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RESUMO

Esta pesquisa trata do estudo da captação da radiação solar, da transferência de calor ofertado e de sua capacidade de transformação em energia 
hidráulica. O trabalho tem como principal objetivo projetar e construir um sistema de bombeamento hidráulico gerado pela captação da radiação 
solar através de um coletor parabólico focal, com o intuito de utilizá-lo num sistema de cultivo hidropônico e simular seu desempenho no 
semiárido nordestino. Para este estudo, foram levantadas referências bibliográficas, além da participação de cursos específicos e a utilização de 
aplicativos que possibilitam alcançar dados fundamentais para verificação do rendimento do sistema. Até o momento, foram realizados testes 
experimentais que demonstraram a capacidade de funcionamento do projeto, porém verificou-se no protótipo montado que o sistema necessita 
de melhorias e dessa forma estão sendo realizadas mudanças com o objetivo de eliminar as perdas por convecção e problemas de vedação. Uma 
análise da viabilidade dos materiais e do processo de fabricação de alguns componentes se fez importante devido à necessidade destes se 
manterem estanques com o aumento da temperatura e da pressão durante o funcionamento do sistema.  Observando as experiências praticadas, 
percebe-se que a temperatura atingida por um corpo que esteja irradiado por um coletor parabólico focal é: a radiação solar ofertada (medida 
por um aplicativo), dívida por fatores que influenciam na capacidade de transferência desta radiação, sendo estes: (1) a área do coletor 
parabólico, (2) a capacidade de refletividade do coletor parabólico e (3) a capacidade de absorção do receptor multiplicada pela constante de 
Boltzmann. Também pode ser comprovada a capacidade de transferência de pressão gerada no interior do receptor através da vazão obtida 
devido à expansão do ar contido neste, que ocasiona um aumento de pressão em um reservatório de agua e provoca a sua expulsão auxiliada por 
uma válvula de controle de fluxo unidirecional, ocorrendo neste ponto o bombeamento hidráulico desejado. Portanto, os resultados iniciais 
alcançados demonstraram o potencial deste projeto e a sua viabilidade técnica através da aplicação dos conceitos termodinâmicos visando 
futuramente a sua utilização comercial.
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