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Resumo: O coletor concentrador parabólico (PTC-

Parabolic Trough Collector) é um equipamento que 

permite o aproveitamento de energia solar através de 

suas propriedades óticas. Seu funcionamento consiste 

em aquecer um fluido que escoa em um tubo localizado 

no foco da parabólica. O calor transferido ao fluido 

poderá então ser utilizado para diversas aplicações, 

como por exemplo: geração de eletricidade, 

aquecimento em processos industriais, refrigeração, ar 

condicionado e bombeamento de fluidos.  

 

1. Introdução 
A busca por fontes de energia ambientalmente 

corretas vem se intensificando a cada dia. Isso se deve 

principalmente aos estudos que vem demonstrando os 

diversos malefícios ao meio ambiente e à saúde humana 

causados pela poluição gerada por combustíveis fósseis. 

No caso específico do Brasil, cuja matriz elétrica 

predomina a fonte hidráulica, testemunhou-se 

recentemente uma seca que colocou em risco o 

abastecimento de energia do país, o que mostra a 

necessidade de se obter fontes alternativas e 

complementares de energia.  

Este trabalho tem por objetivo estudar, projetar e 

construir um concentrador parabólico, que vem se 

mostrando como uma das alternativas viáveis de 

exploração da energia solar. Além do mais, também será 

integrado um sistema de rastreamento que possibilita o 

equipamento seguir a trajetória do Sol ao decorrer do 

dia. Esse sistema é imprescindível para se obter altos 

rendimentos, pois os raios solares devem ser paralelos 

ao eixo de simetria da parabólica para serem refletidos 

no ponto focal, local onde fica o tubo absorvedor. A 

figura 1 mostra um exemplo de PTC e seus principais 

componentes.  

 

 
Figura 1 – Coletor concentrador parabólico e seus 

principais componentes. [1]  

 

 

2. Metodologia 
Primeiramente será desenvolvido um protótipo em 

pequenas dimensões para testes. Um esboço pode ser 

visto na figura 2. A estrutura do concentrador será 

construída com MDF (Medium Density Fiberboard) e 

barras de aço roscadas de ¼”. Para o sistema de 

rastreamento serão utilizados dois servomotores, sendo 

um para  a trajetória do Sol no eixo Leste—Oeste e 

outro para o eixo Norte—Sul. Para isso, será montado 

um circuito com LDRs (Light Dependent Sensor). O 

princípio de funcionamento se dará da seguinte forma: 

para cada eixo de movimento serão utilizados dois 

LDRs; a mudança de posição do Sol provocará 

diferença na intensidade de luz incidente em cada LDR, 

que por consequência resultará em um valor diferente de 

resistência lido por cada sensor; os servomotores serão 

acionados e se movimentarão até que cada par de LDRs 

alcance o mesmo valor de resistência; os LDRs estarão 

dispostos de tal forma que quando os valores idênticos 

de resistência forem obtidos, significará a posição de 

foco pleno. Essa estratégia poderá sofrer mudanças e 

adaptações conforme os testes forem sendo realizados. 

A lógica será executada na linguagem de programação 

C, e o controle será feito por meio de Arduino.  

 

 
Figura 2 – Protótipo inicial. Fonte: Autor. 
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