março 23° 

Abril 28° 

Maio 33° 

Junho 38° 

Julho 33° 

Agosto 28° 

Setembro 23° 

Outubro 18° 

Novembro 13° 

Dezembro 8° 

Média 23° 

Fonte: Própria 

 

6.1.4. Dados de entrada para radiação solar no Rio de Janeiro  

Para análise da radiação global terrestre real, foram coletados por volta de 8795 

dados do site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), (2021), no Rio de Janeiro, 

para a geração da base de dados e com isso, foram feitas diversas análises dos mesmos 

com o intuito de averiguar os dados necessários para os cálculos. Através desta análise, a 

apuração gerou uma redução de 730 dados de temperatura, umidade e radiação global. 

Essa redução ocorreu por conta de muitos dados serem vazios, com erro e que também 

não foram usados para as comparações. 

A seguir, observa-se um mapa de irradiância média do estado do Rio de Janeiro 

para o ano de 2021, retirado do relatório do SOLARGIS, (2021). Nele, pode-se observar 

uma diferença brusca na quantidade de irradiação dos dias de janeiro e dos dias de junho. 

Isso, por sua vez, afeta a absorção de calor nos painéis solares e assim ativa o PCM para 

descarregar energia para o sistema e compensar essas perdas. 
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(a) Irradiação global média para o mês de Junho 

 

(b) Irradiação global média para o mês de Janeiro 

 
 

Figura 31 – Irradiação Global Solar Média do Rio de Janeiro, Brasil, para os meses de 
janeiro e junho 

Fonte: SOLARGIS, (2021) 

Com isso, foram analisados os dias mais quente e mais frio do ano de 2021 e 

constataram-se os dias 07/01 e 02/06, respectivamente. A partir desta informação, foram 

gerados diversos gráficos que serão analisados nos próximos parágrafos. A Figura 32 faz 

referência ao dia em que se teve menos radiação solar possível infringindo os painéis 

solares, atingindo por volta de quase 3000 kJ/m², quando comparada a Figura 33, onde 

observa-se que a quantidade de radiação é quase o dobro do valor. De forma mais 

específica, esse fator tem grande influência na energia absorvida máxima no painel solar, 

mas também no calor fornecido para o PCM que será absorvido e reservado para 

momentos de necessidade do sistema. 
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Figura 32 – Radiação solar global em função da hora para o dia mais frio do ano 

Fonte: Própria 

 

Figura 33 - Radiação solar global em função da hora para o dia mais quente do ano 

Fonte: Própria 

Já na Tabela 16, encontra-se os dados de declinação usando os dois modelos 

(COOPER, 1969; IQBAL, 2012b) para os dias escolhidos. 

Tabela 16 - Dados de declinação usados para dia mais frio e mais quente do ano 

Dia Fator n 
 (Declinação- 

𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝟏𝟗𝟔𝟗) 

* (Declinação 

- 𝐈𝐪𝐛𝐚𝐥𝟏𝟗𝟖𝟑) 
Erro  

02/06/2021 153 22.174 º −22.088º 0.393% 

07/01/2021 7 −22.424 −22.469º 0.203% 

Fonte: Própria 
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Na Figura 34, pode-se acompanhar a radiação ao longo de todos os dias do ano, 

sua distribuição durante todas as estações do ano e o comportamento da irradiância solar. 

 

Figura 34 - Irradiância para cada dia do ano a partir dos dados do INMET, (2021) 

Fonte: Própria 

 

 

Figura 35 - Radiação solar global média para cada mês do ano.  

Fonte: Própria 

Como esperado, os meses que possuem maiores incidências de raios solares foram 

os meses de janeiro e dezembro, meses de pico do verão de acordo com a Figura 35. Já 

os meses mais frios foram os meses de Junho e Outubro, confirmando a escolha dos dias 

mais quente e mais frio.  
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De forma geral, para o ano de 2021, a temperatura média foi de 26,43ºC com 

umidade relativa 79,85%. Dados estes levantados também do INMET, (2021) e 

analisados a partir do Wolfram Mathematica. Além dos dados de radiação, também foram 

obtidos os dados de entrada levantados para o Rio de Janeiro na Tabela 17. 

Tabela 17 – Dados utilizados para cálculos referentes aos painéis solares  

Dados para Rio de Janeiro, Brasil 

𝑰𝒔𝒄   (Constante Solar) 1367 𝑊 m⁄  

𝝓 (Latitude) −22.908º 

λ (Longitude) −43.196º 

𝜸 (Ângulo Azimute) 180º 

𝝆𝒈 (Refletância do solo) 0,5 

𝜷 (Inclinação da superfície) 22.908º 

∆𝑻𝑼𝑻𝑪 (diferença entre o horário local 

LT e o horário universal UTC) 
3 

Fonte: Própria 

 

6.1.5. Dados do ORC 

Os dados utilizados para os cálculos referentes ao Ciclo Rankine Orgânico 

podem ser verificados de acordo com a Tabela 18. 

Tabela 18 - Dados utilizados nos componentes do ORC 

Paramêtros Valor 

Vazão mássica de água quente (evaporador) 0,5 kg/s 

Diferença de temperatura entre bomba e condensador 10 K 

Eficiência da turbina no início do ciclo 0,8 
Eficiência da bomba no início do ciclo 0,6 

Eficiência do gerador 0,85 
Grau de superaquecimento na entrada da turbina  𝑇  - 10 

Temperatura de condensação 293,15 K 

 

Um fator importante é que a temperatura na saída do evaporador é designada em 

função da temperatura de mudança de fase dos PCMs escolhidos. 
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6.2  RESULTADOS PARA O SISTEMA COLETOR-TES-TROCADOR  

Os primeiros resultados são descritos para o sistema composto pelos coletores 

solares, pelo reservatório térmico com PCM e pelo trocador de calor, que atua como um 

evaporador no ORC.  

6.2.1. Coletor Solar 

Para a modelagem transiente ao longo de um ano, pode-se levar em consideração 

o desempenho do sistema em várias condições. Em outras palavras, o sistema não poderia 

operar na situação de projeto durante todo o dia. Por isso, a modelagem mais próxima 

considerou as variâncias de hora em hora, comparando com a situação real presenciada 

nos dados do INMET, (2021). 

A avaliação do balanço de energia solar envolve sete componentes principais: 

dados meteorológicos, coletor solar, armazenamento de energia térmica e trocador de 

calor. Para a faixa de temperatura operacional, a solução do TES deve ser compatível com 

a matriz do coletor solar e com a operação do motor ORC para maximizar o desempenho 

geral do sistema. Sendo assim, para o modo de carregamento, utiliza-se uma temperatura 

de saída do coletor constante em função do TES e PCM escolhido.  

Com base nos dados meteorológicos, a Figura 36 mostra o ângulo zenital, 

indicando a inclinação que faz com que a orientação da Terra em relação ao Sol mude 

continuamente enquanto a Terra gira em torno do Sol. Isso indica que a posição do ângulo 

zenital é importante para definir o nível de radiação terrestre percebida na superfície tanto 

na superfície horizontal quanto na inclinada. 

 

Figura 36 - Ângulo zenital para dias mais frio e quente do ano 

Fonte: Própria 
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Na Figura 37, foi usado como base o horário de 15h, que é o momento que temos 

a maior congruência, ou seja, maior semelhança entre as incidências independentemente 

da quantidade de calor absorvida. O fator geométrico 𝑅  é praticamente igual tanto para 

o dia mais quente quanto para o dia mais frio, uma vez que esse número não sofre 

influência da intensidade dos raios solares, ele leva em conta apenas a razão entre o feixe 

de radiação em uma superfície inclinada em função da superfície na horizontal. 

 

Figura 37 – Fator geométrico x declinação solar comparação dia mais frio e mais quente 

Fonte: Própria 

 

Já de acordo com a Tabela 18, temos 11590 W/m2 de Incidência para o dia 

07/01/2021, o que é quase o dobro do que em 02/06/2021, e um erro maior para os dias 

no inverno do que no verão, o que condiz com os dados do INMET, (2021) e reforça a 

precisão dos cálculos.  

Tabela 19 - Dados do dia mais quente e mais frio do ano 

Dia Fator n Io no Dia (W/m2) Io no Dia INMET Erro  

02/06/2021 153 6464.0 6411.4 0.820% 

07/01/2021 7 11590.1 11625.2 0.195% 

Fonte: Própria 
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 Na Figura 38, pode-se aferir que temos momentos de baixa intensidade de 

radiação solar durante o dia, sendo considerados nulos para o inverno a partir das 17 horas, 

onde o sol já está se pondo e a irradiância é praticamente nula, enquanto durante o verão, 

esse o período de irradiância se estende por mais algumas horas, assim agregando mais 

energia ao sistema e obtendo uma eficiência maior. Os resultados reforçam as análises 

uma vez que 𝐼 =  𝐼 + 𝐼 . O gráfico da Figura 38 comprova a precisão da análise feita, 

pois observa-se que as barras azuis (irradiância do feixe) somadas as verdes (irradiância 

difusiva) resultam nas barras vermelhas (irradiância). 

 

Figura 38 - Irradiância total solar para o dia mais frio e mais quente do ano 

Fonte: Própria 

 

Da mesma forma que na figura anterior, a Figura 39 é apresentado a irradiância 

total para superfícies inclinadas para comparação, com valores no dia quente quase que 

duas vezes maior que no dia frio. 
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Figura 39 - Irradiância total anisotrópica em superfícies inclinadas dos dias mais frio e 
mais quente do ano 

Fonte: Própria 

A partir dos cálculos executados utilizando os dados de entrada e a base de dados 

gerada pelas análises dos coletores, irradiancia e radiação solar, foram obtidas 

temperaturas de entrada no coletor solar a partir dos dois diferentes tipos de PCM. Na 

Figura 40 e na Figura 41, é possivel comparar a velocidade em que os PCMs atingem 

suas temperaturas de mudança de fase, já que a temperatura de entrada no coletor é 

influenciada pelo PCM. Durante o dia mais frio, as horas de pico são entre 8h e 16h. Em 

contrapartida, durante os dias quentes esse pico é atingido antes às 7h e e depois 

novamente ao final do dia às 17h, portanto temos um periodo maior de absorção de 

energia e de eficiência do coletor. 
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Figura 40 - Comparação da temperatura de entrada no coletor no dia mais frio para a 
Parafina e o MCH-MgCl2.6H2O 

Fonte: Própria 

 

Figura 41 - Comparação da temperatura de entrada no coletor no dia mais quente para a 
Parafina e o MCH-MgCl2.6H2O 

Fonte: Própria 

 De acordo com a Figura 42, em dias quentes, observa-se uma distribuição de 

temperatura maior e a temperatura de entrada do PCM no coletor é menor, uma vez que 

temos maior irradiância sobre os painéis solares. 
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Figura 42 - Comparação temperatura de saída e entrada do coletor para os dias mais frio 
e mais quente para a Parafina 

Fonte: Própria 

Da mesma forma que a parafina na Figura 43, o resultado observado é o mesmo 

com outro tipo de material de mudança de fase, porém este tem um ponto de fusão mais 

elevado. Sendo assim, são usados parâmetros de entrada diferentes. 

  

Figura 43 - Comparação das temperaturas de saída e entrada do coletor para os dias 
mais quente e mais frio do ano para o MCH-MgCl2.6H2O 

Fonte: Própria 

 Após a verificação dos dados acima refente aos coletores e consequentemente os 

PCMs, obtem-se dados suficientes para serem calculadas as taxas de transferência de 

calor para o fluido de trabalho e a eficiência obtida no coletor solar. Na Figura 44, ao 

comparar o melhor e o pior cenário, observa-se uma taxa de transferência de calor para o 

fluido maior nos dias mais quentes do que nos dias mais frio, o que é esperado, porém a 

eficiência do coletor se mantém praticamente igual.  



70 

 

 

Figura 44 - Comparação da transferência de calor e eficiência no coletor 

Fonte: Própria 

 

6.2.2. Reservatório com PCM 

Todos os cálculos realizados neste trabalho usam um modelo do TES com base 

não somente no calor latente, como também no calor sensível do estado sólido e do estado 

líquido, como visto na equação ( 5.37). Neste trabalho, será comparado com soluções 

analíticas do OZISIK, (1993), assumindo temperatura uniforme, com perdas térmicas 

para o ambiente desprezadas. Já para a análise dos PCMs escolhidos, também será 

verificado o modelo com região de gel (em inglês, mushy), onde os PCMs são 

considerados como o meio de armazenamento térmico configurado para iniciar cada dia 

em um estado totalmente descarregado (solidificado).  

Para a validação dos dados obtidos no reservatório com o PCM, foram geradas a 

Figura 45 e na Figura 46. Na primeira, pode-se observar o erro entre o método análitico 

utilizado sem a interface mushy e a metodologia numérica (MVF). O erro obtido foi 

considerado baixo, em torno de 3%, e como se pode observar nos gráficos, as curvas 

tendem a ter o mesmo comportamento, assim gerando resultados confiáveis e condizentes 

com os cálculos. 
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Figura 45 - Erro em função das temperaturas para o método analítico e numérico 

Fonte: Própria 

 

Figura 46 - Comparação para diferentes tempos do método analítico e numérico 

Fonte: Própria 

Após verificar o código, passa-se a utilização dos PCMs escolhidos para 

implementação numérica. Na Figura 47, existe uma diferença entre os tempos de 

mudança de fase dos materiais ao comparar os PCMs. O inorgânico leva mais tempo para 

mudar de fase do que a parafina devido às suas propriedades térmicas, apesar de ter um 

calor latente mais baixo. Outras propriedades como difusividade térmica, calor específico 

e massa específica acabam influenciando para que ele leve mais tempo para mudar de 

fase. Além disso, a temperatura de mudança de fase é maior, sendo que a temperatura 

inicial para ambos os PCMs é a mesma. Também é feita uma comparação com a água, 

verificando a mudança de fase para cada material, já que a água tem o calor latente bem 

mais elevado que os dois materiais de mudança de fase. Um ponto importante também é 

que foi verificado que o calor sensível é muito menor se comparado ao calor latente. 
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Figura 47 - Gráfico Temperatura x tempo em r = R e r = ri para PCMs e água 

Fonte: Própria 

Complementando os resultados para os PCMs, a Figura 48 refere-se ao gráfico 

onde temos a posição da mudança da fase líquida para a fase sólida. Um fluxo de energia 

começa em r = 0 e se espalha pelo reservatório, fazendo com que o material mude de fase. 

Após o tempo 𝑡 , o meio encontra-se totalmente no estado líquido.   

 

Figura 48 - Gráfico Temperatura x raio do reservatório térmico para (a) parafina (b) 
MCH-MgCl2.6H2O 

Fonte: Própria 

 Sobre as Figuras 49 e Figura 50, tem-se como conclusão de que quanto mais perto 

de 𝑟  , que é o ponto mais próximo ao fornecimento de calor do HTF, a temperatura 

atingida é maior e a transição de fase é mais rápida do que em posições mais distantes de 

𝑟 , como por exemplo em 𝑅, tanto para a parafina quando para o PCM inorgânico. Essa 

temperatura vai percorrendo todo o reservatório até que todo o material de mudança de 

fase esteja na fase líquida sinalizada por 𝑡 .  
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Figura 49 - Gráfico Temperatura x tempo para a parafina 

Fonte: Própria 

 

Figura 50 - Gráfico Temperatura x tempo in MCH-MgCl2.6H2O 

Fonte: Própria 

Ao final, avalia-se os parâmetros do modo de armazenamento do PCM para 

verificar a taxa máxima de transferência de calor absorvida e o calor armazenado pelo 

coletor a partir dos modelos anteriormente apresentados (Tabela 20).  

Tabela 20 – Parâmetros calculados para o reservatório PCM.  

Parâmetro Valor 

𝑵𝑻𝑼𝑷𝑪𝑴 0.7165 

𝑽𝑷𝑪𝑴 8.1430 𝐿 

�̇�𝑷𝑪𝑴 5,3545 𝑘𝑊/𝑚  

𝑸𝒔𝒕 201,0249 𝑀𝐽 

Fonte: Própria 
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6.2.3. Trocador de calor 

Os resultados gerados para o trocador de calor foram bem satisfatórios uma vez 

que os dados obtidos concordam com a teoria. Tanto na Figura 51 quanto na Figura 52, 

observa-se que em dias mais frios temos uma menor taxa de transferência no trocador de 

calor por conta do baixo calor fornecido ao HTF que passa pelo trocador de calor. Já nos 

dias mais quentes esses valores são maiores uma vez que a temperatura do HTF é maior 

por conta das altas temperaturas em dias quentes.  

 

Figura 51 - Taxa de transferência no trocador para MCH-MgCl2.6H2O 

Fonte: Própria 

 

Figura 52 - Taxa de transferência no trocador para Parafina 

 Fonte: Própria 
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6.3 ANÁLISE DO CICLO RANKINE ORGÂNICO (ORC) 

A partir da Figura 53, conclui-se que quanto maior a vazão mássica, maior a taxa 

de transferência de calor é absorvida pelo Ciclo Rankine. Isso ocorre pois quando 

aumentada a vazão em uma certa temperatura, a energia fornecida é maior do que quando 

temos menos vazão. Com isso aumenta a taxa de transferência de calor no ciclo. 

 

Figura 53 - Taxa de transferência de calor absorvida e vazão mássica para dias quente e 
frio 

Fonte: Própria 

Ao final quando são comparadas a Figura 54 e Figura 55 e tem-se que a potência 

líquida entre os PCMs é praticamente igual e que quando não utilizamos os PCMs, ou 

seja, utilizando o coletor solar diretamente como fonte de fornecimento de calor, 

acabamos tendo uma potência líquida maior. Isso acontece porque parte do calor que seria 

utilizado para o ORC é absorvido pelo PCM quando o HTF passa pelo reservatório 

térmico, ou seja, diminuindo a eficiência do ciclo durante o carregamento do material de 

mudança de fase.  

 

 

Figura 54 - Potência líquida com e sem PCM do dia mais frio 
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Fonte: Própria 

 

 

Figura 55 - Potência líquida com e sem PCM do dia mais quente 

Fonte: Própria 

Ao final, verifica-se os gráficos de temperatura e entropia na Figura 56, onde  

observa-se no gráfico que a temperatura mais alta do ciclo (𝑇 ) não é superior ao ponto 

de mudança de fase do PCM em ambos os casos, uma vez que quem fornece a energia 

para o ORC é o HTF, este vai estar sempre em uma temperatura abaixo do 𝑇 , pois ele 

transfere calor para o PCM ao passar pelo reservatório térmico, assim respeitando as 

equações e as condições impostas no problema. Caso essa temperatura fosse maior, o 

PCM estaria absorvendo energia do sistema, o que não é possível de acontecer. 

 

Figura 56 - Gráfico Temperatura x entropia para os PCMs 

Fonte: Própria 

Um mínimo de 10 K de superaquecimento foi escolhido para o evaporador, 

enquanto para o condensador é assumido que o fluido de trabalho sai em estado líquido 

saturado (subresfriamento zero).  
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7 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS 

7.1 CONCLUSÃO 

Após todas as discussões de resultados gerados e dados obtidos a partir de 

cálculos ou base de dados, leva a algumas conclusões. O uso dos PCMs nos reservatórios 

térmicos é muito bem implementado e utilizado, o HTF fornece energia para o PCM que 

troca de fase e acumula energia para liberá-la em momentos de necessidade do ciclo, 

porém ao compararmos esse ciclo sem o uso dos PCMs temos uma taxa de transferência 

de calor mais elevado do que utilizando os mesmos, isso acontece porque parte do calor 

que seria fornecido para o ORC é absorvido pelo material de mudança de fase para ser 

liberado posteriormente. A vantagem de utilizar os PCMs nos coletores solares é que 

esses materiais funcionam como reguladores de temperatura do ciclo fazendo com que as 

temperaturas não oscilem tanto, isso quando consideramos apenas a parte de 

carregamento do PCM. Na fase de descarregamento do material que é quando a incidência 

de raios solares já não é mais suficiente para manter o ciclo funcionando, o material de 

mudança de fase começa a liberar energia, retornando para o estado sólido, para o HTF. 

Com isso o HTF absorve essa energia aumenta sua temperatura e continua fornecendo 

calor para o ORC que continua em funcionamento mesmo após os raios solares cessarem.  

O uso de diferentes tipos de PCMs exemplificou também como o 

dimensionamento e a escolha do material devem ser muito bem-feitas, uma vez que 

impacta diretamente na taxa de transferência de calor para o ciclo e interferindo na 

eficiência dele. Esses materiais também têm impacto na eficiência do coletor pois 

materiais com o ponto de fusão e calor latente elevado acumulam mais energia, porém 

também demoram mais tempo para a mudança de fase fazendo com que o ciclo demore 

um pouco mais a ser completo. Também podemos utilizar diferentes modelos e ciclos, ou 

seja, sistemas em cascata ou com válvulas que controlem a vazão mássica do ciclo para 

assim aumentar a eficiência. 

Após sessões de revisões e comentários, foi aconselhado o uso de menos 

coletores em série, uma vez que quanto mais coletores em série maior a diferença entre a 

temperatura de entrada e de saída do fluido. Portanto, o uso de 30 painéis em série caiu 

para 10 com base no data sheet do modelo do painel. Outro ponto referente aos painéis é 

a pressão máxima trabalhada para evitar acidentes uma vez que essa é a pressão limite de 

trabalho do modelo. 
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7.2 PERSPECTIVAS FUTURAS 

A fase de descarregamento do PCM é uma das maiores vantagens para a 

utilização desse tipo de material, pois faz com que a geração de energia não pare durante 

a noite e o ciclo gere energia durante todo o dia de forma constante, sem picos e oscilações. 

Portanto, podemos adotar como medidas para estudos e perspectivas futuras a análise do 

descarregamento do PCM e como isso influência na eficiência do ciclo durante as 24 

horas do dia. De acordo com os cálculos temos indícios que apontam para uma eficiência 

mais alta e o uso desse ciclo pode ser implementado de forma simples e com sistemas 

proporcionalmente pequenos, ou seja, pode ser usado para geração em casas e lojas, ou 

até mesmo em larga escala para empresas e indústrias, variando número de painéis solares, 

tamanho do reservatório térmico entre outros fatores que influenciam na eficiência e 

quantidade de calor gerados. 

Com isso, pode-se dizer que o uso dos PCMs é vantajoso em inúmeras formas 

para a utilização em ciclos como propostos nesse estudo. Apesar de não estudado na fase 

de descarregamento é de grande importância para a regulagem do sistema durante o 

carregamento afim de evitar picos e oscilações na geração de energia tendo ainda mais 

vantagens se contabilizado com o descarregamento. 
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