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RESUMO 

 

O presente trabalho descreve o processo de obtenção de superfícies seletivas usando como 

material o Líquido da Casca da Castanha de Caju (LCC). Este material é comumente usado 

para pinturas do casco de navios com a finalidade de protegê-los da oxidação. Seu uso como 

superfície seletiva em um coletor solar térmico tem sido testado a fim de compará-lo com a 

superfície comercial existente (TiNOX). O LCC foi utilizado juntamente com um material 

fundente ou aglutinante que foi o boro bismuto (B2O3/Bi2O3) material essencial para que o 

LCC aderisse ao substrato. Foi utilizado para medição de temperatura termopares do tipo K, o 

dispositivo de armazenamento de dados foi um Datalogger (AGILENT 34972A) juntamente 

com um computador portátil. Os testes foram realizados na cidade de Fortaleza/Ceará na 

Universidade Federal do Ceará Campus do Pici, entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2015, no horário 

de 08h00min às 16h00min. 

 

Palavras-chaves: Energia solar. Energia solar térmica. Coletores solares.  



 
 

ABSTRACT 

 

This paper aims to describe the process of obtaining selective surfaces using as material 

Cashew Nuts Shell Liquid (CNSL). This material is commonly used for ship hull paints in 

order to protect them from oxidation. Their use as selective surface in a thermal solar 

collector has been tested in order to compare it with the existing shopping center (TiNOX). 

LCC was used together with a binder or flux material which was bismuth boron (B2O3 / 

Bi2O3) essential material for the LCC adhered to the substrate. Thermocouples were used for 

temperature measurement of the K type, the data storage device was a datalogger (Agilent 

34972A) along with a portable computer. The tests were performed during a week from 08:00 

am to 16:00 pm. The results were quite favorable. 

 

Keywords: Solar energy. Solar thermal. Solar collectors.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca por fontes energéticas tem sido uma constante desde os primórdios da 

humanidade. O benefício que a energia nos proporcionou fez com que o mundo e a própria 

humanidade evoluíssem, tornando a questão energética um assunto central em todas as 

nações. Porém, com o passar do tempo, outras questões foram surgindo, tais como questões 

ambientais, e nos fazendo repensar sobre as fontes das quais buscávamos a energia que 

necessitávamos. Essas fontes tradicionais, geralmente, são nocivas ao meio ambiente e esta 

característica associada à preocupação ambiental nos permitiu buscar fontes de energias 

alternativas – as energias renováveis. Elas figuram como uma solução eficaz à queima de 

combustíveis fósseis e permite uma melhoria na qualidade de vida da humanidade. 

A nossa crescente demanda mundial por energia e a necessidade de fontes sustentáveis 

da mesma tem permitido ao ser humano diversificar cada vez mais a matriz energética através 

de fontes alternativas de energia. Nesse contexto, a energia solar tem ganhado cada vez mais 

destaque no setor mundial e novos investimentos em pesquisas que levam ao seu melhor 

aproveitamento. Todo esse destaque no setor energético é devido a sua grande disponibilidade 

e também ao fato da mesma ser uma energia limpa, quando nos referimos a sua transformação 

em energia elétrica ou térmica. 

A energia solar que chega à Terra anualmente corresponde a cerca de 10 mil vezes a 

demanda anual global e somente essa energia, se bem aproveitada e armazenada, seria 

suficiente para abastecer nosso planeta. Umas das maneiras de aproveitar toda essa energia é 

através da forma de energia térmica e, para que isso ocorra da melhor forma possível, faz-se o 

uso de coletores solares que, basicamente, são constituídos por uma superfície responsável 

por absorver a energia térmica proveniente do Sol. Essa energia posteriormente será utilizada 

em sistemas de aquecimento. Superfícies pretas são as mais adequadas e possuem a melhor 

capacidade de absorção da energia térmica do Sol e devido a isso elas foram as primeiras 

superfícies propostas para coletores solares térmicos. 

As superfícies utilizadas nesses tipos de coletores solares devem possuir a característica 

de serem ótimas absorvedoras solar para que maximizem a fração da energia solar que será 

transformada em energia térmica e também devem possuir um baixo valor de emitância 

térmica a fim de garantir que as perdas através da radiação infravermelha sejam as menores 

possíveis. 
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1.1 Justificativa 

 

A escolha do líquido da casca da castanha de caju (LCC) como matéria-prima para a 

superfície seletiva foi devido a sua coloração escura permite que ele apresente bom 

desempenho em absorção, sendo essa característica essencial para o produto que se deseja 

testar. Alem disso, a sua característica de ser resíduo da indústria do caju, sendo, portanto, um 

produto de origem regional e que seria descartado, sendo assim dado ao produto um destino 

mais adequado. Além disso, ele é um produto de baixo custo que representaria uma 

alternativa para as superfícies já existentes, feitas de óxidos metálicos como as de cromo e 

titânio, que possuem substâncias tóxicas e alto custo dando ao LCC um destino adequado e 

daria a ele um valor agregado.  

 

1.2 Objetivos gerais 

 

Os objetivos gerais deste trabalho final de curso são: 

 Testar o LCC como uma superfície seletiva de coletores solares de placas planas; 

 Testar seu potencial de absorção de energia solar térmica e, assim, seu uso potencial 

como superfície seletiva. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

 Montar uma bancada experimental para realização de testes de temperatura; 

 Testar e comparar três superfícies seletivas: uma composta com LCC técnico, uma 

com LCC natural e uma superfície comercial; 

 Medir, a partir de testes em campo e com uso do Datalogger, as temperaturas a fim de 

compará-las.   
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A crescente necessidade por um desenvolvimento sustentável e a busca pela 

preservação dos recursos naturais, bem como a busca por novas fontes de energia têm sido 

temas bastante discutidos atualmente. Nesse contexto diversos pesquisadores têm se 

empenhado em descobrir meios de melhorar a utilização das fontes alternativas de energia, 

tais como a energia solar térmica, visando à redução da nossa dependência dos combustíveis 

fósseis. 

Diversos estudos vêm sendo feitos no âmbito da energia solar térmica no contexto da 

pesquisa por novos materiais para a utilização em superfícies seletivas. Dentre alguns autores 

podemos citar: Granqvist e Hunderi (1979), Gallo (1985), Teixeira et al (2001), Gomes 

(2001), Katzen, Levy e Mastai (2005), Schüler et al. (2005), Vieira (2011) e Rodrigues 

(2014). 

Granqvist e Hunderi (1979) investigaram a refletância de algumas partículas de cromo 

dispersas em um meio isolante, que foram depositadas sobre um substrato metálico, tinha 

como objetivo obter parâmetros que definissem a seletividade do mesmo. Alguns dos 

parâmetros foram: espessura do revestimento, permeabilidade dielétrica, substrato metálico, 

forma e orientação das partículas dispersas no isolante. 

Gallo (1985) sugeriu através de seu trabalho a produção de revestimentos de baixo custo 

utilizando como técnicas de deposição da superfície seletiva a eletrodeposição e imersão. As 

superfícies produzidas por ele geraram uma absortividade em torno de 0,95 e uma emitância 

em torno de 0,10. Sua utilização em sistemas de aquecimento solar residencial e industrial é 

garantida devido a sua resistência a degradação térmica e química. Ele também caracterizou a 

sua superfície através de Infravermelho e Espectroscopia. 

Teixeira et al. (2001) utilizaram como substrato cobre e vidro para produzirem 

superfícies seletivas de Cr-Cr2O3 e Mo-Al2O3 e utilizaram o método de magneton sputtering. 

Essas superfícies foram caracterizadas através das técnicas de EDX (Energy Dispersive X-

ray) e XRD (X-ray diffraction). Os valores de absortância e emitância encontrados para cada 

superfície foram bem próximos: Cr-Cr2O3 (absortância-0,94, emitância – 0,04) e Mo-Al2O3 

(absortância-0,94, emitância – 0,09). O Cr e o Al utilizados no processo possuíam 99,99% de 

pureza e durante o processo de fabricação do filme ocorreu uma variação no fluxo de 

oxigênio, isso permitiu melhorar o desempenho óptico da superfície.  

Gomes (2001) fez um estudo comparando superfícies seletivas. Para isso ele utilizou 

seis amostras e realizou medições de temperatura e da radiação solar incidente sobre elas em 
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função do tempo. Os valores obtidos dos testes experimentais serviram de base para 

determinação das emissividades e para a determinação do desempenho de cada um dos 

materiais utilizados. 

Katzen, Levy e Mastai (2005) buscaram analisar os valores da absortividade e 

emissividade de silício-carbono dissolvido em um meio aquoso e depositado por spin-coating. 

O substrato utilizado era o vidro com diferentes espessuras, que posteriormente passou por 

um tratamento térmico. Os resultados obtidos para os filmes com espessura de 1000 nm (α = 

0,94 e ε = 0,15). 

Schüler et al. (2005) depositaram filmes de titânio contendo carbono amorfo 

hidrogenado (a-C:H/Ti) sobre um substrato de alumínio (Al), estes serviram para utilização 

em coletores solares de placa plana. O experimento tratava-se de várias camadas sobre o 

substrato, essas camadas se dividiam da seguinte maneira: uma camada de titânio (Ti) puro 

sobre o alumínio (Al), logo em seguida depositava outra camada de a-C:H/Ti e por último a 

camada de a-C:H puro. No momento em que ocorria a deposição do filme, o substrato era 

aquecido por uma resistência. Os resultados mostraram que a absortância era de 0,876 e a 

emitância de 0,061 demonstrando um resultado bem compatível e favorável a sua utilização. 

Além disso, os autores estimaram o tempo de vida da superfície em mais de 25 anos. 

Vieira (2011) utilizou-se da técnica de screem-printing na obtenção de novas superfícies 

seletivas a base de cromo, ferro e titânio. Essas superfícies puderam ser comparadas com as 

superfícies comerciais existentes e caracterizadas através de espectroscopia Raman e 

Infravermelho. Ele obteve valores de absortividade em torno de 0,79 para sua célula de CRFO 

e para sua célula de FCTO em torno de 0,74, ambas ficam com um valor bem próximo aos 

das células obtidas por Katzen, Levy e Mastai (2005) que para um filme de silício-carbono 

obteve um valor de absortividade de 0,84. 

Rodrigues (2014) propôs a obtenção de uma superfície seletiva para coletores térmicos 

através de um material que é resíduo da indústria de granito. Três superfícies foram testadas e 

comparadas entre si, uma das superfícies corresponde a superfície comercial utilizada 

atualmente conhecida como TiNOX, as outras duas eram variações de superfícies a base de pó 

de granito se diferenciando pelo uso de granito puro ou granito acrescido de CRFO 

(Cr0,75Fe1,25O3). Os resultados mostraram que a superfície obtida a partir do granito possuía 

um valor de temperatura média superior ao da superfície TiNOX, sendo esse valor de 119ºC 

contra os 101 ºC da superfície comercial.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 A importância do Sol 

 

O Sol é responsável por manter o equilíbrio climático e biológico no nosso planeta, sem 

ele, possivelmente não existiriam as condições que permitem a nossa existência. Ele possui 

um volume extremamente superior ao da Terra, representando cerca de 1.300.000 vezes o 

volume do nosso planeta e dista do mesmo aproximadamente 150 milhões de quilômetros. A 

sua luz demora cerca de oito minutos e dezoito segundos para nos alcançar. 

A energia solar, energia emitida pelo Sol, que é responsável pela nossa sobrevivência.  

É ela que permite que, através da fotossíntese realizada pelos organismos vivos na Terra, se 

produza o oxigênio que os demais seres vivos necessitam para sobreviver. Além disso, a 

energia solar é responsável pelos fenômenos meteorológicos que permitem existir as chuvas e 

o clima que conhecemos.  

 

3.1.1 Geometria solar 

 

O Sol troca sua posição ao longo do ano e também ao longo do dia. Ele nasce a leste e 

se põe a oeste. Durante o dia, ele apresenta pequenas variações, observando-se que o Sol 

apresenta diferentes posições sobre a superfície terrestre. Isso acontece principalmente devido 

ao movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. No decorrer dos meses, ela 

também possui um movimento, chamado de translação, no qual ela apresenta uma órbita 

elíptica ao redor do Sol e é através desse movimento que ocorre uma declinação do Sol, 

explicada através do solstício e do equinócio. A figura1 nos permite perceber a mudança do 

Sol em diferentes momentos do dia. 

 

Figura1 – Posição do Sol ao longo do dia. 

 

Fonte: Astronomy Education at the University of Nebraska- Lincoln (2014). 
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Os raios solares não incidem sobre a superfície terrestre com um ângulo constante. Essa 

variação angular está relacionada com os movimentos supracitados e com a inclinação que a 

própria Terra apresenta. Essa inclinação é de aproximadamente 23,45º. 

O movimento translacional, que a Terra realiza em torno do Sol, provoca variação na 

declinação solar, que é o ângulo entre os raios solares e a linha do Equador, alterando o 

ângulo zênite (elevação do Sol), dessa forma originam-se as estações do ano. Já o movimento 

que interfere diretamente no ângulo de incidência dos raios solares é o de rotação (movimento 

da Terra em torno do seu próprio eixo), sendo este o movimento que origina as variações no 

ângulo de azimute. (LIMA FILHO, 2014). 

O equinócio pode ser definido como o ponto no qual a linha elíptica do movimento de 

translação cruza com a linha do Equador (figura 2). 

 

Figura 2 – Órbita da Terra em torno do Sol - solstícios e equinócios. 

 

Fonte: Oliveira (2014). 

 

Os equinócios ocorrem nos meses de março e setembro, quando definem mudanças de 

estação. Em março, o equinócio marca o início da primavera no hemisfério norte e do outono 

no hemisfério sul. Em setembro ocorre o inverso, o equinócio marca o início do outono no 

hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul. (WIKIPÉDIA, 2014). 

Solstício é o momento em que o Sol, durante seu movimento aparente na esfera celeste, 

atinge a maior declinação em latitude, medida a partir da linha do Equador. Os solstícios 

ocorrem duas vezes por ano: em dezembro e em junho. O dia e hora exatos variam de um ano 

para outro. Quando ocorre no verão significa que a duração do dia é a mais longa do ano. 

Analogamente, quando ocorre no inverno significa que a duração da noite é a mais longa do 

ano. (WIKIPÉDIA, 2014). 
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3.1.2 Coordenadas solares 

 

Os ângulos azimute, zênite e a declinação solar formam um conjunto chamado de 

coordenadas solares. São utilizados para definir a trajetória e a posição do Sol em relação a 

um observador em conjunto com latitude, longitude, dia e horário. 

 

3.1.2.1 Azimute 

 

Azimute é uma medida de abertura angular, cujo valor em graus totaliza 

horizontalmente um círculo que vai do norte geoGráfico até a intersecção do brilho do Sol, 

refletido na superfície. (LIMA FILHO, 2014). A figura 3 mostra a distribuição dos ângulos 

azimute formando 360° que equivalem a 24 horas (dia e noite) e que o azimute é calculado 

para um dia específico.  

 

Figura 3 – Cálculo do Azimute. 

                                                   
Fonte: http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=pt (2015).  
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3.1.2.2 Zênite 

 

É definido como um ponto imaginário traçado acima de um lugar específico 

(observador), ou seja, uma reta imaginária até a esfera celeste. A partir dele é possível definir 

o ângulo que posiciona a altura do Sol. O zênite solar é quando o Sol se encontra bem acima 

da superfície terrestre, formando com esta um ângulo de 90º, isso geralmente acontece ao 

meio dia solar. 

A variação da elevação solar, chamada de ângulo de zênite (Z) é dada pela equação 1: 

 

𝑐𝑜𝑠𝑍 = 𝑠𝑒𝑛𝐿 × 𝑠𝑒𝑛𝛿 + 𝑐𝑜𝑠𝐿 × 𝑐𝑜𝑠𝛿 × 𝑐𝑜𝑠𝐻 

Onde:  L = latitude;  

𝛿 = declinação solar;  

H = Ângulo horário. 

 

3.1.2.3 Declinação solar  

 

Considerando a distância da Terra ao Sol e a diferença dos seus diâmetros, a declinação 

do Sol é o ângulo entre os raios solares e o plano do equador. Como o ângulo entre o eixo de 

rotação da Terra e o plano da órbita terrestre se mantém constante, em um determinado 

período do ano, a declinação do Sol varia regularmente ao longo do ano, repetindo o padrão 

que origina as estações do ano. Quando a projeção do eixo da Terra sobre o plano da órbita 

terrestre coincide com a linha que liga os centros da Terra e do Sol, o ângulo entre os raios do 

Sol e o plano do equador é máximo, atingindo aproximadamente 23° 5'. (PALZ, 2005). 

 

Figura 4 – Declinação solar. 

 

Fonte: http://www.naveastro.com/astronomia/curso/parte_2.html (2015). 
 

(1) 
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A declinação do Sol pode ser calculada através da seguinte equação: 

 

𝛿 =  −23,45º × 𝑐𝑜𝑠((
360

365
) × (𝑁 + 10)) 

 

3.2 Superfície seletiva 

 

O conceito de superfície seletiva propriamente dita surgiu em 1955 quando H. Tabor o 

utilizou em sua superfície de níquel negro formada por NiS e ZnS produzida através do 

método de eletrodeposição. Na época essa era a superfície utilizada comercialmente em 

aquecedores de água de diversos países.  

Segundo Gomes (2001), a principal exigência de um revestimento para absorção solar é 

a sua seletividade espectral, característica de uma superfície cujas propriedades de 

absorbância, emitância e refletância variam nas regiões da radiação solar e da radiação 

infravermelha térmica. A seletividade (s) é um parâmetro utilizado para caracterizar uma 

superfície seletiva e é definida como a razão entre absortividade na faixa do visível (α) e a 

emissividade na faixa do infravermelho (ε) conforme equação 3:  

 

𝑠 =  
α

ε
 

 

Atualmente as pesquisas têm mostrado um interesse crescente por esse assunto, mais 

precisamente, pelos métodos de obtenção das superfícies seletivas visando principalmente a 

sua melhor eficiência e redução nos custos de fabricação. As superfícies produzidas em 

laboratórios são as que mais apresentam resultados favoráveis ao avanço tanto das técnicas 

quanto dos materiais empregados, além de possuírem uma melhor seletividade tornando-as 

mais viáveis para produção e comercialização em coletores solares. 

As superfícies seletivas são essenciais para coletores solares térmicos, pois elas exercem 

o papel fundamental de absorver a energia solar, convertê-la em energia térmica e, além disso, 

ainda participa na transmissão de calor para o fluido de trabalho sendo importante para o bom 

funcionamento do coletor solar. Elas devem possuir uma alta absorbância e consequentemente 

uma baixa emitância. A redução das perdas térmicas deve ser considerada quando utilizamos 

tais tipos de superfície e para isso, muitas vezes associado a elas temos um vidro que serve 

justamente prevenindo essas perdas. Ele evita as perdas através da convecção para a parte 

(2) 

(3) 
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externa do coletor como também auxilia atuando como refletor para a radiação que é refletida 

pela superfície, pois ele faz com que a radiação retorne para a placa absorvedora e transmite 

também através da condução outra parte dessa mesma radiação. Isso faz com que a placa 

apresente um comportamento seletivo e assim absorva mais e emita menos. 

Existem alguns métodos de obtenção das superfícies que buscam fazer com que o 

material apresente características seletivas, esses métodos agem tornando, o material a ser 

utilizado como superfície seletiva, mais aderente ao substrato e mais homogêneo também. 

Essas características são essenciais para que se obtenha o bom funcionamento da superfície e 

consequentemente do coletor solar. 

Independente da superfície seletiva e do método empregado para produzi-las, existem 

características básicas que devem ser garantidas para que a superfície tenha sua aplicabilidade 

válida, dentre essas características podemos destacar: como mencionado alta absortividade e 

baixa emitância, possuir estabilidade durante um longo período na temperatura de operação, 

suportar um superaquecimento, ser o mais estável e “imune” possível contra corrosões 

atmosféricas e possuir baixo custo. O aspecto econômico deve ser considerado, pois 

atualmente, o que eleva o custo em coletores solares é justamente esse revestimento que é 

importado, com as pesquisas e a descoberta de mais materiais que podem ser utilizados pode-

se trilhar um caminho para que o custo seja reduzido e o produto se torne mais acessível. 

De acordo com Granqvist (1991) podemos classificar as superfícies seletivas em seis 

categorias:  

 Pares semicondutor-metal; 

 Revestimentos transparentes em substratos absorvedores; 

 Revestimentos com materiais compósitos; 

 Absorvedores multicamadas; 

 Intrínsecos; 

 Superfícies texturizadas rugosas. 

 

3.2.1 Pares semicondutor-metal 

 

Na presença de pequenos comprimentos de onda, o semicondutor adquire a 

característica de absorver radiação solar, fazendo com que seus fótons sejam excitados e 

assim possuam energia suficiente e superior ao gap do semicondutor. Quando isso acontece 

os elétrons saem da banda de valência para a banda de condução. Tornam-se, portanto, 
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carregados de características elétricas que os fazem capazes de produzir energia. Esse 

fenômeno é o que acontece nas superfícies de painéis fotovoltaicos.  Esses materiais 

semicondutores são conhecidos por apresentar um alto índice de refração e por este motivo 

ele é utilizado associado a uma camada anti-reflexiva sobre o semicondutor.  

 

3.2.2 Revestimentos transparentes em substratos absorvedores 

 

Segundo Granqvist (1991) materiais que apresentam alta refletância no infravermelho 

são condutores de eletricidade e, portanto, objeto de interesse em uma variedade de 

aplicações, incluindo células solares. A seletividade solar requerida pode ser obtida a partir do 

uso de metais nobres ou com revestimentos à base de óxidos de semicondutores dopados. 

Ele afirma que um filme fino homogêneo de metal combina uma transmissão em 

comprimentos de onda curto e uma reflectância em longos comprimentos de onda, 

embutindo-se entre as camadas dielétricas de alta refração a camada de metal, pode-se usar 

camadas anti-reflexão para maximizar a transmitância em uma gama de comprimento de 

onda. 

Atualmente, muitas pesquisas têm sido feitas com o intuito de se produzir filmes finos, 

a partir de metais, o mais homogêneo e fino possível. 

Assim, os revestimentos de óxidos-semicondutores oferecem uma alternativa para esses 

tipos de revestimento a partir de metais. A característica predominante do semicondutor deve 

ser sua ampla banda de condução (proibida), permitindo assim uma boa transmissão da 

energia solar em uma ampla faixa. Deve também ser dopado a um nível em que o material 

metálico seja bom refletor do infravermelho e eletricamente condutor. Uma vantagem desses 

semicondutores dopados é sua excelente durabilidade mecânica e boa resistência química. 

Segundo Rodrigues (2014) esses sistemas permitem que a radiação solar seja 

transmitida através do revestimento e absorvida pelo substrato, que possui característica 

absorvedora de corpo negro. O revestimento transparente reflete a radiação infravermelha 

emitida pelo absorvedor. Esse tipo de superfície é utilizado em aplicações de baixa 

temperatura.  
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3.2.3 Revestimento com materiais compósitos 

 

Utilizam materiais metálicos e materiais dielétricos formando um produto que apresenta 

propriedades ópticas que mesclam entre as propriedades dos materiais envolvidos, sendo, 

portanto, um bom absorvedor solar. 

Materiais compósitos depositados em substratos metálicos produzem uma superfície 

seletiva eficiente. Segundo Granqvist (1991) as partículas cerâmicas depositadas em um 

substrato de metal ou vice e versa, podem ter suas propriedades de seletividade solar 

determinadas através da análise de algumas características como o tamanho, forma e 

densidade das partículas bem como a sua orientação dentro do revestimento e a espessura que 

o mesmo apresenta.  

Técnicas para produção deste tipo de revestimento vêm sendo pesquisadas e 

desenvolvidas ao longo dos anos. Alguns ajustes foram sendo adicionados aos revestimentos 

como é o caso de se adicionar um revestimento anti-reflexivo para diminuir as perdas por 

reflexão e somado a isso a escolha de um substrato adequado garante uma boa absorção da 

energia solar. 

 

3.2.4 Absorvedores multicamadas 

 

Funcionam através do contato entre diferentes camadas, podendo ser, por exemplo, 

camadas que apresentam material dielétrico- metal- material dielétrico que sob certas 

condições podem ser adaptados para se tornarem eficientes superfícies absorvedoras. Os 

autores Schimidt e Park (1965) abordaram, em seus trabalhos, exemplos de absorvedores 

multicamadas, o composto Al2O3 foi utilizado como material dielétrico e Mo como metal. 

Ambos apresentam excelentes propriedades ópticas, justificando assim a escolha de tais 

compostos. O absorvedor multicamada Al2O3-Mo-Al2O3 foi utilizado em uma temperatura de 

260º chegando a obter valores de 91% de absortância e 8,5% de emissividade. 

 

3.2.5 Intrínsecos 

 

Materiais dessa categoria possuem a seletividade como característica do próprio 

material, exemplos desses materiais são os carbetos, boretos e silicetos. A seletividade desses 

materiais, no entanto não é considerada como uma das melhores. (RODRIGUES, 2014) 
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3.2.6 Superfícies texturizadas rugosas 

 

Algumas superfícies rugosas também podem apresentar propriedades seletivas por meio 

de reflexões múltiplas da radiação. Esta propriedade é diretamente relacionada a porosidade, 

estrutura dentrítica e geometria do próprio material utilizado para a superfície. 

O uso de superfícies seletivas rugosas faz com que exista na superfície armadilhas 

ópticas que são capazes de diferenciar os comprimentos de onda da radiação. Superfícies com 

texturas pequenas conseguem absorver radiação solar (menores valores do comprimento de 

onda) enquanto superfícies lisas possuem a característica de serem refletoras da radiação para 

maiores comprimentos de onda. 

Existem diversas técnicas que contribuem de forma eficaz na melhoria da absortividade 

de superfícies seletivas através da rugosidade: 

 Ranhuras; 

 Eletrodeposição em superfícies rugosas; 

 Rugosidade através da técnica de Sputtering; 

 Chemical vapo deposition (CVD). 

 

3.3 Radiação térmica 

 

Toda matéria que se encontra numa temperatura diferente e acima do zero Kelvin emite 

energia. Essa energia provém da movimentação dos elétrons que compõem a própria matéria 

e algumas vezes essa condição de movimento é causada pela temperatura na qual a matéria se 

encontra, chama-se radiação térmica essa taxa de energia emitida que é causada e afetada pelo 

estado térmico da matéria. 

Diferente das outras formas de transferência de energia, a radiação não necessita de um 

meio material para se propagar. Sendo ela considerada um processo físico extremamente 

importante em procedimentos industriais de aquecimento, resfriamento, secagem além de 

exercer um papel relevante em alguns métodos de conversão de energia que inclui combustão 

de combustíveis fósseis e radiação solar. 

A taxa de transferência de calor por radiação QRAD de uma superfície na temperatura TA 

que está imersa numa vizinhança que se encontra a temperatura T∞ pode ser expressa pela 

equação 4, onde ε é a emissividade, propriedade radiante da superfície, A é a área da placa 
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emissora e σ é conhecida como constante de Stefan-Boltzmann cujo valor é σ =5,67 x 10-8 

W/m2 K4. 

 

QRAD = ε ∙A∙σ(T4A  - T4∞) 

 

Quando dispomos de uma superfície na qual a temperatura da mesma seja superior a 

zero Kelvin, essa superfície pode apresentar a característica de absorver, refletir ou transferir 

radiação térmica incidente, para que isso se concretize o que influência é somente a forma e a 

composição do material. 

A radiação eletromagnética pode ser explicada de forma teórica através do princípio de 

dualidade onda-partícula no qual se entende que a luz é tratada tanto como um simples 

deslocamento de partículas quanto como uma propagação de ondas. A partir desse conceito, 

pode-se verificar que a radiação térmica apresenta propriedades de uma onda eletromagnética.  

Existe uma porção do espectro de radiação eletromagnética, faixa entre 0,1 e 100 µm, 

que corresponde exatamente à radiação térmica, essa porção é representada na figura 5. Nota-

se que a radiação térmica é compreendida entre o ultravioleta e parte do infravermelho bem 

como parte dele inclui-se no espectro visível ao ser humano. 

 

Figura 5 – Espectro da radiação eletromagnética com destaque para radiação térmica. 

                                                             

Fonte: http://www.labvirtual.eq.uc.pt (2015). 

 

3.4 Radiação solar 

 

A energia irradiada pelo Sol é definida como a constante solar relativa a uma área de 

1m².  Essa radiação é praticamente constante, mas pode apresentar pequenas alterações devido 

a variações de atividade solar e da trajetória translacional e rotacional da Terra como 

mencionado. O seu valor medido é em torno de 1367 W/m². 

(4) 
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A radiação solar tem duas componentes principais: a radiação solar direta (EDIR) que 

chega a superfície terrestre sem que ocorra qualquer alteração na sua direção e a radiação 

solar difusa (EDIF) que atinge a superfície por meio da difusão entre moléculas de ar e 

partículas de pó, leva também em consideração uma parcela da radiação refletida pela 

superfície terrestre. 

Ao somarmos essas parcelas, chegou-se à expressão da radiação global definida pela 

equação 5: 

 

EG = EDIR + EDIF 

 

Essa equação refere-se à radiação incidente em superfícies planas horizontais quando 

nada sobre elas é mencionado.  

O Sol quando se situa verticalmente, acima de uma determinada localização, a radiação 

efetua o caminho mais curto através da atmosfera. Por outro lado, quando o Sol se encontra 

em um ângulo mais baixo, a radiação percorre um caminho mais longo, assim ela sofre uma 

maior absorção e difusão. O fator “Massa de Ar” (MA) é definido como a medida do número 

de vezes que o caminho percorrido pela luz solar até a superfície da terra é maior que a 

espessura de uma atmosfera. Usando-se esta definição com o Sol numa posição vertical (γS = 

90°), obtém-se um valor de MA = 1. 

 

3.5 Líquido da casca de castanha de caju 

 

O cajueiro é uma árvore nativa da América do Sul e que foi difundida pelo mundo todo. 

Ele, durante séculos, vem sendo utilizado das mais diversas formas: como planta com poderes 

analgésicos, no combate a problemas intestinais, higiene bucal, bronquite, sarna, doenças de 

pele, dentre outras. Praticamente tudo se aproveita do cajueiro. 

A castanha do caju, após ser torrada pode ser consumida e é mundialmente apreciada. 

Ela contém em sua casca um líquido de coloração escura, conhecido como LCC, que 

corresponde a 25% do peso da própria e é muito utilizado na indústria (resinas) e na medicina 

(antissépticos e vermífugos). Existem inúmeras possibilidades de exploração dessa matéria-

prima, porém algumas delas estão associadas a um baixo valor agregado ao produto.  

 

(5) 
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Figura 6 – Líquido da casca de castanha de caju. 

 
Fonte: http://www.fortaleza-se.all.biz/liquido-de-castanha-de-caju-g64817#.Vq_ (2015). 

 

O agronegócio do caju é bastante intenso no Brasil, especialmente no estado do Ceará 

que concentra oito das doze empresas do país e detém 70% da capacidade instalada na região 

Nordeste. Essas empresas brasileiras juntas processam cerca de 360 mil toneladas/ano de 

castanha de caju que geram cerca de 45 mil toneladas de LCC/ano. 

O LCC pode ser obtido através de diversos processos e a técnica utilizada é que vai 

produzir o LCC natural ou o técnico que são bastante diferentes em termos de composição. O 

LCC natural é basicamente constituído de ácido anacárdico, já o LCC técnico ele é 

constituído de cardanol advindo da descarboxilação do ácido anacárdico. O LCC técnico é 

obtido através do aquecimento termo-mecânico utilizado para recuperação da amêndoa pela 

indústria alimentícia, sendo assim um subproduto inevitável. 

 

3.6 Coletor solar do tipo plano 

 

Coletores solares do tipo plano já são comercializados desde o início do século XX, mas 

foi apenas com a crise do Petróleo que eles passaram a se destacar. 

Coletores solares funcionam de forma semelhante a trocadores de calor, podendo ser até 

mesmo classificados como um tipo especial de trocador de calor segundo Duffie e Beckman 

(2006). A diferença essencial entre ambos é que os coletores utilizam a energia solar 

(radiação) como forma de aquecimento do fluido de trabalho ao invés de realizar a troca de 

calor através de dois fluidos como em um trocador convencional. 

Energia solar, na forma de radiação, atravessa a cobertura transparente (geralmente 

vidro) e chega até a superfície seletiva absorvedora. Nela parte da radiação será refletida na 

forma de radiação térmica (infravermelho) e a outra parte absorvida e transmitida ao fluido de 

trabalho na forma de calor. 
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O vidro utilizado como cobertura transparente apresenta papel fundamental de evitar 

perdas por convecção, pois ele funciona como uma camada protetora do calor para o coletor 

criando algo semelhante ao efeito estufa. Assim as perdas por radiação são evitadas uma vez 

que o vidro é transparente para pequenos comprimentos de onda e quase opacos para grandes 

comprimentos de onda, retendo assim a energia dentro da placa. Além disso, ele é essencial 

na proteção contra sujeiras e adversidades do ambiente. No interior do coletor, existe um 

isolante térmico capaz de amenizar as perdas por condução.  

Segundo Madhukeshwara e Prakash (2012) coletores solares para aquecimento de água 

são projetados para ter um bom desempenho na faixa de 65ºC a 100ºC e possui um papel 

fundamental em diversas aplicações dentre elas a mais comum é no setor doméstico, onde o 

fluido de trabalho pode ser a água ou o próprio ar do ambiente. 

Coletores solares possuem a característica de tanto utilizarem radiação direta quanto a 

difusa sem precisarem que exista um sistema auxiliar que mude seu ângulo para melhor 

aproveitar a radiação incidente, isso permite que eles sejam bastante utilizados e reduz o custo 

de aquisição do mesmo. Sua aplicação está bastante difundida, principalmente a dois fatores: 

possuir um custo reduzido em relação ao uso da eletricidade quando comparado a 

aquecedores elétricos convencionais e precisar de pouca manutenção. Vale ressaltar que o uso 

do fluido de trabalho do coletor não se restringe a apenas ao doméstico sendo também 

utilizados em processos industriais e para secagem de produtos agrícolas.  

Os componentes principais de um coletor solar do tipo plano são simples e podem ser 

evidenciados através da figura 7. 

 

Figura 7 – Componentes do coletor solar placa plana, 

 

Fonte: Kalogirou (2004). 

 

A cobertura, como já foi mencionada, geralmente é de vidro e confere ao coletor uma 

proteção contra as perdas convectivas. O isolamento, semelhante a cobertura, confere 
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proteção contra perdas por condução e o material utilizado, geralmente, é a isolante lã de 

vidro. A placa absorvedora é a peça principal de um coletor, pois é ela que funciona como 

substrato para a deposição do revestimento com característica seletiva, portanto é nela que se 

dá o processo de conversão da energia solar. Geralmente se utiliza como placa absorvedora 

cobre ou alumínio, metais bem conhecidos por sua elevada condutividade  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos experimentais que serviram tanto 

para a preparação das superfícies como para a construção do aparato experimental utilizado 

nos testes em campo. São desenvolvidos também nesse capítulo balanços de energia e 

equações que demonstrem o desempenho das superfícies estudadas. 

 

4.1 Preparação das superfícies 

 

O início da preparação das superfícies se consolidou com a escolha do material a ser 

utilizado. Essa seleção baseou-se, principalmente, no uso sustentável de materiais que 

representam resíduos da indústria, nesse caso a indústria em questão é o agronegócio do caju 

e o material o LCC. O LCC foi adquirido no Laboratório de Produtos e Tecnologia em 

Processos (LPT) da Universidade Federal do Ceará.  

Foi adicionado ao LCC vários compostos que possuíam o papel de contribuir para que o 

LCC aderisse ao substrato. Depois que a mistura foi homogeneizada, ela passou por um 

tratamento térmico tanto em um forno resistivo quanto em uma mufla de secagem com 

programação descrita na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Programação dos fornos resistivo e mufla. 

Teste Tipo de forno Velocidade Tempo total 

I Resistivo 5ºC/min 160 min 

II Resistivo 2ºC, 3ºC e 4ºC/min 260 min 

III Mufla - 1.440 min 

Fonte: Própria autora 

 

4.1.1 Superfície absorvedora 

 

Para obtenção da superfície absorvedora, foi utilizado o material depositado sobre um 

substrato de cobre de tamanho 4x4 cm utilizando-se dois métodos de espalhamento que estão 

descritos adiante.  
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4.1.1.1 Materiais utilizados 

 

Como mencionado a escolha do LCC como material base da superfície seletiva foi 

devido a motivação do uso sustentável do resíduo da indústria do caju. O LCC utilizado foi 

tanto o natural quanto o técnico. 

O ligante que serviu para melhorar a aderência das amostras no substrato de cobre foi de 

difícil escolha e por esse motivo foram testados três tipos e comparado seus resultados: 

catalisador de amina, HCl e boro bismuto.  

O substrato como mencionado anteriormente foi uma placa de cobre com espessura de 

0,22 mm e quatro cm de lado. A figura 8 representa o substrato utilizado para deposição da 

superfície seletiva. Foi realizada uma limpeza do substrato antes que se iniciassem as 

deposições. A limpeza da superfície foi simplória utilizando-se apenas álcool e estopa.  

 

Figura 8 – Substrato de Cobre. 

 

Fonte: Própria autora 

 

4.1.1.2 Procedimentos de obtenção das superfícies 

 

 Primeiro teste (LCC + catalisador de amina) 

Utilizou-se LCC técnico e natural com catalisador de amina formando-se dois tipos de 

superfícies seletivas diferentes. Tanto o LCC técnico quanto o natural possuem a mesma 

aparência e coloração escura, diferindo apenas no aspecto viscoso. 

A aplicação sobre a placa de cobre foi através da técnica de screem printing que 

basicamente consiste em espalhar sobre a superfície o LCC utilizando sua própria densidade 
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para isso. Para melhorar homogeneidade da superfície, utilizou-se também uma lâmina de 

cobre inclinada de um ângulo de 45º para ajudar a espalhar sobre a superfície o LCC. 

Realizou-se um tratamento térmico logo a seguir a aplicação do material seguindo a 

programação descrita no Gráfico 1. Esse procedimento é importante para que ocorra a 

evaporação do ligante e os compostos sinterizem na placa de cobre. A programação total do 

forno foi de duas horas e quarenta minutos com uma taxa de elevação de 5 ºC/min. A 

temperatura máxima atingida foi de 180 ºC. 

 

Gráfico 1 – Parâmetros de sinterização - teste I. 

     
Fonte: Própria autora 

 

 Segundo teste (LCC + HCl) 

Da mesma forma que procedimento anterior, foi utilizado uma mistura de LCC com 

HCl que teve a função de catalisador do processo de secagem. As quantidades de material 

utilizadas são descritas na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Composição das superfícies obtidas – teste II. 

Componentes Superfície N Superfície T 

LCC natural [ml] 18,75 - 

LCC técnico [ml] - 18,75 

HCL [ml] 1,875 1,875 

Fonte: Própria autora. 

 

A técnica de deposição utilizada nesse procedimento foi a de spin coating. Esta técnica 

foi escolhida principalmente para que os erros cometidos não acontecessem novamente. 
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Dentre esses erros, pode-se citar a má uniformização do filme através da técnica de 

espalhamento.  O spin coating foi programado com baixa rotação durante um período de 30 

segundos. O procedimento foi repetido durante cinco vezes, permitindo que a superfície se 

tornasse mais homogênea, porém houve um aumento no desperdício de material. 

As amostras foram levadas ao forno e seguiram a programação descrita no gráfico 2. 

Aqui se escolheu utilizar três elevações diferentes da temperatura, permitindo que o processo 

acontecesse da forma mais lenta possível, melhorando assim a aderência.  

 

Gráfico 2 – Parâmetros de sinterização - teste II. 

 
Fonte: Própria autora. 

 

 Terceiro teste (LCC + boro bismuto) 

O boro bismuto (B2O3/Bi2O3) foi escolhido como fundente baseando-se no 

procedimento utilizado na literatura (VIERA, 2011; RODRIGUES, 2014). 

Da mesma forma que os testes anteriores, misturou-se LCC, tanto o técnico quanto o 

natural com o boro bismuto. Numa proporção que é mostrada na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Composição das superfícies seletivas obtidas – teste III. 

Componentes Superfície N Superfície T 

LCC natural [g] 0,3376 - 

LCC técnico [g] - 0,4695 

Boro Bismuto [g] 0,0582 0,0484 

Fonte: Própria autora. 
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Para a deposição da superfície seletiva, utilizou-se a técnica de spin coating, porque foi 

constatada, com as experiências anteriores, que esta técnica produzia uma superfície mais 

homogênea e permitia controlar melhor a deposição da superfície no substrato. 

O tratamento térmico das superfícies foi realizado de forma diferente das utilizadas nos 

testes anteriores, pois foi percebido que a aderência embora fosse boa, não estava acontecendo 

de forma uniforme. 

Desse modo, a fim de melhorar a uniformização do filme sobre o substrato de cobre, 

optou-se por deixar, em uma estufa de secagem, durante 24 horas, numa temperatura de 50ºC, 

a superfície.  

 

4.2 Bancada experimental para teste em campo 

 

O aparato ou bancada experimental foi baseada na bancada proposta por Rodrigues 

(2014) e está ilustrada na figura 9. 

 

Figura 9 – Esquema da bancada experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

A bancada é composta por um coletor solar térmico fabricado no próprio LAFFER, 

termopares do tipo K calibrados e utilizados para a medição da temperatura, um sistema de 

aquisição de dados (Datalogger AGILENT 34972A) e um computador portátil.  

O coletor solar térmico apresenta uma estrutura externa de madeira, pintada com tinta 

preta, com a finalidade de diminuir o albedo. As dimensões são mostradas na figura 10. O 

coletor apresenta três encaixes onde as superfícies foram afixadas. Utilizou-se vidro 

temperado com espessura de cinco mm como cobertura do coletor. Sua importância está 

relacionada comas perdas térmicas e sua transmissividade é 0,882. 

 

Fonte: Própria autora. 
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Figura 10 – Coletor solar térmico  

Fonte: Vieira (2011). 

 

A figura 11 representa a foto real com as superfícies reais utilizadas neste trabalho. 

 

Figura 11 – Coletor solar térmico real. 

                                                                        

Fonte: Arquivo pessoal 

 

4.3 Instalação de termopares 

 

Foram utilizados três termopares do tipo K, todos com o mesmo comprimento 96 cm e 

para que estes fossem fixados da melhor forma possível, nas placas de cobre, foi utilizada 

uma cola com propriedades de isolamento elétrico (OMEGABOND 100). 
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A calibração dos termopares foi feita utilizando um procedimento bem simplificado. 

Colocaram-se os termopares em água fervendo e compararam-se os valores obtidos no coletor 

de dados com os obtidos no multímetro. O offset do sensor corresponde à diferença entre as 

duas medições que ficou em torno de 2,6 ºC.  

Após o procedimento de calibração, o aparato experimental foi colocado em campo para 

a realização dos testes e posterior coleta de dados. 

 

4.4 Coleta de dados 

 

A coleta de dados de temperatura foi feita através do uso de termopares do tipo K e 

armazenados em um coletor de dados (AGILENT 39972A) com entrada para vinte canais. 

Utilizaram-se apenas três canais para estas medições. 

As medições foram feitas a cada 10 segundos e suas médias armazenadas em intervalos 

de 10 minutos. A partir da obtenção destes dados foi possível realizar a comparação entre as 

superfícies.  

Os dados foram coletados na cidade de Fortaleza/Ceará, entre os dias 16 e 21 de 

dezembro de 2015, no horário de 08h00min às 16h00min.  
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4.5 Balanço de Energia 

 

Figura12 – Representação do balanço de energia. 

                                            

Fonte: Vieira (2011). 

 

Em um sistema solar térmico mostrado na figura 12, o Qent está relacionado com a 

radiação solar transmitida através do vidro RSOL (W/m²), com a transmissividade do vidro τV e 

também com a absortividade da superfície seletora αS e com a área da placa AP (m²). Já a 

energia que sai está relacionada com as perdas térmicas através do coletor sendo estas, 

portanto, perdas por convecção, condução e radiação térmica. 

A equação 6 representa a energia que chega até a placa absorvedora: 

 

𝑄𝐸𝑁𝑇 = 𝑅𝑆𝑂𝐿 × 𝜏𝑉 × 𝛼𝑆 × 𝐴𝑃 

 

Devido à proteção do vidro, não existe nesse sistema a perda através da convecção 

forçada por ação do vento, portanto existirá apenas convecção natural entre a superfície e a 

cobertura de vidro. A equação 7 demonstra como essa perda pode ser calculada:  

𝑄𝐶𝑂𝑁𝑉 = ℎ × 𝐴𝑃 × (𝑇𝑆𝑆 − 𝑇𝐶𝑉) 

Onde:  Tss é a temperatura da superfície seletiva; 

Tcv é a temperatura da cobertura de vidro; 

Ap é a área da superfície seletiva, que também é a mesma da placa;  

(6) 

(7) 
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h representa o coeficiente de transmissão de calor por convecção. 

O coeficiente de transmissão de calor normalmente é calculado em função do número 

de Nusselt (Nu), do comprimento característico (L) e pela condutividade térmica do ar (k), 

porém para convecção natural entre superfícies inclinadas, onde podemos aproximar para 

coletores solares planos segundo Hollands et al (1976) esse número pode ser calculado 

através da equação 8. 

 

𝑁𝑢 = 1 + 1,44 [1 −  
1708

𝑅𝑎𝑐𝑜𝑠𝛽  
] +  [1 −  

(𝑠𝑒𝑛1,8𝛽)1,6 × 1708

𝑅𝑎𝑐𝑜𝑠𝛽
] +  [ (

𝑅𝑎𝑐𝑜𝑠𝛽

5830
)

0.333

−  1] 

 

Onde:  β é o coeficiente de dilatação volumétrica; 

α a difusividade térmica; 

Ra é definido como número de Rayleigh que pode ser obtido através da equação 9. 

 

𝑅𝑎 =  
𝑔𝛽∆𝑇𝐿3

𝑣𝛼
 

 

A perda de energia através da condução ocorre pelas paredes de madeira do coletor 

solar e pelo isolamento térmico sendo proporcional a área da placa, a condutividade térmica 

da madeira (k) e da lã de vidro que é o isolante térmico, e inversamente proporcional à 

espessura do isolamento. A equação abaixo expressa as perdas de energia por condução. 

 

𝑄𝐶𝑂𝑁𝐷 =  
𝑘

𝐿
𝐴𝑃 × (𝑇𝑃 − 𝑇𝐵) 

Onde: TP representa a temperatura da placa; 

TB representa a temperatura próxima à parede externa da estrutura. 

 

A perda de energia através da radiação térmica pode ser calculada através da equação 

11. É importante lembrar que todo corpo que estiver a uma temperatura superior a zero Kelvin 

apresenta esse conceito de perda através da radiação térmica, assim o coletor solar 

apresentado nesse trabalho obedece às condições para que exista esse tipo de perda. Na 

equação, 𝜎 representa a constante de Stefan-Boltzmann (𝜎 = 5,67 × 10−8 W/m²K4) 

 

𝑄𝑅𝐴𝐷 =  휀 × 𝐴𝑃 × 𝜎 × (𝑇𝑃
4 − 𝑇𝑉

4
) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 
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Considerando o volume de controle apresentado na figura12, o balanço de energia para 

o mesmo é indicado na equação 12, ressaltando que a taxa de calor transformado é assumida 

como nula, pois não há geração de energia. 

 

QACUMULADO = QENTRA – QSAI  + QTRANSFORMADO 

 

A taxa de calor acumulada é a energia em forma de calor armazenada na placa durante 

um intervalo de tempo. Assim, como o coletor não esteve associado a um sistema de fluidos 

durante o tempo de exposição ao Sol, funcionando, portanto, a regime permanente, esse termo 

na equação passa a ser nulo.  

Adotando-se as considerações propostas e substituindo-as na equação 12, a equação do 

balanço de energia pode ser escrita como representada na equação 13: 

 

𝑅𝑆𝑂𝐿 × 𝜏𝑉 × 𝛼𝑆 × 𝐴𝑃 =  ℎ × 𝐴𝑃 × (𝑇𝑆𝑆 − 𝑇𝐶𝑉) + 
𝑘

𝐿
𝐴𝑃 × (𝑇𝑃 − 𝑇𝐵) +  휀 × 𝐴𝑃 × 𝜎 × (𝑇𝑃

4 − 𝑇𝑉
4) 

 

 

Considerando que a temperatura da superfície seletiva (TSS) e a temperatura da placa 

(TP) são iguais, pois se referem ao mesmo material e que a temperatura da cobertura do vidro 

(TCV), temperatura próxima a parede externa (TB) e temperatura do vidro (TV) são iguais e 

ambas representam a temperatura ambiente TA, a equação acima pode ser simplificada e 

representada pela equação 14: 

 

𝑅𝑆𝑂𝐿 × 𝜏𝑉 × 𝛼𝑆 =  ℎ × (𝑇 − 𝑇𝐴) +  
𝑘

𝐿
× (𝑇 − 𝑇𝐴) +  휀 × 𝜎 × (𝑇4 − 𝑇𝐴

4) 

 

Por se tratar de um material novo, o LCC ainda não possui suas propriedades totalmente 

definidas, assim a absortividade e a emissividade precisariam ser determinadas para resolução 

da equação 12. Portanto, para solucionar esse impasse, Vieira, (2011) propôs o uso de um 

parâmetro K1 que agrupasse os termos referentes às perdas de calor. O uso desse parâmetro 

foi utilizado levando-se em consideração que ambas as superfícies se encontravam nas 

mesmas condições ambientais, portanto, o parâmetro K1 torna-se praticamente igual para as 

três.  

(12) 

(13) 

(14) 
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Para a placa comercial, TiNOX, foi determinado o parâmetro K1 na temperatura de 

estagnação, que representa a temperatura quando o sistema atinge o regime permanente e sua 

temperatura fica constante. O valor de K1 calculado foi utilizado para obter os valores de 

absortividade das superfícies por meio da equação 15. Foi utilizado intervalos em que o 

sistema estava em regime permanente, em alguns dias não foi possível se obter essa condição 

devido a flutuações da temperatura nas placas, portanto, esses dias foram descartados.  

 

𝛼𝑆 =  
𝐾1 × (𝑇 − 𝑇𝐴)

𝑅𝑆𝑂𝐿 × 𝜏𝑉
 

 

 

 

 

 

 

 

  

(15) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O procedimento para obtenção das superfícies através dos compostos LCC técnico e 

LCC natural foi bem-sucedido, pois a aderência no substrato de cobre foi conseguida sem se 

utilizar muitos recursos, tornando o processo simplificado e menos dispendioso 

financeiramente do que se fosse utilizada outras técnicas. Foi utilizado dois métodos de 

deposição: screen painting e spin coating, a fim de se obter uma superfície a mais homogênea 

possível.  

No primeiro teste, ocorreu formação de bolhas no filme, devido à alta velocidade de 

crescimento da temperatura e a rapidez com que o processo foi acontecendo e pelo uso da 

técnica de screen painting, como observado na figura 13. É provável que uma possível 

descarboxilação do LCC natural também possa ter gerado as bolhas. 

 

Figura 13 – LCC natural após tratamento térmico – teste I. 

 
 

 

A superfície composta por LCC técnico ficou visualmente melhor nesse teste, 

apresentando uma melhor aderência e homogeneidade, como verificado na figura14.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autora. 
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Figura 14 – LCC técnico após tratamento térmico – teste I. 

 
 

 

Já a superfície com LCC natural, não apresentou boa aderência, criando um filme com 

bastantes falhas e sem homogeneidade. A técnica de screen painting foi descartada para os 

demais testes, devido a sua baixa eficiência na distribuição do material sobre a superfície,  

fazendo com que houvesse um gasto maior de material. 

No segundo teste, o material foi melhor distribuído sobre a superfície devido a técnica 

utilizada de spin coating, permitindo com que estas superfícies apresentassem uma coloração 

mais escura. Porém, mesmo com o aumento de tempo no forno, percebeu-se que a superfície 

não aderiu totalmente ao substrato, como evidenciado nas figuras a seguir (15 e 16). 

 

Figura 15 – LCC técnico após tratamento térmico – teste II. 

 

 

 

Fonte: Própria autora. 

Fonte: Própria autora. 
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Figura 16 – LCC natural após tratamento térmico – teste II. 

 

 

 

No terceiro e último teste a aderência foi garantida com o uso do Boro Bismuto, este fez 

com que o LCC secasse e aderisse completamente ao substrato. A homogeneidade, em ambas 

as superfícies de LCC natural e técnico, foi conseguida através do uso do spin coating que 

distribuiu igualmente o material permitindo uma total cobertura do substrato. O tempo de 

secagem na mufla, também garantiu a boa uniformização do filme, pois a temperatura foi 

mantida estável em 50 ºC, o que ocasionou um processo de secagem lenta evitando assim a 

formação de bolhas no filme. 

A cobertura de vidro também influenciou bastante na obtenção de altos valores de 

temperatura, não deveria existir interferência desta nos resultados, para isso foi utilizado um 

vidro com baixo teor de ferro. Segundo as simulações feitas por Vieira (2011) através de 

medições em um simulador solar, encontrou-se um valor de 0,882 para transmitância do vidro 

utilizado na cobertura do coletor solar experimental. O gráfico 3 mostra a transmitância do 

vidro em diferentes comprimentos de onda. 

 

Fonte: Própria autora. 
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Gráfico 3 – Transmitância do vidro. 

 
Fonte: Vieira (2011). 

 

Os gráficos 4 e 5 apresentam as comparações entre os valores de temperatura entre as 

três superfícies utilizadas nos testes.  

 

Gráfico 4 – Comparação entre temperaturas atingidas no dia 16/12/2015. 

                     
Fonte: Própria autora. 
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Gráfico 5 – Comparação entre temperaturas atingidas no dia 21/12/2015. 

Fonte: Própria autora. 

 

Em todos os dias de medição, a temperatura da superfície usada comercialmente 

(TiNOX) foi superior, em pelo menos 10 ºC de diferença, às temperaturas obtidas pelas 

superfícies de LCC. Os valores de temperatura obtidos para essas superfícies podem ser 

considerados promissores para continuidade do trabalho, basta que se modifiquem algumas 

variáveis no processo de deposição e secagem a fim de sempre buscar a melhor 

homogeneidade da superfície que é fundamental para bons resultados nas medições. 

Para o cálculo do parâmetro de perdas de calor (K1) foi utilizado o valor da 

absortividade da superfície comercial de 0,9 obtida no manual do produto, a temperatura 

ambiente estimada de 30 ºC, a média da radiação solar (W/m²) obtendo-se assim um valor 

médio para a bancada experimental de K1 = 8,33 e está dentro da faixa de coerência 

comparado a valores comerciais que giram em torno de 4,5 para bons coletores e está próximo 

ao calculado por Vieira (2011) que fica em torno de 9,18. 

Os valores para a absortividade média tanto do LCC natural quanto do técnico são 

apresentados na tabela 4. Observa-se que a superfície composta de LCC técnico apresentou 

resultados apresentou um valor de absortividade de 0,85 sendo bem próxima ao da superfície 

comercial e superior ao da superfície a base de LCC natural que teve sua absortividade média 

em torno de 0,77. 
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Tabela 4 – Valores médios de absortividade para LCC natural e técnico. 

Data α natural α técnico 

16/12/2015 0,81 0,95 

18/12/2015 0,77 0,82 

21/12/2015 0,73 0,80 

Fonte: Própria autora. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A técnica de deposição dos compostos no substrato de cobre, embora tenha sido 

satisfatória ainda deve ser aprimorada para que se obtenha uma superfície mais homogênea e 

mais aderida ao substrato, pois se acredita que algumas falhas presentes na superfície podem 

ter ocasionado erros nas medições. Vale salientar que o processo de obtenção dessas 

superfícies, por meio do spin coating, é bem simplificado e vantajoso, diminuindo os custos e 

as variáveis de controle nesse processo. O uso destes compostos mostrou uma inovação na 

obtenção de filmes para coletores solares térmicos. 

A outra técnica utilizada, screen painting, também é bastante simples e deve ser 

aprimorada, pois se acredita que no primeiro teste, onde ela foi utilizada, o mau resultado da 

homogeneidade da superfície e falta de boa aderência não se deva a técnica, mas ao 

procedimento de tratamento térmico que deveria ter sido de forma mais lenta e com valores de 

temperatura menores. O mesmo pode ser observado e aplicado para o segundo teste. 

O aparato experimental forneceu as três superfícies as mesmas condições, facilitando 

assim os cálculos do balanço de energia, podendo-se chegar a resultados satisfatórios para 

ambas as superfícies. Os compostos LCC natural e LCC técnico podem ser considerados 

possíveis absorvedores da luz solar, mas para afirmar isso ainda são necessários alguns testes 

que validem seu potencial para este tipo de uso. Porém, através dos cálculos do balanço de 

energia, pode-se chegar a valores de absortividade compatíveis com os do mercado. O LCC 

técnico foi o composto que apresentou melhores valores de absortividade. 
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