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Resumo 

O desenvolvimento económico e a mudança dos hábitos da população estão a causar um 

aumento contínuo do consumo de energia elétrica no mundo. Ao mesmo tempo, as formas 

convencionais de produção de eletricidade enfrentam dois problemas de grande 

relevância: o aquecimento global e o esgotamento das reservas dos combustíveis fósseis. 

Deste modo, é urgente mitigar as alterações climáticas através da redução das emissões 

de dióxido de carbono (CO2) e intensificar a aplicação de tecnologias de energia 

renovável para a produção de eletricidade. Das diversas formas de obtenção de energia, 

a energia solar é uma das que possuiu maior potencial, aliada ao fato de causar menos 

impactos no meio ambiente, e de estar disponível e com abundância em muitos locais do 

planeta. Assim, as tecnologias de energia solar concentrada (CSP) são uma das 

tecnologias renováveis capazes de solucionar os atuais e futuros problemas da energia 

elétrica.  

Nesta dissertação, é avaliado o potencial da energia solar concentrada para geração de 

eletricidade em Portugal. Depois de analisar os dados da radiação solar de Portugal 

continental e a rede elétrica nacional portuguesa, verifica-se que a localização mais 

favorável para a instalação de uma central CSP é o sul de Portugal. Posteriormente, é 

realizada a simulação de uma central com concentrador de calha parabólica (PTC) de 

50MW e os resultados obtidos são comparados com uma central de referência em 

Espanha (Andasol 1). 

Portugal tem as condições necessárias para a aplicação da tecnologia de energia solar 

concentrada, começando pelo potencial em energia solar, a disponibilidade de grandes 

áreas sem utilização significativa, e ainda uma rede elétrica nacional vasta que facilita a 

ligação à rede em vários pontos do país.  

A central CSP com 50MW de capacidade instalada apresentou uma produção de 

190,79GWh no primeiro ano de funcionamento. Esta eletricidade pode ser vendida a 

LCOE que variam entre 0,1906 €/kWh (período de retorno de 20 anos) e 0,2172€/kWh 

(período de retorno de 8 anos). 

Um projeto de energia CSP pode assim representar uma fonte sustentável de produção de 

eletricidade em Portugal, com a vantagem de desenvolver a investigação e a indústria 

nesta área.  

 

Palavras-chave: Energias renováveis, energia solar concentrada (CSP), concentrador de calha 

parabólica (PTC), SAM – System Advisor Model.  



x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

Abstract  

Economic development and the changing habits of the population are causing a 

continuous increase in the consumption of electric energy in the world. At the same time, 

conventional forms of electricity production face two major problems: global warming 

and the depletion of fossil fuel reserves. There is therefore an urgent need to mitigate 

climate change by reducing carbon dioxide (CO2) emissions and intensifying the 

application of renewable energy technologies for electricity production. Solar energy is 

one of the most powerful ways to obtain energy, combined with the fact that it has fewer 

impacts on the environment and is available and abundant in many parts of the world. 

Thus, concentrated solar power (CSP) technologies are one of the renewable technologies 

capable of solving the current and future problems of electric energy.  

In this dissertation, the potential of concentrated solar power for electricity generation in 

the south of Portugal is evaluated. After analyzing the solar radiation data from mainland 

Portugal and the Portuguese national electricity grid, it can be seen that the most favorable 

location for the installation of a CSP the south of Portugal. Subsequently, a simulation of 

a 50MW parabolic trough concentrator (PTC) is performed and the results obtained are 

compared with a reference power plant in Spain (Andasol 1).  

Portugal has the necessary conditions for the application of concentrated solar energy 

technology, starting with the potential in solar energy, the availability of large areas 

without significant use, and a vast national grid that facilitates the connection to the 

network in various parts of the country. 

The CSP plant with 50MW of installed capacity presented a production of 190.79GWh 

in the first year of operation. This electricity can be sold to LCOE ranging from 

0.1906€/kWh (return period of 20 years) to 0.2172€/kWh (return period of 8 years). 

A CSP energy project can thus represent a sustainable source of electricity generation in 

Portugal, with the advantage of developing research and industry in this area. 

 

Keywords: Renewable energy, concentrated solar energy (CSP), parabolic trough concentrator 

(PTC), SAM - System Advisor Model. 
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1. Introdução 

 

1.1. Enquadramento teórico e estado da arte 

Hoje em dia existem duas questões que comprometem o conforto e o estilo de vida das 

pessoas: o aquecimento global e o esgotamento dos combustíveis fósseis. Estas questões 

estão relacionadas entre si e apresentam como principais responsáveis os seres humanos, 

que têm a obrigação de alterar os hábitos de consumo de energia, sem alterar o seu 

conforto (Dawson and Shlyter, 2012). A produção de energia pela queima de 

combustíveis fósseis é a principal causa do aumento da concentração de dióxido de 

carbono, que conduz a alterações no equilíbrio natural do ambiente através da introdução 

de substâncias químicas ou da emissão de gases nocivos para a atmosfera (Baharoon et 

al., 2015). 

De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), a procura global de energia vai 

aumentar um terço entre 2011 e 2035, e as emissões de CO2 relacionadas com a produção 

de energia vão ter um aumento de 20% para 37,2Gton (IEA, 2013). Perante este cenário, 

existe uma necessidade iminente de reduzir a dependência dos combustíveis fósseis na 

produção de energia elétrica em todo o mundo, bem como intensificar o estudo e a 

aplicação de tecnologias sustentáveis de energias renováveis (Baharoon et al., 2015). 

Quando se considera uma nova alternativa energética, é imperativo que esta cumpra os 

critérios básicos: estar disponível em quantidade suficiente para satisfazer a procura, e 

oferecer preços adequados para garantir o acesso apropriado da população, com um 

impacto ambiental mínimo. Estes requisitos são a base do desenvolvimento sustentável, 

que se referem à capacidade de satisfazer as necessidades do presente sem comprometer 

as necessidades energéticas das gerações futuras. Assim, torna-se fundamental otimizar a 

utilização dos recursos (optando por processos de alta eficiência) e analisar o potencial 

dos sistemas de produção de energia antes da sua implementação, garantindo que a 

energia obtida pelo novo sistema seja pelo menos igual ao ciclo de vida, e ainda que a 

mesma (ou mais) energia investida hoje estará disponível para as gerações futuras 

(Larraín and Escobar, 2012; Pavlovic et al., 2012). 
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Neste contexto, a energia renovável e a eficiência energética são conceitos 

particularmente relevantes, e é necessário entendê-los. As energias renováveis abordam 

o fornecimento de energia e garantem a sustentabilidade ambiental, económica e social 

do setor energético. Existem diferentes tipos de energias renováveis e cada uma tem as 

suas aplicações, bem como vantagens e desvantagens. O aproveitamento equilibrado 

destas pode garantir o fornecimento de energia no país e até mesmo substituir a energia 

elétrica convencional. Além disso, a energia renovável tem dois objetivos principais: a 

produção de energia para satisfazer a procura e a proteção do meio ambiente através da 

energia livre de emissões de gases com efeito de estufa. Por outro lado, a eficiência 

energética aborda a necessidade de uma redução do consumo de eletricidade, atingindo a 

máxima utilização da energia produzida e reduzindo ao mesmo tempo o desperdício. 

As energias renováveis e a eficiência energética são consideradas os pilares principais da 

compatibilidade ambiental (Shouman and Khattab, 2015; Kannan and Vakeesan, 2016).  

Com a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP 21) em 

2015, em Paris, foi realçado o papel crítico das energias renováveis no combate às 

alterações climáticas (IRENA, 2016). Da Conferência (COP 21) resultou um acordo, que 

pretende fortalecer a resposta global à ameaça das alterações climáticas, num contexto de 

desenvolvimento sustentável e dos esforços para a erradicação da pobreza, isto é: manter 

o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2°C acima dos níveis pré-

industriais e prosseguir com as medidas para limitar o aumento da temperatura a 1,5ºC 

acima dos níveis pré-industriais, admitindo que isto reduziria significativamente os riscos 

e os impactos das alterações climáticas; aumentar a capacidade de adaptação aos impactos 

adversos das alterações climáticas, promovendo a resiliência do clima e o 

desenvolvimento de baixas emissões de gases com efeito estufa (Framework Convention 

on Climate Change, United Nations, 2015). 

Posto isto, é essencial apostar cada vez mais em fontes de energia renováveis: tais como 

a energia solar, a energia eólica, a energia hidroelétrica e a geotérmica. (Kannan and 

Vakeesan, 2016). As tecnologias de energias renováveis utilizam um combustível natural, 

como é o caso da energia solar, para produzir eletricidade de forma limpa, permitindo 

assim evitar a ocorrência de uma catástrofe global e manter as reservas de combustíveis 

fósseis no solo (Baharoon et al., 2015). A energia eólica e a energia solar fotovoltaica são 

duas das tecnologias progressivas de energia renovável que apresentam um forte 
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crescimento em todo o mundo, como resultado das reduções de custos alcançadas através 

da inovação, da aprendizagem tecnológica e da economia em escala (EEA, 2017).  

A energia solar é a fonte mais abundante de energia, está prontamente disponível na terra 

e tem um enorme potencial energético. As pesquisas científicas e os desenvolvimentos 

tecnológicos das ultimas décadas estão a tornar a energia solar a fonte de energia mais 

promissora (Balghouthi et al., 2016; Jebasingh and Herbert, 2016). Muitos países 

investigam a importância da energia solar concentrada (CSP) para a futura geração de 

eletricidade e as suas vantagens quando comparada com outras fontes de energias 

renováveis (Tomaschek et al., 2015). É o caso de alguns países como a Índia, Egito, 

Marrocos e México que têm um alto nível de radiação solar e estão a apostar na energia 

solar concentrada para a produção de eletricidade (Jebasingh and Herbert, 2016). De um 

modo geral, a energia solar concentrada é uma tecnologia que permite a produção de 

eletricidade utilizando o calor fornecido pela irradiação solar concentrado numa pequena 

área. A luz solar é concentrada num único ponto (recetor) através de espelhos, em que é 

convertida em calor e este é utilizado como fonte de calor para aquecer um fluido de alta 

temperatura (ou fluido de transferência de calor), o qual é utilizado para girar uma turbina 

ou alimentar um motor térmico que aciona um gerador, produzindo por fim eletricidade. 

Esta tecnologia é particularmente promissora em regiões com elevada irradiação normal 

direta (DNI).  

Atualmente existem quatro tecnologias CSP disponíveis: concentrador de calha 

parabólica (PTC), torre de energia solar (SPT), refletor linear de Fresnel (LFR) e sistemas 

de disco parabólico (PDS). De forma a melhorar o rendimento global do sistema, a 

tecnologia CSP pode agregar duas tecnologias: o armazenamento de energia térmica 

(TES) e os sistemas de backup (BS), que permitem um fornecimento de energia estável 

em resposta à procura da rede elétrica durante os períodos de nebulosidade ou mesmo 

várias horas após o pôr-do-sol (Zhang et al., 2013). 

Em novembro de 2017, o mercado CSP tinha uma capacidade total em todo o mundo de 

9893MW, entre os quais 4906MW estão em operação, 1348MW em construção e 

3639MW em desenvolvimento. A Espanha com uma capacidade total em operação de 

2304MW é o país líder mundial em CSP, seguindo-se os Estados Unidos da América 

(EUA) com uma capacidade total de 1745MW. O interesse tem crescido na Índia, Chile, 
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África do Sul, Austrália, China, Marrocos e em alguns países do Norte de África e Médio 

Oriente (MENA) (SOLARPACES, 2016; SolarPACES, 2017).  

Dos 151 projetos: 100 são de concentrador de calha parabólica, 35 de torre de energia 

solar, 14 de refletor linear de Fresnel e 2 de disco parabólico. Os sistemas com 

concentrador de calha parabólica são assim, a tecnologia CSP mais comprovada e domina 

o mercado global, onde está instalada em mais de 66% das centrais CSP em operação, 

construção e em desenvolvimento. Os sistemas de torre de energia solar representam 23% 

dos projetos e estão, cada vez mais, a ser introduzidos em aplicações comerciais. Quanto 

à tecnologia de refletor linear de Fresnel, está ainda a transitar para aplicações comerciais, 

representando 12% dos projetos CSP, enquanto os sistemas de disco parabólico estão em 

fase de demonstração a breve prazo (Liu et al., 2016; SolarPACES, 2017; NREL, 2017). 

Na Figura 1.1 consideraram-se os países com capacidade de CSP instalada superior a 

50MW. Na Europa está incluída a França, a Alemanha, a Itália e a Turquia. Nos países 

da região MENA foram considerados a Argélia, o Egipto, os Emirados Árabes Unidos, o 

Israel, o Kuwait e a Arábia Saudita. Em novembro de 2017, a capacidade mundial de CSP 

apresenta um valor de 9,89GW, dos quais 4,9GW estão em funcionamento, 3,6GW 

encontram-se em desenvolvimento e 1,35GW estão em construção (SolarPACES, 2017).  

 

 
Figura 1.1 Capacidade mundial de CSP, em MW, a novembro de 2017. Fonte: (SolarPACES, 2017). 
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Em 2016, entraram em funcionamento 110 MW de capacidade de energia solar 

concentrada (CSP), aumentando a capacidade global em operação para mais de 4,8 GW 

até o final do ano. Contudo, a taxa de crescimento anual de pouco mais de 2% foi a mais 

baixa em relação à capacidade total global de CSP em 10 anos. Mesmo assim, o CSP 

permanece com uma forte trajetória de crescimento, em que eram esperados até 900MW 

prontos a entrar em operação durante o ano de 2017 (REN 21, 2017). A tecnologia CSP 

promoveu o seu impulso nos países em desenvolvimento (por exemplo, Médio Oriente e 

Norte de África) que possuem altos níveis de irradiação normal direta (DNI) e um 

alinhamento económico estratégico/específico com os benefícios da tecnologia CSP. 

A este respeito, o CSP está a receber apoio político reforçado nos países com reservas 

limitadas de petróleo e gás, com redes de energia restritas, em países com necessidade de 

armazenamento de energia ou forte industrialização, e ainda na criação de emprego (REN 

21, 2017). 

Com um forte programa de implantação de CSP, garantindo-se um volume de mercado 

de aproximadamente 30GW por ano, poder-se-ia evitar a necessidade de novas centrais 

de produção de energia com combustíveis fósseis e garantir até 12% das necessidades 

mundiais de energia em 2050 (SOLARPACES, 2016). 

 

Tendo em mente o Acordo de Paris (COP21), a luta contra as alterações climáticas está, 

atualmente, entre as tarefas mais importantes da humanidade, e é essencial que o setor da 

produção de energia se torne praticamente livre de CO2 até 2050. Deste modo é necessário 

por em prática os objetivos da União Europeia (UE), a fim de limitar o aumento da 

temperatura a 1,5ºC, em que a UE estabeleceu uma meta de redução de 40% das emissões 

de gases com efeito estufa até 2030 e em que pelo menos 27% da produção de eletricidade 

seja proveniente de energias renováveis, em comparação com 1990 (Framework 

Convention on Climate Change, United Nations, 2015; ESTELA, 2016). 

 

Na União Europeia, a eletricidade renovável representa o segundo maior setor do mercado 

de fontes de energias renováveis, e continua a crescer impulsionado pelo crescimento da 

energia eólica onshore e offshore, e solar fotovoltaica. Em 2014, cerca de 28% de toda a 

eletricidade consumida na UE foi gerada através de fontes renováveis. No entanto, apenas 

em quatro países a participação da energia renovável representou mais de metade do 

consumo final bruto de energias renováveis em 2014 (Irlanda, Portugal, Espanha e Reino 
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Unido) (EEA, 2017). Portugal ocupava o quinto lugar no que diz respeito à percentagem 

das energias renováveis na produção de eletricidade, e teve a décima quarta maior quota 

de energia solar na geração de eletricidade entre os membros da IEA, como se observa na 

Figura 1.2 (IEA - Portugal, 2016). 

 

 
Figura 1.2 Produção de eletricidade através de fontes de energias renováveis, em percentagem, de todos 

os países membros da IEA, 2014. Fonte: (IEA – Portugal, 2016). 

 

As energias renováveis fizeram grandes progressos ao longo da última década e o país 

tornou-se um dos líderes europeus em termos da utilização de fontes de energia 

renováveis, como o vento e a água (IEA- Portugal, 2016).  

Em 2016, o consumo português de energia elétrica abastecido a partir da rede pública 

cresceu com um total de 49,3TWh. Este consumo é o mais elevado desde 2011, no entanto 

fica a 5,6% do máximo histórico registado em 2010.  

A produção renovável no ano de 2016 abasteceu 57% do consumo nacional, adicionando 

o saldo exportador, face aos 47%, registados no ano anterior. A produção hidroelétrica 

forneceu 28% do consumo, onde se registaram condições excecionais durante o ano. A 

produção eólica assegurou 22% do consumo, a biomassa contribuiu com 5% do consumo 

e as fotovoltaicas com 1,4%.  

Na produção não renovável, o carvão abasteceu 21% do consumo e o gás natural, ciclo 

combinado e cogeração, igualmente 21%. Em relação às trocas com o estrangeiro foi 

registado o primeiro saldo exportador desde 1999, passando este a ser o mais elevado de 

sempre, correspondendo a 10% do consumo (REN – Dados Técnicos, 2016).  
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Na Figura 1.3, está representada a repartição da produção de eletricidade mencionada 

anteriormente relativa ao ano de 2016 e ainda do ano de 2015, em Portugal. 

Segundo a APREN (2016), a elevada disponibilidade de recursos renováveis, permitiu 

que o preço médio da eletricidade no mercado tivesse um valor baixo, 39,4€/MWh, 

quando comparado com anos anteriores, contribuindo assim para um saldo de exportação 

recorde com 5,1TWh. O ano de 2016 foi marcado, ainda, pelo reforço do painel científico, 

tecnológico e industrial do setor que possui uma grande dinâmica na economia local e 

nacional traduzida na forte criação de emprego e acréscimo do PIB nacional e que, 

adicionalmente, exportou mais de 400M€ em componentes de aerogeradores (pás, torres 

e nacelles) e painéis fotovoltaicos (APREN, 2016). 

Em suma, estes números refletem os benefícios e as vantagens das energias renováveis, 

que contribuem de uma forma mais decisiva para a economia nacional (APREN, 2016; 

REN – Dados Técnicos, 2016). 

 

 
Figura 1.3 Repartição da produção da eletricidade, no ano de 2015 e 2016, em Portugal. Fonte: (REN – 

Dados Técnicos, 2016). 

 

À semelhança de outros membros da União Europeia, a política de energia renovável em 

Portugal está em linha com os objetivos da UE para 2020. Deste modo, Portugal tem um 

objetivo nacional vinculativo para as energias renováveis igual a 31% do consumo final 
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bruto de energia até 2020. Além de 2020, os Estados-Membros da UE concordaram, 

ainda, com um objetivo de 27% de energia renovável no consumo de energia para 2030 

(IEA - Portugal, 2016). 

Portugal é um país com elevado potencial em energia solar e apresenta valores de 

irradiação normal direta (DNI) na ordem dos 2000kWh/m2, na região sul do país 

(Alentejo e Algarve). Este é o principal fator a ter em conta na implementação de uma 

central CSP. Apesar de serem esperados mais de 50MW de CSP para a produção de 

eletricidade até 2020, atualmente ainda não existem projetos CSP implementados no país, 

apenas estudos (IEA – Portugal, 2016). 

 

1.2. Objetivos e motivações 

A dissertação tem como principal objetivo avaliar o potencial da energia solar 

concentrada para a produção de eletricidade em Portugal.  

Analisar os diversos parâmetros a ter em conta para avaliar o potencial da energia solar 

concentrada numa região e as variáveis necessárias para a execução da simulação de uma 

central CSP com o software SAM – System Advisor Model.  

 

1.3. Organização da dissertação  

A dissertação está organizada em 6 capítulos.  

No primeiro capítulo é efetuado o enquadramento geral das energias renováveis a nível 

mundial, seguido da Europa e de Portugal, e ainda o enquadramento da energia solar 

concentrada na produção de eletricidade. 

O segundo capítulo engloba o conceito de radiação solar e a distribuição mundial da 

mesma com os locais com maior potencial para a energia solar concentrada. Apresenta-

se o enquadramento da energia solar concentrada, as tecnologias existentes e o 

funcionamento das centrais e a situação atual da tecnologia. São também apresentados os 

custos que esta tecnologia acarreta.  
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No terceiro capítulo é apresentado o software System Advisor Model (SAM), do ponto de 

vista analítico. Neste capítulo são analisadas as equações que estão na base dos 

parâmetros técnicos da central e que permitem o seu funcionamento.  

No quarto capítulo descreve-se a metodologia utilizada neste estudo, em que foram 

analisados diversos parâmetros técnicos e financeiros, que interferem direta ou 

indiretamente com a produção de eletricidade através das centrais de energia solar 

concentrada. No presente capítulo são também definidas as configurações técnicas e 

financeiras que permitem simular o modelo energético e financeiro. 

O quinto capítulo contempla a análise e a discussão dos resultados das diversas 

simulações, e ainda a comparação dos resultados com a literatura. 

O sexto capítulo contém a síntese global do estudo efetuado onde são expostas as 

principais conclusões do trabalho e apresentam-se propostas para desenvolvimentos 

futuros.  
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2. Energia Solar Concentrada 

 

A energia solar possui um recurso abundante e amplamente disponível de tal modo que a 

produção de energia solar recebeu a atenção mundial.  

A energia solar concentrada (CSP), também conhecida como eletricidade solar térmica 

(STE), produz calor ou gera eletricidade através de espelhos, concentrando os raios 

solares a uma temperatura tipicamente entre 400ºC e 1000ºC. Existe uma variedade de 

formas de espelhos, de métodos de seguimento do sol e de meios de fornecimento da 

energia útil, em que todos estes funcionam sob o mesmo princípio: acionar um motor 

térmico, normalmente uma turbina a vapor, para produzir eletricidade que pode alimentar 

a rede (SOLARPACES 2016; Zhao et al., 2017). 

Os sistemas de energia solar concentrada utilizam, de um modo geral, espelhos ou lentes 

para concentrar radiação solar num recetor. O fluido de transferência de calor é aquecido 

a alta temperatura através da radiação solar produzindo calor sobre a forma de vapor, que 

é posteriormente conduzido para girar uma turbina convencional e acionar um gerador, 

produzindo por fim eletricidade. O fluido de transferência de calor utilizado pode ser óleo 

térmico sintético, sais fundidos ou água/vapor, dependendo do sistema em questão. 

 A energia solar concentrada difere da energia solar fotovoltaica, na medida em que nesta 

o calor pode ser armazenado utilizando sais fundidos ou óleo térmico sintético como meio 

líquido num recetor solar, permitindo a produção de eletricidade depois do pôr-do-sol e 

nos casos em que a radiação é menor (Zhao et al., 2017). Deste modo torna-se mais 

previsível o débito de energia na rede ao longo do tempo de operação.  

O custo de operação da tecnologia CSP diminui com a implementação de sistemas de 

armazenamento, visto que a eletricidade é produzida em maior quantidade, otimizando 

assim o funcionamento da central. Além do mais, o tempo útil de funcionamento de uma 

central CSP com armazenamento pode ser duplicado, produzindo o dobro da energia 

elétrica nesse período de tempo (Silva, 2013). 

 Alguns estudos preveem que o CSP contribua com cerca de 7% para a produção global 

de eletricidade em 2050, alcançando e até ultrapassando a solar fotovoltaica num futuro 

próximo, devido ao menor custo de integração e instalação (Zhao et al., 2017). 

Ao contrário das instalações fotovoltaicas, a energia solar concentrada só tem significado 

em produção em grande escala, podendo ainda integrar sistemas de armazenamento de 

energia térmica e funcionar em modo híbrido, o que permite um fornecimento estável de 
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energia à rede. Atualmente, a capacidade das centrais de energia solar concentrada em 

operação varia entre vários MW e 400MW. O CSP tem a capacidade de equilibrar, a um 

custo mais baixo, as fontes de energia intermitentes livres de carbono, como o vento. 

 Esta fonte de energia é mais adequada em locais com forte irradiação solar: Sul da 

Europa, Norte de África e Médio Oriente, África do Sul, algumas regiões da Índia e 

China, Sul dos EUA e Austrália (SOLARPACES, 2016). 

A energia solar concentrada permite uma maior participação das energias renováveis no 

mix energético, em que os objetivos da UE em matéria de energias renováveis para 2020 

colocam a Europa no caminho certo para aumentar a quota de energias renováveis na 

produção de eletricidade. O Conselho Europeu estabeleceu ainda o objetivo de alcançar 

15% de capacidade de interligação e salientou a necessidade da plena implementação no 

mercado interno da eletricidade. Isto permitirá que todo o continente europeu usufrua de 

eletricidade sustentável e flexível proveniente da energia solar concentrada (ESTELA, 

2016).  

A indústria europeia é líder global em CSP, que é uma tecnologia com inúmeras 

vantagens. A necessidade de se criar um mercado interno de CSP de pelo menos 250MW 

por ano seria suficiente para manter a liderança europeia com a tecnologia CSP, por parte 

da Espanha. Este desenvolvimento do mercado está em conformidade com a estimativa 

da IEA de que a Europa deverá instalar 15GW de CSP até 2030. 

É necessária uma abordagem à escala europeia de CSP enquanto tecnologia de interesse 

comum, para apoiar opções fiáveis de projetos de CSP. Esta abordagem deve combinar 

os investimentos estratégicos em segurança energética com o apoio a energias renováveis, 

bem como a coesão e o financiamento da investigação. Em particular, os projetos 

comerciais inovadores necessitam de apoio, incluindo o acesso a financiamentos a longo 

prazo e a preços acessíveis. Além disso, o CSP necessita de um mecanismo de 

remuneração que compense os benefícios do seu sistema e os direitos de transmissão a 

longo prazo (15-25 anos) para que os projetos transfronteiriços possam ser financiados. 

Além disso, são necessárias iniciativas concretas da UE para aumentar as baixas 

capacidades da rede norte-sul, em particular, os projetos da Península Ibérica, do sul da 

Itália e da Grécia utilizando cabos submarinos, por exemplo (ESTELA, 2016). 
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2.1.Recurso energético solar - distribuição mundial  

A energia solar é o recurso energético mais abundante na Terra, com cerca de 885 milhões 

de terawatts horas (TWh) que atingem a superfície do planeta a cada ano, e que 

corresponde a 6200 vezes a energia primária consumida pela humanidade em 2008 e 3500 

vezes a energia que a humanidade consumirá em 2050, segundo a IEA (IEA, 2014). 

A radiação solar que atinge a superfície da Terra equivale a cerca de 1kW/m2 em 

condições claras quando o sol está perto do zénite. É composta por duas componentes: a 

radiação direta, que chega diretamente do sol; e a radiação difusa, que chega 

indiretamente após ter sido dispersa em todas as direções pela atmosfera. A radiação solar 

global é assim a soma da componente direta e difusa (Borges, 2009). 

A irradiação horizontal global (GHI) é uma medida da densidade do recurso solar 

disponível por unidade de área num plano horizontal à superfície da terra. A irradiação 

normal global (GNI) e a irradiação normal direta (DNI) são medidas em superfícies 

"normais" (isto é, perpendiculares) ao raio direto do sol. A GHI é importante para os 

dispositivos fotovoltaicos de dois eixos, de seguimento solar, (isto é, não concentrados). 

Enquanto, a DNI é a única medida relevante para os dispositivos que utilizam lentes ou 

espelhos para concentrar os raios solares em superfícies de receção menores, sejam eles 

a energia fotovoltaica concentrada (CPV) ou a energia solar concentrada (CSP) (IEA, 

2014). 

Todos os locais da Terra recebem cerca de 4380 horas de luz diárias por ano, o equivalente 

a metade da duração total de um ano, contudo existem diferentes áreas que recebem 

diferentes quantidades médias anuais de energia do sol. As áreas intertropicais recebem 

mais radiação por área superficial em média anual do que os locais a norte do Trópico de 

Câncer ou a sul do Trópico de Capricórnio. Além disso, as características de absorção 

atmosférica afetam significativamente a quantidade dessa radiação superficial. Em locais 

equatoriais húmidos, a atmosfera dispersa os raios solares. 

 A irradiação normal direta (DNI) é muito mais afetada pelas nuvens e aerossóis do que 

a irradiação normal global (GNI). A DNI elevada é encontrada em regiões quentes e 

secas, com céus claros e com baixas profundidades óticas de aerossóis, mais tipicamente 

em latitudes subtropicais de 15° a 40° norte ou sul. Em zonas elevadas, onde a absorção 

e a dispersão da luz solar é menor, a DNI também é mais elevada.  
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Mais próximo do equador, a atmosfera é geralmente muito nublada, especialmente 

durante a estação chuvosa. Em latitudes mais altas, os padrões climáticos também 

produzem condições de nebulosidade frequentes, e os raios de sol têm que atravessar uma 

massa de atmosfera maior para conseguir chegar à central, o que não é desejável para as 

tecnologias de energia solar (IEA, 2014). 

A qualidade da DNI é mais importante para as centrais CSP pois, estas requerem radiação 

solar abundante de forma a gerar a maior quantidade possível de energia térmica, uma 

vez que só com radiação solar direta e forte se consegue atingir temperaturas satisfatórias 

para o processo (produção de eletricidade). Deste modo, a utilização da tecnologia CSP 

terá melhor eficiência em zonas de elevada radiação solar, regiões habitualmente quentes 

e secas. E para ser economicamente viável, a tecnologia CSP requer valores de DNI de 

2000kWh/m2/ano ou superiores, apesar das centrais funcionarem com valores inferiores 

(Silva, 2013).  

As áreas mais favoráveis para a tecnologia CSP podem ser observadas na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Distribuição mundial da Irradiação Normal Direta (DNI) em kWh/m2. Fonte: (SOLARGIS, 
2017). 

 

 Assim, o norte de África, o sul de África, o Médio Oriente, o noroeste da Índia, o sudoeste 

dos Estados Unidos da América, o norte do México, o Chile, a Austrália e alguns locais 

da China. Áreas como o extremo sul da Europa e a Turquia, e ainda em alguns países da 
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Ásia Central, o Brasil, a Argentina e o nordeste da China, também são locais adequados 

para a tecnologia CSP (IEA, 2014; SOLARGIS, 2017). Os recursos solares na região 

MENA estão entre os melhores do mundo e a IEA estima que a África e o Médio Oriente 

precisem de 84GW de CSP até 2030. Nesta região, a procura de eletricidade duplica a 

cada 10 anos, que resulta numa luta constante para satisfazer a procura de pico que muitas 

vezes ocorre após o pôr-do-sol (ESTELA, 2016). 

Portugal é um dos países da Europa com maior disponibilidade de radiação solar, como 

podemos verificar na Figura 2.2 e na Figura 2.3, (SOLARGIS, 2017) com valores de DNI 

médios de 2200kWhm2/ano na região sul (Alentejo e Algarve), além disso, possui entre 

2200 e 3100 horas de Sol por ano, comparando por exemplo com a Alemanha em que o 

número de horas de sol por ano varia entre 1200 e 1700h (Portal das Energias Renováveis, 

2017; Silva, 2013). 

 

 

Figura 2.2 Distribuição da Irradiação Normal Direta (DNI) na Europa, em kWh/m2. Fonte: SOLARGIS, 
2017. 
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Figura 2.3 Distribuição da Irradiação Normal Direta (DNI) em Portugal, em kWh/m2. Fonte: SOLARGIS, 
2017. 

 

A variação da insolação anual entre o Norte e o Sul de Portugal é significativa, e o mesmo 

acontece com a distribuição sazonal, neste caso verão e inverno, como ilustrado na Figura 

2.4.B. Contudo, estas variações não impedem que o aproveitamento da radiação solar 

através dos sistemas solares térmicos seja válido tanto a Norte como a Sul de Portugal. 

Como podemos verificar na Figura 2.4.A, a radiação solar em Portugal aumenta de norte 

para sul e do litoral para o interior, notando-se as zonas mais favoráveis no Alentejo e 

Algarve, em que se atingem aproximadamente as 3000 horas de insolação anual, 

garantindo assim maiores capacidades de produção de energia elétrica através da energia 

solar (Silva, 2013; Portal das Energias Renováveis, 2017; Borges, 2009). 
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Figura 2.4 A) Distribuição dos valores médios anuais do número de horas de sol em Portugal continental; 
B) Distribuição sazonal da radiação solar global em Portugal (kWh/m2). Adaptada: (Portal das Energias 

Renováveis, 2017). 

 

2.2. A tecnologia de Energia Solar Concentrada 

As tecnologias de energia solar concentrada (CSP) permitem a produção de eletricidade 

utilizando o calor fornecido pela irradiação solar concentrado numa pequena área. A luz 

solar é concentrada num único ponto (recetor) através de espelhos, em que é convertida 

em calor e este é utilizado como fonte de calor para aquecer um fluido de alta temperatura. 

Este fluido é utilizado para girar uma turbina a vapor ou alimentar um motor térmico que 

aciona um gerador, produzindo por fim eletricidade. A tecnologia CSP é particularmente 

promissora em regiões com elevada irradiação normal direta (DNI).  

Atualmente existem quatro tecnologias CSP disponíveis: concentrador de calha 

parabólica (PTC), torre de energia solar (SPT), refletor linear de Fresnel (LFR) e sistemas 

de disco parabólico (PDS). De forma a melhorar o rendimento global do sistema, a 

tecnologia CSP pode agregar duas tecnologias: armazenamento de energia térmica (TES) 

e sistemas de backup (BS), que permitem um fornecimento de energia estável em resposta 

à procura da rede elétrica durante os períodos de nebulosidade ou mesmo várias horas 

após o pôr-do-sol (Zhang et al., 2013; Liu et al., 2016). 
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O concentrador de calha parabólica e a tecnologia refletor linear de Fresnel são 

conhecidas como tecnologias de foco linear, em que concentram o calor do sol ao longo 

do comprimento focal do coletor. O disco parabólico (motor de Stirling) e as tecnologias 

de torre solar são conhecidas como tecnologias de ponto de foco, pois concentram a 

radiação solar num ponto (recetor), em que este pode estar localizado numa torre ou no 

centro do disco parabólico. As tecnologias de foco linear concentram a radiação solar 

cerca de 100 vezes ao longo do coletor, produzindo calor a cerca de 400º a 550ºC. Este 

intervalo de temperaturas tem a capacidade de produzir vapor a qualidade moderada, 

enquanto as tecnologias de ponto de foco concentram a radiação solar cerca de 1000 vezes 

no recetor localizado no topo da torre ou no ponto de foco do disco, produzindo calor a 

temperaturas entre 600º a 1000ºC. Esta diferença de temperaturas torna a técnica de ponto 

de foco mais eficiente, reduzindo o espaço necessário e o custo efetivo por quilowatt hora 

(kWh) da central, contudo as técnicas de foco linear são mais económicas e tecnicamente 

mais acessíveis que as técnicas de ponto de foco (Baharoon et al., 2015; Liu et al., 2016). 

 

2.2.1. Tecnologia de Concentrador de Calha Parabólica 

 

A tecnologia de Concentrador de Calha Parabólica (PTC) consiste em linhas ou loops de 

refletores parabólicos em forma de calha, que são utilizados para recolher a radiação solar 

e concentrá-la num tubo recetor (coletor) termicamente eficiente colocado na linha focal 

da calha. (SOLARPACES, 2016; Boukelia, et al., 2015; Hachicha, et al., 2013). O coletor 

móvel é apoiado por uma estrutura de suporte de alumínio ou aço, e alinhado num eixo 

Norte-Sul e outro eixo Este-Oeste. O eixo com a direção Norte-Sul fornece mais energia 

no verão, enquanto a direção do eixo Este-Oeste fornece mais energia no inverno. O 

sistema de rastreamento com um único eixo faz com que o coletor acompanhe, durante 

todo o dia, a radiação solar que reflete sobre o tubo recetor e que pode conter o óleo 

térmico sintético, sal fundido ou água pressurizada. A temperatura do calor concentrado 

atinge a 400ºC no caso de óleo térmico sintético, 500ºC no caso da água pressurizada e 

550ºC para o sal fundido. A maioria das centrais deste tipo utiliza óleo térmico sintético 

como fluido de transferência de calor (HTF) (Baharoon, et al., 2015; Hachicha, et al., 

2013; SolarPACES, 2017; Archimede solar energy, 2017). 

O fluido aquecido pelos raios concentrados do sol é posteriormente bombeado através de 

uma série de permutadores de calor para produzir vapor superaquecido. O vapor é 
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convertido em energia elétrica num gerador de turbina a vapor convencional, que pode 

ser parte de um ciclo de vapor convencional ou integrado num ciclo combinado de turbina 

a vapor e a gás. Este fluido também pode ser utilizado para aquecer um sistema de 

armazenamento constituído por dois tanques de sal fundido (SOLARPACES, 2016).  

 

 
Figura 2.5 Concentrador de Calha Parabólica (PTC). Adaptada: (SOLARPACES, 2016). 

 

O PTC é utilizado em muitos países para a produção de energia devido à sua elevada 

capacidade de concentração da radiação solar e às altas temperaturas atingidas, que 

permitem a produção de vapor a alta pressão para a posterior geração de energia elétrica 

(Jebasingh and Herbert, 2016). 

Atualmente, as calhas parabólicas são a tecnologia mais utilizada em todo o mundo, 

particularmente em Espanha e nos Estados Unidos, onde a capacidade instalada das 

centrais em operação é de 2304MW e 1745MW, respetivamente. Pode-se dizer que a 

tecnologia de calha parabólica é considerada uma tecnologia "madura", com mais de 20 

anos de experiência operacional e que os projetos são considerados de baixo risco 

(SOLARPACES, 2016).  

A tecnologia PTC empregue nas primeiras nove centrais de energia solar do mundo, 

conseguiu provar a viabilidade económica da sua utilização, onde as centrais SEGS I-IX 

estão ainda em operação comercial rentável desde o seu primeiro ano de operação. Isto 

mostra que a tecnologia PTC tem maturidade e é uma tecnologia comprovada 

comercialmente, visto que está ainda em operação em vários projetos comerciais há mais 

de 28 anos. Além disso, mostra a possibilidade de hibridação do campo solar da PTC com 

um novo ciclo ou com um ciclo de combustível fóssil existente e ainda a possibilidade de 
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agregar um sistema de armazenamento de energia térmica (Baharoon et al., 2015; 

Archimede solar energy, 2017; Hachicha et al., 2013). 

 

2.2.2. Tecnologia de Refletor Linear de Fresnel  

 

O Refletor Linear de Fresnel (LFR) é uma tecnologia de rastreamento com um único eixo, 

que consiste num coletor fixo e em recetores lineares elevados e invertidos. O coletor é 

uma parábola composta de espelhos planos montados no terreno, e cada um gira de acordo 

com a posição do sol, refletindo e concentrando a radiação DNI do sol sobre recetores 

lineares constituídos por tubos absorvedores. 

As vantagens da utilização do recetor fixo são as conexões flexíveis no sistema de 

tubagem, que neste sistema não são necessárias, ao contrário do que acontece com os 

recetores utilizados em coletores parabólicos, que ainda são considerados um desafio 

técnico e necessitam de uma manutenção intensiva.  

A seleção do fluido de transferência de calor (HTF) nesta tecnologia é flexível, na medida 

em que o recetor pode ser facilmente acomodado com vários tipos de HTF, tais como 

óleo térmico, água ou sal fundido (Zhang et al., 2013; Baharoon et al., 2015; 

SolarPACES, 2017). 

 

 
Figura 2.6 Refletor Linear de Fresnel. Adaptada: (Baharoon et al., 2015; Evwind and others renewables, 

2017). 

 

Quando o HTF é a água, o calor concentrado é convertido em vapor saturado a 250ºC e 

50 vezes a pressão atmosférica, diretamente no tubo recetor sem a necessidade de 
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permutador de calor. Esta vantagem permite que a tecnologia LFR seja mais 

comercializada utilizando a água como fluido de transferência de calor do que com outro 

fluido. Este sistema utiliza a técnica de foco linear semelhante à tecnologia de calha 

parabólica, no entanto apresenta menores custos de capital na medida em que, o apoio 

estrutural do sistema, os refletores planos e o recetor fixo sem articulações móveis 

provocam uma menor eficiência ótica através: do bloqueio da radiação solar refletida 

pelos espelhos adjacentes e o sombreamento da radiação solar nas posições baixas do sol; 

os espelhos no plano horizontal não alcançarem a parábola ideal e o sombreamento 

provocado pelo recetor fixo (Zhang et al., 2013; Baharoon et al., 2015; SolarPACES, 

2017). 

 

2.2.3. Tecnologia de Torre de Energia Solar 

 

O sistema de recetor central (torre de energia solar) utiliza um campo de espelhos 

distribuídos - helióstatos - que acompanham o sol individualmente e concentram os raios 

solares num recetor central localizado no topo de uma torre. Estes concentram a luz solar 

entre 600 a 1000 vezes e permitem alcançar temperaturas de 800°C a bem mais de 1000°C 

(SOLARPACES, 2016). O calor é absorvido pelo meio de transferência, que é utilizado 

para produzir vapor de água sobreaquecido e posteriormente utilizado no ciclo de Rankine 

para acionar o gerador convencional e produzir eletricidade (Zhang et al., 2013; Baharoon 

et al., 2015).  

O campo solar da tecnologia pode ter três configurações de acordo com a distribuição dos 

helióstatos e do recetor central (torre). Na primeira, o recetor é um plano vertical, com 

uma superfície de transferência de calor virada a norte e os coletores estão localizados no 

hemisfério norte da torre; na segunda, o recetor é cilíndrico com uma superfície de 

transferência de calor exterior e os coletores estão localizados ao redor da torre 

(configuração circular) e, na terceira configuração, o recetor tem uma superfície de 

transferência de calor fechada, onde os coletores estão localizados a norte do recetor. No 

fundo, o objetivo destas configurações é reduzir os efeitos de bloqueio e de sombreamento 

dos helióstatos, a fim de melhorar a eficiência ótica e, consequentemente reduzir o custo 

do campo solar. (Baharoon et al., 2015; SolarPACES, 2017). 
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A tecnologia de recetor central é preferível para centrais de energia de grande escala, que 

atingem centenas de MWe, visto que esta tecnologia necessita de grandes recetores e de 

um elevado número de helióstatos caros e, consequentemente, uma área muito maior do 

que as outras tecnologias CSP. Esta tecnologia tem um grande potencial para a redução 

de custos intercalares com a eletricidade gerada, em comparação com a tecnologia PTC, 

pois o recetor pode trabalhar com fluidos de transferência de calor diferentes, tais como 

o sal fundido, o vapor superaquecido, o ar pressurizado e outros combustíveis solares 

(Baharoon et al., 2015; SolarPACES, 2017). Estes fluidos alternativos irão produzir calor 

concentrado a temperaturas mais elevadas do que as temperaturas atingidas na primeira 

central comercial PS10, em Espanha, em que utiliza água/vapor como HTF e que produz 

calor a temperaturas que variam entre 250ºC e 300°C.  

O fluido de transferência de calor de sal fundido foi demonstrado na central PS20, em 

Espanha, e apresentou uma melhoria significativa na eficiência da central e, 

consequentemente, no custo da tecnologia. A utilização de sal fundido como HTF permite 

assim, que este seja utilizado como meio de transferência e meio de armazenamento a 

temperaturas até 565ºC, tornando esta a tecnologia com a melhor capacidade de 

armazenamento de energia entre todas as tecnologias de CSP (Baharoon et al., 2015). As 

altas temperaturas atingidas nas torres solares podem ser utilizadas não só para 

impulsionar os ciclos de vapor, mas também para acionar as turbinas a gás e os sistemas 

de ciclo combinado. Estes sistemas podem atingir um pico de 35% e 25% de eficiência 

solar anual quando acoplados a uma central de ciclo combinado. A principal desvantagem 

é o consumo de água para a limpeza dos helióstatos e para o arrefecimento do vapor 

húmido de escape da turbina, que é maior do que nas outras tecnologias solares 

(SOLARPACES, 2016). 
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Figura 2.7 Torre de Energia Solar (SPT). Adaptada: (SOLARPACES, 2016). 

 

A tecnologia de torre de energia solar é considerada uma tecnologia recente, quando 

comparada com a de calha parabólica, no entanto está bem estabelecida, desde o sucesso 

da primeira central comercial PS10. (Baharoon et al., 2015; SolarPACES, 2017). Com a 

tecnologia comprovada, existem agora vários projetos em operação em todo o mundo. As 

três centrais comerciais, localizadas em Espanha, destacando-se o Complexo Solar 

Solucar, com a torre solar PS10 de 11 MW e a PS20 com uma capacidade de 20MW e 

0,5 horas de armazenamento de vapor; e a Gemasolar de 20MW com um armazenamento 

de calor de sais fundidos.  

Nos Estados Unidos, alguns projetos de maior capacidade já estão em funcionamento e 

outros em construção na Califórnia e Nevada. O maior deles é o Sistema Solar de Geração 

Elétrica Ivanpah, que iniciou a sua operação comercial em 2013, com 392MW, é de longe 

a maior central de energia solar do mundo. A central Crescent Dunes de 110MW, 

localizada em Nevada, é outra central de energia solar térmica que utiliza a tecnologia de 

torre solar, com armazenamento de energia térmica de sais fundidos. O projeto está em 

operação desde 2015, e permite fornecer energia suficiente e confiável a 75 000 casas em 

Nevada durante os períodos de procura de pico, de dia e de noite, com o sol a brilhar ou 

não (SOLARPACES, 2016). 
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2.2.4. Tecnologia de Disco Parabólico 

 

A tecnologia CSP com sistema disco parabólico (PDS) consiste num disco parabólico 

concêntrico, que reflete a radiação solar DNI num recetor central localizado no ponto 

focal do disco parabólico, produzindo assim calor de alta temperatura, acima de 1000ºC. 

O calor é convertido em eletricidade pela unidade geradora ligada ao recetor, que pode 

ser uma microturbina ou um motor Stirling, sendo este último habitualmente mais 

utilizado. Esta tecnologia exige um sistema de rastreamento contínuo de dois eixos para 

acompanhar os raios do sol durante o dia.  

O fluido de trabalho (ou fluido de transferência de calor) utilizado para o funcionamento 

do motor Stirling é o hélio ou o hidrogénio. Se for utilizado hélio como fluido de trabalho, 

o tipo de motor Stirling é um motor com pistão livre e não produz atrito durante a 

operação, o que possibilita uma redução no custo de manutenção; se o fluido de trabalho 

for o hidrogénio, o motor é do tipo motor cinemático e tem uma eficiência maior do que 

o motor de pistão livre. (Baharoon et al., 2015; SolarPACES, 2017).  

Entre todas as tecnologias CSP, o disco parabólico tem um design especial que permite a 

implementação individual em aplicações remotas ou agrupados e a posterior ligação à 

rede. Este sistema permite a instalação em terrenos ou zonas com superfície irregular e 

além disso, possui a maior eficiência entre todas as tecnologias, visto que a unidade 

geradora está localizada junto ao recetor de cada disco, o que reduz as perdas térmicas da 

tecnologia. Esta tecnologia não consome água para fins de arrefecimento do fluido de 

trabalho apenas para a limpeza do sistema. (Baharoon et al., 2015). 
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Figura 2.8 Sistema de disco parabólico (PDS). Fonte: (Department of energy and mineral engineering, 

2017). 

O tamanho do concentrador solar para sistemas de disco/motor é determinado pelo motor. 

Deste modo, com uma irradiação normal direta máxima de 1000W/m2, um disco/motor 

Stirling com um concentrador de 25kW o diâmetro do disco é aproximadamente 10 

metros. 

De um modo geral, os impactos ambientais dos sistemas de disco/motor são mínimos. Os 

sistemas com motores Stirling são conhecidos por serem silenciosos, em relação à 

gasolina de combustão interna e aos motores a diesel, e até mesmo os motores Brayton 

altamente recuperados são relativamente silenciosos. A maior fonte de ruído de um 

sistema de disco/Stirling é a ventoinha de arrefecimento do radiador. No entanto, ainda 

não houve uma implementação suficiente destes sistemas para que os impactos fossem 

avaliados realisticamente. Visualmente, os sistemas podem ser de alto perfil, estendendo-

se até 15 metros acima do solo, assemelhando-se a antenas parabólicas geralmente aceites 

pelo público. 

As emissões desta tecnologia são bastante baixas. A quantidade de óleo do motor ou do 

refrigerante derramado é bastante baixa, e os sistemas PDS não produzem resíduos 

quando operam com energia solar. Mesmo funcionando com um combustível fóssil, os 

sistemas de combustão de fluido constante utilizados nos sistemas Stirling e Brayton 

resultam em níveis de emissão extremamente baixos. Este é, de fato, um requisito 

principalmente para os aplicativos híbridos de veículos e cogeração para os quais estes 

motores estão a ser desenvolvidos (Atomic Physics, 2017). No entanto, a tecnologia de 
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disco parabólico não permite a integração de um sistema de armazenamento térmico 

(Baharoon et al., 2015). 

 

2.2.5. Armazenamento de energia térmica 

 

As centrais de energia solar concentrada (CSP) permitem a produção de energia elétrica 

limpa utilizando uma fonte renovável, o Sol. O armazenamento de energia térmica 

permite a estas centrais captar energia durante o dia e utilizar essa energia mais tarde ou 

mesmo no dia seguinte, dependendo das necessidades. No entanto, a energia elétrica 

proveniente de fontes renováveis é pouco despachável, com exceção da energia hídrica, 

em que é possível a acumulação de energia potencial numa albufeira tornando-a mais 

flexível. Nas centrais CSP, este problema pode ser parcialmente ou totalmente resolvido 

com o armazenamento de energia térmica em tanques, que permite reduzir a variabilidade 

da produção (Silva, 2013) devida à instabilidade pontual do recurso solar e a elevada 

capacidade de predição e desfasamento da produção elétrica, representando uma enorme 

vantagem na ligação destes sistemas à rede elétrica. Este sistema aumenta o período de 

operação do sistema, resultando o dimensionamento do sistema de armazenamento de 

uma otimização técnico-económica entre o período/volume/custo de armazenamento e a 

produção adicional de energia (LNEG, 2009). 

Assim, dependendo da variação diária e anual da radiação solar, bem como do perfil da 

procura de eletricidade, as centrais CSP que possuem sistemas de armazenamento térmico 

permitem: mitigar as flutuações curtas durante as condições atmosféricas transitórias, 

como os períodos de nebulosidade; deslocar o período de geração das horas de pico da 

insolação solar para as horas de pico da procura de energia; aumentar o período de 

produção quando não há radiação solar disponível, melhorando o fator de capacidade 

anual, o que requer um campo solar maior do que um sistema sem armazenamento (Liu 

et al., 2016). 

Relativamente aos fluidos de armazenamento térmico de última geração, os sais fundidos 

(Solar Salt e Hitec) têm sido comercialmente inseridos nos sistemas de concentrador de 

calha parabólica e de torre de energia solar. O Solar Salt (60% de NaNO3 + 40% de KNO3) 

é relativamente barato e tem a temperatura de funcionamento máxima mais elevada, 

contudo congela a 220°C, o que exige sistemas anticongelantes bastante caros. O Hitec 
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(7% de NaNO3+ 53% de KNO3 + 40 % de NaNO2) tem uma temperatura de congelação 

mais desejável de entre 120ºC e 140°C e o seu limite de temperatura é superior a 500°C 

(Liu et al., 2016). Este fluido apresenta boas propriedades de fluxo para os sistemas CSP, 

com uma viscosidade semelhante à da água a altas temperaturas e a condutividade térmica 

é quase o dobro da dos fluidos de transferência de calor orgânicos (óleos térmicos) 

(Vignarooban et al., 2015). O óleo sintético era o fluido de trabalho mais comum nas 

centrais de calha parabólica antes dos sais fundidos começarem a emergir (Liu et al., 

2016). 

Até então, as centrais CSP são as únicas centrais flexíveis de energia renovável em 

operação com sistemas de armazenamento que utilizam sais fundidos para armazenar o 

calor. As temperaturas típicas de operação das diferentes tecnologias variam entre os 

300ºC e os 600ºC, em que o armazenamento de calor sensível com sais fundidos é a 

mistura mais utilizada. A aplicação de sais fundidos como meio de armazenamento 

térmico implica requisitos restritos ao nível da conceção do sistema, especialmente com 

a elevada temperatura de solidificação, que apresenta como vantagens um elevado calor 

específico (~2800 kJ/m3.K), uma baixa pressão de vapor (pressão atmosférica às 

temperaturas de operação), e reduzidos riscos de utilização (não explosivo, não 

contaminante) (LNEG, 2009).  

Nas centrais PTC, a energia solar é recolhida no fluido de transferência de calor 

(normalmente óleo sintético), que circula pelo campo solar. Para fornecer calor ao sistema 

de armazenamento, este óleo é enviado para um permutador de calor onde o sal fundido 

oriundo do tanque frio é aquecido e, em seguida, armazenado no tanque quente. Sempre 

que a energia é requisitada, o sal flui através do mesmo permutador de calor na direção 

oposta e aquece o óleo, que por sua vez produz o vapor no gerador de calor e aciona então 

a turbina (DOE, 2014; ESTELA, 2016).  

Nas centrais SPT o modo de funcionamento é mais simples do que nas centrais PTC, isto 

porque, o sal fundido do tanque frio é bombeado para o recetor onde é aquecido e 

armazenado diretamente no tanque quente. Quando é necessária energia, o sal quente é 

encaminhado para o gerador de vapor e retorna ao tanque frio no fim da transferência de 

calor (DOE, 2014; ESTELA, 2016). 

A Figura 2.9 apresenta um esquema do funcionamento de um sistema de armazenamento 

de energia térmica numa central CSP e os seus componentes. 
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Figura 2.9 Esquema de funcionamento de um sistema de armazenamento de energia térmica. Fonte: 

(Silva, 2013). 

  

Como habitualmente o fluido térmico utilizado para a acumulação da energia térmica não 

é a água mas sim óleo térmico ou sais fundidos, o fluido térmico tem que passar por um 

permutador de calor para transferir o calor para a água, de modo a produzir vapor, acionar 

a turbina e produzir eletricidade. A utilização do permutador vai produzir uma 

ineficiência térmica, pois existem perdas de calor no processo, mas, ao mesmo tempo, 

permite a acumulação do fluido a elevada temperatura em simultâneo com o 

funcionamento da central (LNEG, 2009). 

A Figura 2.10 ilustra o armazenamento de calor nas duas centrais referidas acima, como 

exemplo de uma central PTC temos a central Andasol II (Figura 2.10.A) e como exemplo 

de uma central SPT a central PS20 (Figura 2.10.B), ambas em Espanha.  

A viabilidade, o custo e o desempenho de uma central parabólica com 6h de 

armazenamento de sais fundidos e outra de óleo Therminol VP-1 foram analisados. Do 

estudo, concluiu-se que a central de sais fundidos, quando comparada com uma central 

com o óleo Therminol VP-1 como fluido de transferência de calor, pode reduzir o custo 

do sistema de armazenamento em 43,2%, o custo do campo solar em 14,8% e o LCOE 

(Custo nivelado de energia) entre 9,8 a 14,5% (Liu et al., 2016). 

A energia armazenada nos sistemas com dois tanques depende da diferença de 

temperatura entre o tanque quente e o frio. Esta diferença é na ordem de 100ºC em centrais 
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PTC, enquanto em centrais SPT a diferença ronda os 300ºC, o que significa que as 

centrais SPT podem armazenar três vezes mais energia por tonelada de sais fundidos do 

que as centrais PTC. Além disso, o custo (€/kWh) dos sistemas com dois tanques para o 

armazenamento de energia térmica com sais fundidos são muito diferentes entre as duas 

tecnologias (ESTELA, 2016). 

 

 
Figura 2.10 A: Central PTC Andasol II; B: Central SPT PS20, ambas em Espanha. Adaptada: (ESTELA, 

2016). 

 

Para uma central PTC, em 2010, os custos do sistema com armazenamento completo 

(tanques, sais, permutadores de calor, etc.) foram de aproximadamente 35M€, para uma 

capacidade de armazenamento de cerca de 1GWht (térmicos) que poderiam ser 

convertidos em 375MWhe. Os custos relativos do sistema por unidade de energia 

armazenada seriam então de 35€/kWht ou cerca de 100€/kWhe. 

Para uma central SPT, e tendo em conta o facto de não ser necessário permutador de calor, 

os custos de investimento correspondentes podem ser estimados de 50€/kWhe (ESTELA, 

2016). 

As centrais de CSP com armazenamento parecem ser, até à data, uma opção viável e 

quase única. Além do seu valor associado ao sistema de energia em termos de operação 

e capacidade, estas adicionam estabilidade à rede e têm um impacto macroeconómico 

altamente positivo. As centrais híbridas CSP-PV também constituem uma solução 
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atraente, em que os baixos custos de operação são combinados de modo a aumentar a 

flexibilidade de distribuição da energia produzida. 

A tecnologia CSP tem um grande potencial de redução de custos, no entanto, para que 

isso aconteça, todos os decisores políticos que impulsionam a transição energética em 

curso devem proporcionar um enquadramento eficiente à indústria e aos mercados. Deste 

modo, permitir-se-á uma relação mais equilibrada entre as tecnologias despacháveis e não 

despacháveis, e assim a conquista dos objetivos de penetração para as energias renováveis 

(ESTELA, 2016). 

A pesquisa e o desenvolvimento realizados ao longo de mais de duas décadas 

demonstraram que é possível ter as centrais em funcionamento durante 24 horas por dia, 

o que provou que o armazenamento térmico nas centrais CSP oferece uma fonte flexível 

e despachável de eletricidade. Além disso, estudos mostraram que as centrais CSP com 

armazenamento de energia térmica podem permitir uma maior incorporação de geradores 

renováveis variáveis, como a energia fotovoltaica e o vento, na rede elétrica. Isto, devido 

ao facto de que as centrais CSP com armazenamento são capazes de colmatar as “falhas” 

deixadas pelas tecnologias renováveis intermitentes e de modo a que estas possam 

coincidir com a viabilidade das centrais de energia convencionais (Liu et al., 2016; DOE, 

2014). Os avanços tecnológicos contínuos reduzirão o custo do CSP e fornecerão 

tecnologias e redes com uma fonte de energia estável e confiável (DOE, 2014). 

A integração do armazenamento de energia térmica em centrais CSP está a permitir a 

provisão de energia despachável. Pelo segundo ano consecutivo, todas as novas 

instalações que se ligaram à rede incorporaram o armazenamento de energia térmica, que 

agora é visto como essencial de modo a que seja possível o fornecimento de energia 

despachável à rede com altas penetrações de energias renováveis variáveis. As 

tecnologias PTC e SPT continuam a dominar o mercado de CSP com e sem 

armazenamento de energia térmica (REN 21, 2017).  

Embora os sistemas CSP possam ser projetados como sistemas isolados, em muitas 

situações, a instalação de um sistema auxiliar backup também é necessária (Balghouthi 

et al., 2016) garantindo assim, a continuidade da produção de energia nos períodos com 

muita nebulosidade, maior procura de eletricidade ou depois do pôr-do-sol.  
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O combustível fóssil mais utilizado nos sistemas de backup destas centrais é o gás natural. 

Este é também o combustível fóssil de referência do software SAM e o combustível 

utilizado na central de referência Andasol 1.  

 

2.3.  Comparação entre as principais tecnologias disponíveis  

No Quadro 2.1. é apresentado um resumo comparativo entre as principais tecnologias 

CSP – Concentradores de Calha Parabólica (PTC), Torre de Energia Solar (SPT), Refletor 

Linear de Fresnel (LFR) e Sistema de Disco Parabólico (PDS) /Stirling – para as atuais e 

futuras centrais CSP. As tecnologias CSP apresentam diferenças consideráveis nos 

aspetos técnicos e económicos, mas também relativamente à maturidade e 

despachabilidade das mesmas.  

 

Quadro 2.1 Comparação entre as principais tecnologias CSP, para as atuais e futuras centrais CSP. 
Adaptada: (Xu et al., 2016; Liu et al., 2016). 

 PTC LFR SPT PDS 

Maturidade 
Alta, provada 

comercialmente 
Baixa 

Média, provada 

comercialmente 

recentemente 

Baixa, projetos de 

demonstração 

Capacidade típica 10-250 (MW) 5-250 (MW) 10-100 (MW) 3-30 (kW) cada 

Temperaturas de 

operação (ºC) 
150-400 150-400 300-1200 300-1500 

Eficiência de 

conversão 
10-16 9-13 10-22 16 - 29 

Relação de 

concentração 

solar 

50-90 35-170 >1000 >1300 

Ciclo de Potência 

Ciclo a Vapor de 

Rankine, 

possibilidade de 

ciclo orgânico de 

Rankine 

Ciclo a Vapor de 

Rankine, 

possibilidade de 

ciclo orgânico de 

Rankine 

Ciclo a Vapor de 

Rankine, 

possibilidade de 

ciclo Brayton 

(turbina gás) 

Motor Stirling; 

Possibilidade de ciclo 

de vapor de Rankine e 

ciclo Brayton (turbina 

a gás) 
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Eficiência do 

ciclo de potência 

(%) 

37,7 - 41,6 - 

Fluido de 

transferência de 

calor (HTF) 

Óleo térmico, 

água/vapor, 

demonstrações 

com Sais fundidos 

e Ar 

Água/vapor 

Água/vapor, sais 

fundidos, 

demonstrações 

com Ar 

Ar, hidrogénio, hélio 

Sistema de 

Armazenamento 

(TES) 

Indireto de dois 

tanques (293-

393ºC) 

Armazenamento 

de água 

pressurizada a 

curto prazo 

Direto de dois 

tanques com sais 

fundidos (250-

565ºC) 

Sem armazenamento 

com motor Stirling; 

Armazenamento 

químico em 

desenvolvimento. 

Fator de 

capacidade anual 

(%) 

20-25 (Sem TES); 

40-53 (6h TES) 
22-24 

40-45(6-7,5h 

TES); 65-80 (12-

15h TES) 

~25 

Método de 

arrefecimento 
Húmido Seco Húmido e seco Seco 

Necessidade de 

água para 

arrefecimento 

(m3/MWh) 

3 (húmido); 0,4-

1,7 (hibrido); 0,3 

(seco) 

3,8 (húmido) 

1,8-2,8 (húmido); 

0,3-1 (hibrido); 

0,3 (seco) 

~0,08 (limpeza dos 

espelhos) 

Custo de capital 

(€/kW) 

2630-6190 (no 

TES); 6400-

10700(com TES) 

- 
5427-9073 (com 

TES) 
- 

LCOE (€/kWh) 

0,22-0,31(sem 

TES); 0,19-0,29 

(com TES) 

0,16-0,32(sem 

TES); 0,14-0,31 

(6h TES) 

0,17-0,25(6-7,5h 

TES); 0,14-0,20 

(12-15h TES) 

- 

Vantagens 

Confiabilidade e 

durabilidade 

comprovadas a 

longo prazo. 

Estrutura simples Elevada eficiência 

Elevada eficiência; 

Não necessita de água 

para arrefecimento. 
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Desvantagens 

Temperatura 

operacional 

limitada; 

Estrutura 

complexa; 

Necessidade de 

água para 

arrefecimento e 

limpeza. 

Temperatura de 

operação limitada 

Custos de 

equipamento e 

manutenção 

elevados; 

necessidade de 

água para 

arrefecimento e 

limpeza. 

Baixa maturidade 

comercial; Sem 

sistema de 

armazenamento 

disponível. 

 

 

 

2.4. Projetos CSP - situação atual no mundo  

Os principais projetos que estão atualmente instalados ou em desenvolvimento são do 

tipo PTC e SPT. As centrais de PTC ocupam mais de 82% das instalações globais de CSP, 

no entanto, as instalações CSP mais recentes nos Estados Unidos são sistemas SPT, 

incluindo a maior central CSP do mundo, a Ivanpah Solar Power Tower. A principal razão 

para a tendência atual de instalação de sistemas SPT é o potencial aumento da eficiência 

de conversão de calor em eletricidade, aliada ao facto de se conseguirem atingir 

temperaturas mais elevadas. A única desvantagem da SPT é o custo de instalação inicial 

mais elevado, quando comparado com outras tecnologias (Xu et al., 2016). 

Nos pontos seguintes descrevem-se a título exemplificativo alguns projetos instalados no 

mundo, mediante a apresentação de um quadro comparativo.  

Os principais fatores a ter em conta nestes projetos são: o tipo de tecnologia, a capacidade 

instalada, a área ocupada pela central, o fluido de transferência de calor, o armazenamento 

de energia térmica, o método de arrefecimento e o sistema de backup utilizado. 

 

 Centrais com concentradores de calha parabólica: 

 

Andasol é uma central CSP com 50MW e foi a primeira central com concentrador de 

calha parabólica a comercializar energia na Europa e a primeira no mundo com 

armazenamento de energia térmica. A Andasol é composta por duas centrais a Andasol 1 
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e a Andasol 2, cada uma com 50 MW, em que o campo solar de cada central contém 624 

concentradores com uma superfície refletora total de mais de 510 120 m2, ocupando cerca 

de 2 000 000m2 de superfície. Estas centrais localizam-se em Granada, na Espanha, e têm 

a capacidade de produzir 158 GWh de energia por ano. (Pavlovic et al., 2012; CSPWorld 

– Andasol 1, 2017; NREL – Andasol 1, 2017). 

Solnova Solar Power Station é uma central com 150 MW de capacidade e está situada 

em Sanlúcar la Mayor, em Espanha. A eficiência global anual desta central CSP é de 19% 

e permite produzir 113,5 GWh/ano de energia, permitindo alimentar 25 700 casas e evitar 

a emissão de cerca de 31 400 toneladas de CO2 por ano. (Pavlovic et al., 2012; Abengoa 

Solar, 2017; NREL – Solnova 1, 2017). 

Nevada Solar One está situada nos Estados Unidos tem uma capacidade de 75MW. 

 Este projeto está em operação desde 2007 e permitiu criar mais de 800 postos de trabalho 

na sua construção. A central emprega atualmente mais de 30 pessoas em posições 

operacionais permanentes. Todos os anos, a Nevada Solar One gera energia suficiente 

para alimentar 14 000 casas em Nevada, cerca de 134 GWh. (NREL – Nevada Solar One, 

2017; CSPWorld – Nevada Solar One, 2017; Seia, 2017; Acciona – Nevada Solar One, 

2017). 

 

Shams 1 é o maior projeto de energia renovável em operação no Médio Oriente. Este 

projeto ocupa 2,5 quilómetros quadrados e tem uma capacidade de 100 MW. A central 

contribui diretamente para alcançar a meta de Abu Dhabi, de 7% de capacidade de 

geração de energia através de energia renovável até 2020, permite ainda diversificar o 

mix energético do país e reduzir a pegada de carbono. A energia produzida possibilita o 

fornecimento de energia a 20 000 casas dos Emirados Árabes Unidos e ainda a remoção 

de cerca de 175 mil toneladas de dióxido de carbono por ano, o que equivale a plantar 1,5 

milhões de árvores ou remover 15 mil carros das estradas de Abu Dhabi. Esta central 

entrou em operação em 2013. (NREL- Shams 1, 2017; Masdar Clean Energy, 2017; 

Shams Power Company, 2017). 

 

KaXu Solar One e Xina Solar One são as primeiras centrais CSP na África do Sul e 

utilizam uma tecnologia avançada e desenvolvida especificamente para as necessidades 

do país (SolarPACES, 2017).  
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KaXu Solar One é um projeto que utiliza a tecnologia de concentradores de calha 

parabólica para a produção de energia e possui a capacidade de armazenar energia 

térmica. A eletricidade produzida expectável é na ordem dos 330 GWh/ano e começou a 

funcionar em março de 2015 (Abengoa, 2017; SolarPACES, 2017; NREL – KaXu Solar 

One, 2017).  

Xina Solar One é uma central com concentradores de calha parabólica de 100 MW. Este 

projeto entrou em funcionamento ainda em 2017, formando o maior complexo solar em 

África, juntamente com a central KaXu Solar One (NREL – Xina Solar One, 2017). 

Complexo solar Noor situado perto da cidade de Ouarzazate em Marrocos: a primeira 

fase entrou em funcionamento em 2015, com a central Noor I de PTC e 160MW de 

capacidade. Este projeto fica completo numa segunda fase com a instalação de 350MW 

de duas centrais diferentes, Noor II e III. O Complexo Solar de Noor contribui para o 

Plano Solar da MASEN (Agência Marroquina de Energia Solar) com o objetivo de 2GW 

de energia solar até 2020. A segunda fase consiste em duas centrais distintas: Noor II, 

uma central CSP de calha parabólica de 200 MW, e Noor III, uma central de torre de 

energia solar com 150MW. Espera-se que este projeto traga mudanças para a região do 

Norte de África e Médio Oriente e para a Europa. Marrocos deverá contribuir para a 

expansão da tecnologia CSP com forte efeito de aprendizagem (NREL – NOOR I, 2017; 

NREL – NOOR II, 2017; NREL - NOOR III, 2017). 

Segue o quadro comparativo das centrais de concentradores de calha parabólica (PTC) 

acima referidas.  
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Quadro 2.2 Caraterísticas comparativa das centrais CSP com PTC. 

 

 

 Centrais com torre de energia solar: 

 

Planta Solar 10 é uma central com 11 MW de capacidade instalada em 2007 e localiza-

se perto de Sevilha, Espanha. O campo helióstato desta central é composto por 624 

helióstatos e a torre tem 115 metros de altura. Tem capacidade para gerar 24 GWh e 

quando a central está totalmente em sobrecarga, parte do vapor é armazenado no tanque 

de armazenamento quente. Quando a energia solar não é suficiente para garantir o 

funcionamento da central, esta aciona o sistema backup a gás natural (Pavlovic et al., 

2012; NREL – Planta Solar 10, 2017). 

 

Nome 
Andasol 1, 
Andasol 2 

Solnova 1, 
Solnova 2 e 
Solnova 3 

Nevada 
Solar One 

KaXu 
Solar 
One 

Xina Solar 
One 

Noor I Noor II 

Localização 
Guadix, 
Espanha 

Sevilha, 
Espanha 

Nevada, 
US 

África do Sul Ouarzazate, Marrocos 

Capacidade 50MW 
50MW por 

cada 
75 MW 100 MW 100 MW 160 MW 200 MW 

Área utilizada 200ha 115ha 162ha - - - - 
Área do campo 

solar 
510 120m² 300 000m² 357 200m² 

800 
000m² 

- - - 

Fluido de 
transferência de 

calor 

Óxido de 
difenil/bifenil 

Óleo térmico 
Dowtherm 

A 
Óleo 

térmico 
Óleo 

térmico 
Dowther

m A 
Óleo 

térmico 

Temperatura 
entrada/saída do 

fluido 
293ºC/393ºC 293ºC/393ºC 

318ºC/393º
C 

  293ºC/393ºC 

Pressão ciclo de 
potência 

100bar 100bar 86bar 100bar - - - 

Tipo de saída 
(ciclo) 

Ciclo de vapor de Rankine 

Combustível de 
Backup 

Gás Natural Gás Natural - - - Caldeira - 

Método de 
Arrefecimento 

Húmido Húmido - Seco - Húmido - 

Armazenamento 
de calor 

2 tanques com 
sais fundidos e 

7,5h de 
capacidade 

- 
0,5h de 

capacidade 

2 tanques 
com sais 
fundidos 

e 2,5horas 
de 

capacidad
e 

2 tanques 
com sais 

fundidos e 
5h de 

capacidade 

Sais 
fundidos, 

3h de 
capacidad

e 

Sais 
fundidos 

7h de 
capacidad

e 
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Planta Solar 20 com 20 MW de capacidade está localizada perto de Sevilha, Espanha. O 

campo helióstato desta central é composto por 1255 helióstatos e com uma torre de 165m 

de altura, inicialmente a maior torre de energia solar do mundo. Esta central tem 

capacidade para produzir mais de 40GWh de energia por ano, o suficiente para fornecer 

energia a 10 mil casas (Pavlovic et al., 2012; NREL – Planta Solar 10, 2017; NREL – 

Planta Solar 20, 2017; CSPWorld – PS20, 2017). 

 

Crescent Dunes Solar Energy Project é uma central localizada em Nevada de 110MW 

e com 10 horas de armazenamento a carga completa, que permite a produção de energia 

sob procura durante o dia e a noite, sem a necessidade de sistemas backup. É a primeira 

instalação comercial de torre de energia solar a utilizar sais fundidos como fluido de 

transferência de calor. Esta central produz mais de 500 GWh de eletricidade por ano, 

permitindo fornecer energia a 75000 casas. O projeto criou aproximadamente 4300 

empregos diretos e indiretos, e entrou em funcionamento em 2015 (Seia, 2017; NREL - 

Crescent Dunes Solar Energy Project, 2017; SOLAR RESERVE, 2017; CSPWorld – 

Crescent Dunes, 2017). 

 

Ivanpah Solar Electric Generating Station é um projeto CSP composto por um total 

de três unidades separadas: Ivanpah 1 tem uma capacidade total de 126 MW e Ivanpah 2 

e 3 com 133 MW cada uma. Ivanpah entrou em funcionamento em 2014 e é o maior 

sistema de torre de energia solar térmica do mundo. Esta central permite produzir 

1079GWh de energia por ano, e mantém anualmente 90 postos de trabalho para as 

atividades de operação e manutenção da central. (NREL - Ivanpah Solar Electric 

Generating System, 2017) 

 

Ashalim Plot B (Megalim) terá a torre de energia solar mais alta do mundo, com 250m 

de altura, localizada no deserto do Negev. A central está ainda em construção e espera-se 

que entre em operação durante o ano de 2017. Este projeto é composto por três parcelas, 

com uma quarta planeada para o futuro, e cada uma com uma tecnologia solar diferente, 

em que a peça central é a torre de energia solar. Ao redor da torre estão 50 mil espelhos 

(helióstatos), com uma superfície refletiva de 1km2 e estendida sobre mais de 3km2 de 

área. A Autoridade de Energia Elétrica de Israel afirma que a central CSP deve ser capaz 

de fornecer energia suficiente para cerca de 5% da população do estado. A altura da torre 

é diretamente proporcional à quantidade de área que o estado assinou para o projeto. Isto 
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é, os helióstatos foram comprimidos e quanto mais próximos estão, mais alta a torre 

precisa de ser, de forma a não haver interferência entre as linhas e os espelhos. (NREL-

Ashalim Plot B, 2017; Euronews, 2017). 

 

Segue o quadro que resume as caraterísticas das centrais de torre de energia solar (SPT) 

acima referidas.  

Quadro 2.3 Caraterísticas comparativa das centrais CSP com SPT. 

Nome 
Planta 

Solar 10 
(PS10) 

Planta 
Solar 20 
(PS20) 

Noor III 
(SPT) 

Crescent 
Dunes Solar 

Energy 
Project 

Ivanpah 
Solar 

Electric 
Generating 

System 

Ashalim 
Plot B 

(Megalim) 

Localização Sevilha, Espanha 
Ouarzazate, 
Marrocos 

Nevada, US 
Califórnia, 

US 

Ashalim, 
Negev 

Desert, Israel 

Capacidade 11 MW 20 MW 150 MW 110 MW 392 MW 121 MW 

Área utilizada 55ha 80ha - 647ha 1416ha - 

Área do 
campo solar 

75 000m² 150 000m² - 1 197 148m² 2 600 000 m² 1 052 480m2 

Altura da 
torre 

115m 165m - 640ft – 164m 140m 250m 

Tipo de 
recetor 

Cavidade 
Ciclo de 
vapor de 
Rankine 

- 
Gerador de 
vapor do 

recetor solar 

Gerador de 
vapor do 

recetor solar 
Fluido de 

transferência 
de calor 

Água 
Sais 

fundidos 
Sais fundidos Água Água 

Temperatura 
entrada/saída 

do fluido 
250-300ºC - 228ºC-566ºC 249ºC-566ºC - 

Pressão do 
ciclo de 
potência 

45bar - 115bar 160bar - 

Combustível 
de Backup 

Gás Natural -  Gás Natural - 

Método de 
arrefecimento 

Húmido - Seco Seco - 

Armazename
nto de calor 

1hora 
Sais 

fundidos – 7 
horas 

10 horas 10 horas - 

 

A Austrália vai construir a maior central de energia solar concentrada do mundo com uma 

torre única, uma vez que há centrais deste tipo com mais de uma torre. Quanto estiver a 

funcionar, a Aurora Solar Energy Project, produzirá cerca de 495GWh de eletricidade por 
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ano, o que será suficiente para abastecer até 90 mil famílias e suprirá cerca de 5% das 

necessidades totais de eletricidade da região sul do país. A tecnologia de sal fundido pode 

armazenar até 1100 MW de energia, o que equivale a cerca de oito horas de 

armazenamento de saída máxima, permitindo a produção de eletricidade de forma 

contínua, mesmo durante a noite (ZAP, 2017). 

Depois de fazer uma revisão pela literatura e pelos projetos CSP mais relevantes em 

operação e prestes a entrar em funcionamento, concluí que para o meu estudo, vou utilizar 

como base as caraterísticas das centrais CSP de concentradores de calha parabólica e que 

estejam localizadas nas mesmas coordenadas de latitude que o sul de Portugal.  

Assim sendo, a tenologia escolhida para este estudo é o concentrador de calha parabólica 

com 50MW de capacidade instalada e uma capacidade de armazenamento de energia 

térmica de 7,5 horas, e como central de referência foi escolhida a central espanhola 

Andasol 1, localizada a 37º13'50,83''Norte 3º4'14,08''Oeste. 

 

2.5. Custos, operação e manutenção das tecnologias CSP 

A maioria dos custos da energia solar concentrada ocorrem no início, com a construção 

das centrais. Uma vez construídas, estas centrais produzem eletricidade quase de forma 

gratuita, o que significa que os investidores precisam de confiar nas receitas futuras, para 

que mais tarde possam recuperar o investimento do capital inicial (IEA – STE Roadmap, 

2014). 

Com um apoio político especial da UE, que permite a instalação de 15GW de CSP na 

Europa entre 2015 e 2030, a indústria europeia de CSP está bem posicionada assegurando 

uma parte substancial deste mercado e dos empregos relacionados. Perto de 150 000 

pessoas qualificadas e com uma vasta área de atividades relacionadas diretamente: com a 

engenharia, o desenvolvimento e o financiamento; com a fabricação dos componentes da 

central; com a construção civil, a instalação e o comissionamento, e ainda com a operação 

e manutenção (O&M). Por outro lado, a indústria europeia de CSP também criará 

inúmeros empregos indiretos nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, em atividades de 

informação e comunicação e também nos serviços de manutenção geral (IEA – STE 

Roadmap, 2014).  
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As centrais CSP são geralmente mais dispendiosas do que as outras formas de geração de 

energia, isto porque requerem um grande investimento inicial e grandes quantidades de 

material para a sua construção e manutenção (JISEA, 2015). 

Os custos de investimento para as centrais CSP têm, assim, permanecido elevados, entre 

os 3 428,48€/kW a 7 714,08€/kW, dependendo do recurso solar do local e do fator de 

capacidade, que também depende da área do campo solar e do sistema de armazenamento. 

Espera-se que os custos diminuam à medida que a implantação das centrais CSP progride. 

Com base nas últimas estimativas da IEA, 39 a 57 bilhões de euros serão investidos em 

média todos os anos entre 2015 e 2030, criando 275 000 a 520 000 empregos em todo o 

mundo (ESTELA, 2016).  

A Figura 2.11 apresenta o número global de empregos relativos às energias renováveis 

em 2016. A energia solar fotovoltaica é a tecnologia que emprega o maior número de 

pessoas, chegando aos 3 milhões em 2016. Quanto à CSP é a tecnologia de energia 

renovável que emprega o menor número de pessoas, com apenas 23000 trabalhadores, 

em 2016 (IRENA, 2017). 

 

 

Figura 2.11 Número de trabalhadores em energias renováveis, por tecnologia, em 2016. Adaptada: 
(IRENA, 2017). 

 

Quanto às questões de Operação e Manutenção (O&M), nas centrais CSP que funcionam 

24 horas por dia, as regulamentações exigem normalmente um número mínimo de 

operadores permanentes na central. O campo solar apesar de estar altamente 

automatizado, necessita de pessoal especializado para realizar as tarefas de manutenção 
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normais. Assim, uma central de 50MW requer cerca de 30 funcionários para o seu 

funcionamento e 10 para a manutenção do campo, enquanto uma central de 300MW exige 

aproximadamente o mesmo número de funcionários para o funcionamento e 

administração e entre 20 a 30 funcionários para a manutenção do campo. 

Em relação aos custos de operação e manutenção foram avaliados, nas centrais 

espanholas, em 42,91€/MWh. Estes incluem custos de combustível para o sistema de 

backup e o consumo de água para o funcionamento da central, para o arrefecimento dos 

condensadores e para a limpeza dos espelhos (IEA – STE Roadmap, 2014). 

A viabilidade económica de um projeto de produção de eletricidade pode ser avaliada por 

vários métodos, mas o LCOE é o mais utilizado na comparação de tecnologias de geração 

de eletricidade ou considerando as igualdades da rede para as tecnologias emergentes.  

O LCOE representa o custo da eletricidade solar durante toda a vida útil dos sistemas, e 

é calculado considerando vários aspetos: o capital inicial, a taxa de desconto, bem como 

os custos de operação e manutenção fixos e variáveis, de financiamento e de combustível 

(Balghouthi et al., 2016; IEA – STE Roadmap, 2014). 

Como em todas as energias renováveis, o custo da eletricidade proveniente do CSP 

depende da qualidade do recurso, ou seja, da irradiação normal direta (DNI) e do custo 

de capital, como se pode observar na Figura 2.12 (ESTELA, 2016). 

 
Figura 2.12 Estimativas de redução de custos nas centrais CSP em condições padrão. Adaptada: 

(ESTELA, 2016). 
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Comparando a tecnologia PTC com a SPT, e tendo em conta o armazenamento de energia 

térmica com sais fundidos, os custos dos sistemas em €/kWh são muito diferentes entre 

as duas tecnologias. A energia armazenada no sistema de dois tanques depende da 

diferença de temperatura entre o tanque quente e frio, e essa diferença está na ordem de 

100ºC em centrais PTC e 300ºC em centrais SPT. Isto significa que as centrais SPT 

podem armazenar três vezes mais energia por tonelada de sal fundido do que as centrais 

PTC (ESTELA, 2016). No entanto, as centrais SPT apresentam custos de investimento 

mais elevados, mas permitem fatores de capacidade e disponibilidade maiores e LCOE 

menores. A capacidade de alterar a produção de energia quando o sol não está a brilhar 

e/ou a capacidade de maximizar a produção nos picos de maior procura permite reduzir 

o LCOE. As centrais CSP estão a integrar cada vez mais os sistemas de armazenamento, 

e por exemplo desde 2010, 40% das centrais espanholas incluíram cinco a dez horas de 

capacidade de armazenamento (ESTELA, 2016). 

Embora as tecnologias de energia solar e eólica estejam comercialmente disponíveis, 

estas ainda têm um potencial significativo para a redução de custos e segundo a IRENA 

(2016), até 2025, o LCOE da energia solar fotovoltaica poderá diminuir até 59% e até 

43% no caso da energia solar concentrada (IRENA, 2016).  

O Quadro 2.4 mostra os custos médios ponderados globais da energia solar e eólica, os 

fatores de capacidade e o LCOE, em 2015 e 2025.  

 

Quadro 2.4 Custos médios ponderados globais da energia solar e eólica, fatores de capacidade e LCOE, 
em 2015 e 2025. Adaptada: (IRENA, 2016). 

 

 

 

 
Custos de 

investimento 
(€/kW) 

Fator de 
capacidade 

LCOE 
(€/kWh) 

Diferença 
percentual 

2015 2025 2015 2025 2015 2025 

Solar Fotovoltaica 
(PV) 

1534 670 18% 19% 0,11 0,05 -59% 

CSP (PTC) 4703 3135 41% 45% 0,13 0,08 -37% 

CSP (SPT) 4830 3050 46% 49% 0,13 0,07 -43% 

Eólica Onshore 1322 1161 27% 30% 0,06 0,04 -26% 

Eólica Offshore 3940 3347 43% 45% 0,15 0,10 -35% 
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O total dos custos instalados para centrais CSP poderá assim diminuir entre 33% e 37% 

até 2025. Essas reduções serão conduzidas por melhorias tecnológicas no âmbito dos 

elementos do campo solar e dos restantes componentes, com uma maior experiência na 

indústria que permite reduzir os custos de engenharia e gestão, e aumentar os volumes de 

implantação de projetos. As melhorias no desempenho estão relacionadas com as 

temperaturas de funcionamento mais elevadas nas centrais PTC, conseguidas pela 

transição do fluido de transferência de calor dos óleos sintéticos paras os sais fundidos. 

Esta alteração permite por uma lado aumentar a eficiência do bloco de potência e por 

outro lado reduzir os custos de instalação do sistema de armazenamento de energia 

térmica em 40%, como resultado de uma redução para metade do volume de 

armazenamento requerido. As centrais SPT têm capacidade de operar a temperaturas mais 

elevadas do que os sistemas de calha parabólica, tendo a possibilidade de ultrapassar a 

tecnologia de calha parabólica e passando, assim, a ser a opção CSP mais competitiva até 

2025. Deste modo, em 2025, uma central PTC com 7,5 horas de armazenamento pode ver 

uma queda total dos custos de instalação até 33%, a partir de 4725€/kW em 2015 para 

3150€/kW (IRENA, 2016). 

O desenvolvimento e a pesquisa por novas formas de melhorar a eficiência e reduzir os 

custos de produção são contínuos. As novas opções incluem sistemas óticos, recetores, 

fluidos de transferência de calor e sistemas de armazenamento. No entanto, os 

investigadores encontram várias barreiras à implementação das centrais CSP. Estas 

incluem: os dados de DNI com pouca precisão e que podem levar a erros significativos 

de design; dados ambientais imprecisos e que podem interferir seriamente na tecnologia, 

em que devido a preocupações com os seus efeitos sobre a vida selvagem, a 

biodiversidade e a utilização de água; alguns países proíbem a utilização em grande escala 

dos HTF como o óleo sintético e alguns sais fundidos; a dificuldade em garantir a área e 

a água disponíveis, bem como a ligação à rede; e ainda a incerteza política e o elevado 

investimento inicial, que se torna a barreira mais significativa (IEA – STE Roadmap, 

2014). 

A tecnologia mais madura, o PTC com óleo térmico como HTF, pode ter o espaço 

limitado a novas reduções de custos, já que a temperatura máxima do HTF limita o 

possível aumento da eficiência e impõe altos custos aos sistemas de armazenamento 

térmico. A tecnologia de torre de energia solar de alta temperatura incluem o ar 

atmosférico como o HTF (foi testado na Alemanha com o projeto de torre solar Jülich de 
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1,5MW) com armazenamento de material sólido. A combinação deste sistema com uma 

turbina a gás para fornecer alta flexibilidade de carga é considerada como o próximo 

passo na ampliação de um projeto na Argélia. Com temperaturas do ar até 800°C, o 

sistema também pode ser adequado para aplicações químicas. A eficiência de conversão 

da energia solar em eletricidade, através das SPT, pode chegar até cerca de 25%, mas 

ainda não está claro se o ganho de eficiência compensará o custo e a complicação do ciclo 

(IEA – STE Roadmap, 2014). 

Os métodos baseados em satélite para estimar a radiação DNI estão a melhorar 

constantemente e representam uma maneira confiável e viável de escolher os melhores 

locais para a implementação das centrais CSP. A capacidade de prever com precisão os 

níveis de DNI – com poucas horas ou até com alguns dias também apresenta melhorias e 

esta será uma ferramenta importante para os operadores dos sistemas CSP (IEA – STE 

Roadmap, 2014). 

As pesquisas apoiadas pela UE produziram avanços no armazenamento de energia 

térmica e nos sistemas CSP híbridos. Nos Estados Unidos, os vastos programas de 

pesquisa em curso durante 2016 incluíam: a análise de partículas semelhantes a areia 

como alternativa ao sal fundido em sistemas TES; o desenvolvimento de novos sistemas 

de armazenamento térmico para o CSP, que ofereçam a possibilidade de aumentar a 

densidade de armazenamento de energia a custos mais baixos; e a aplicação do ciclo 

supercrítico de CO2 de Brayton, que tem o potencial de aumentar a eficiência de CSP e 

reduzir ainda mais os custos. (REN 21, 2017). 

Existem assim várias tecnologias que oferecem maiores perspetivas de redução de custos, 

mas como são menos conhecidas é mais difícil obterem financiamento. Nos países com 

pouca experiência na tecnologia CSP, os meios de financiamento temem os riscos 

implícitos para cada país (IEA – STE Roadmap, 2014). 
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2.6. Mercado Energético Português  

A eletricidade produzida em Portugal através da energia solar é apenas originária da 

tecnologia fotovoltaica e das estações de microgeração, não sendo ainda produzida 

energia elétrica proveniente da tecnologia de energia solar concentrada (CSP). 

Em Portugal a produção de eletricidade está aberta à concorrência e tem dois regimes 

legais:  

 PRO – Produção em Regime Ordinário, alusiva à produção de eletricidade com 

base em fontes tradicionais não renováveis e em grandes centros electroprodutores 

hídricos;  

 PRE – Produção em Regime Especial, referente à cogeração e à produção elétrica 

a partir da utilização de fontes de energia renovável, na qual se encaixa a energia 

solar concentrada.  

 

A questão da política energética em Portugal é da responsabilidade do Governo, através 

da DGEG (Direção-Geral da Energia e Geologia), em que no regime de produção 

especial, a energia elétrica vendida e que o comercializador de último recurso (CUR) é 

legalmente obrigado a adquirir, está remunerada de acordo com o estabelecido em 

diplomas específicos aprovados pelo Governo.  

 

O mercado de energia elétrica em Portugal é, assim, regulado pela ERSE (Entidade 

Reguladora dos Serviços Energéticos), que acompanha particularmente a evolução da 

PRE, mais propriamente os custos induzidos nas tarifas, a formação dos preços do 

mercado, o impacte no planeamento e exploração das redes elétricas para os efeitos de 

rotulagem de energia elétrica, e ainda as matérias sobre as quais detém competências 

atribuídas legalmente (ERSE, 2009). 

 

Em 2003, com o Decreto-Lei nº 184/2003 de 20 de Agosto foi reconhecido que, com o 

aprofundamento do processo de liberalização, as bases e os princípios deviam continuar 

a evoluir no sentido de adequar a estrutura do sistema elétrico nacional (SEN) e a sua 

forma de funcionamento a um regime de mercado genericamente aberto à concorrência. 

Assim, foi elaborada uma nova lei de bases do sector elétrico que, por um lado, procedeu 

à revisão de matérias relativas ao sector elétrico nacional, no caso das rendas pagas aos 

municípios pelos centros electroprodutores, e, que deu corpo à Diretiva do Mercado 
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Interno de Eletricidade na União Europeia e incluiu os princípios estabelecidos no 

Protocolo de Colaboração entre as Administrações Espanhola e Portuguesa para a Criação 

do Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL). O desenvolvimento e a concretização do 

MIBEL é um processo complexo que exige uma profunda adaptação dos quadros legais 

em vigor no sector elétrico em cada um dos países. O presente decreto-lei insere-se neste 

processo, abrangendo o exercício de novas atividades, designadamente, o exercício em 

regime de mercado das diversas atividades de comercialização de energia elétrica, por 

grosso e a retalho, de importação e exportação de energia elétrica (Decreto-Lei nº 

184/2003 de 20 de Agosto).  

Como o processo de desenvolvimento do MIBEL induziu a adoção de medidas 

legislativas que permitam a constituição de um mercado livre e concorrencial, o Decreto-

Lei nº185/2003 de 20 de Agosto tem como finalidade consagrar as regras gerais aplicáveis 

à comercialização da energia elétrica no SEN aos agentes de mercado, ao mercado 

organizado e à extinção dos Contratos de Aquisição de Energia (CAE) celebrados entre 

a entidade concessionária da rede nacional de transporte de energia elétrica e as entidades 

titulares de produção vinculada de energia elétrica, bem como à transmissão ou afetação 

dos terrenos dos centros electroprodutores. Estas regras de carácter transitório serão 

integradas numa lei de bases que procederá a uma reforma profunda da organização, da 

sistematização e do funcionamento de um sector elétrico, cujo objetivo consiste em 

contribuir para o desenvolvimento social e económico, através de um mercado eficiente, 

livre e concorrente (Decreto-Lei nº 185/2003 de 20 de Agosto). 

Os decretos-lei nº184/2003 e nº185/2003 de 20 de Agosto criaram as condições para a 

progressiva liberalização das atividades de produção e comercialização da energia 

elétrica. Deste modo, foi necessário criar o enquadramento legislativo que possibilitará o 

aumento progressivo do número de clientes que podem escolher livremente o seu 

fornecedor de energia elétrica. O Decreto-Lei nº36/2004 de 26 de Fevereiro vem, 

portanto, estabelecer como consumidores elegíveis todos os consumidores de energia 

elétrica, com exceção dos consumidores de energia elétrica em baixa tensão normal. Os 

consumidores elegíveis poderão escolher livremente o seu fornecedor de energia elétrica, 

através da obtenção do estatuto de cliente não vinculado (Decreto-Lei nº 36/2004 de 26 

de Fevereiro). 

A determinação dessas regras e a construção do MIBEL obrigam à alteração da relação 

comercial entre a entidade concessionária da RNT e os produtores que operam no SEP 
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(Sistema Elétrico Português), impondo-se a estes últimos a transição do atual sistema de 

relação comercial exclusiva para um novo modelo concorrencial.  

A relação comercial dos produtores de energia elétrica com outros agentes de mercado 

implicou a cessação antecipada dos CAE, com a consequente afetação da base contratual 

que estes contratos proporcionavam a ambas as partes. Nestes termos, o decreto-lei 

nº240/2004 de 27 de Dezembro vem proceder à definição das condições da cessação 

antecipada dos CAE e à criação de medidas compensatórias que assegurem a apropriada 

equivalência económica relativamente à posição de cada parte no CAE. A solução legal 

considerada no decreto-lei nº240/2004 de 27 de Dezembro, visa possibilitar que o 

processo de cessação antecipada dos CAE e a atribuição das correspondentes 

compensações seja favorável para os consumidores. Por um lado viabiliza a liberalização 

e o aumento da concorrência no sector elétrico, por outro lado os custos com a 

compensação dos produtores têm por contrapartida a cessação dos custos inerentes aos 

CAE, e ainda por a repercussão dos primeiros na tarifa se efetuar de forma como as formas 

e o momento do seu pagamento e os diluídos, por um período previsto de 23 anos, de 

modo a tutelar adequadamente os direitos e os interesses económicos dos consumidores 

de energia elétrica (Decreto-Lei nº240/2004 de 27 de Dezembro). 

A cessação antecipada dos CAE no início de Julho de 2007 visa, assim, induzir um 

importante incentivo à concorrência na produção de energia elétrica, produzindo 

igualmente impactes relevantes ao nível das tarifas de energia elétrica. O decreto-lei n.º 

264/2007 de 24 de julho vem, deste modo, alterar as regras de escoamento da energia dos 

CAE remanescentes, prevendo a sua participação nos leilões virtuais de capacidade de 

âmbito ibérico, que venham a ser acordados entre os governos de Portugal e Espanha, 

bem como remeter para regulamentação da entidade reguladora a clarificação do regime 

de acerto a aplicar. O presente decreto-lei pretende ainda dar resposta à necessidade de se 

estabelecer um novo regime relativo à aquisição de energia elétrica pelo comercializador 

de último recurso. Por último, a concorrência no mercado ibérico grossista de produção 

de eletricidade requer a igualdade de condições em ambos os sistemas ibéricos. Logo, 

torna -se necessário proceder à harmonização do regime de remuneração da garantia de 

potência, procurando criar incentivos para garantir um adequado grau de cobertura entre 

procura e oferta e uma adequada disponibilidade dos centros electroprodutores que agora 

passam a ser operados em regime de mercado (Decreto-Lei n.º 264/2007 de 24 de Julho). 
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Em maio de 2011, procedeu-se à alteração do decreto-lei n.º 240/2004 de 27 de dezembro, 

de modo a prever a possibilidade de apresentação pelo produtor de uma proposta de 

redução dos encargos financeiros que integrem a parcela fixa dos Custos de Manutenção 

do Equilíbrio Contratual (CMEC) refletida na tarifa de utilização global do sistema. O 

único produtor que acordou a cessação dos respetivos Contratos de Aquisição de Energia 

(CAE) apresentou uma proposta no sentido de se estabelecer uma nova taxa nominal 

aplicável ao cálculo da anuidade da parcela fixa dos CMEC em termos considerados 

adequados a assegurar a referida redução. A taxa nominal proposta e aprovada deverá 

permitir alcançar uma redução da parcela fixa dos CMEC referentes ao proponente num 

valor atualizado líquido total de 120 milhões de euros, reportado à data de 1 de julho de 

2012, com efeito no período compreendido entre 1 janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 

2027. A portaria nº 85- A/2013 de 27 de fevereiro aprova, assim, em conformidade com 

os pressupostos e a metodologia constantes da proposta apresentada pela EDP – Gestão 

da Produção de Energia, S.A., a taxa nominal prevista no decreto-lei n.º 240/2004 de 27 

de dezembro (Portaria nº 85-A/2013 de 27 de fevereiro). 

 

A portaria n.º 268-B/2016 de 13 de outubro aprovada, e cujos efeitos positivos se 

pretendem fazer repercutir na fixação de tarifas para 2017, constitui uma das peças dessa 

estratégia, que aponta para um SEN mais transparente e para uma economia mais 

competitiva. De modo a impulsionar o desenvolvimento da produção de energia a partir 

de recursos renováveis, reduzindo a dependência energética externa, promovendo a 

economia energética e uma política ambiental responsável, a legislação aplicável à 

produção renovável estabeleceu, ao longo do tempo, remunerações garantidas pelo 

fornecimento da energia entregue à rede. Assim, a energia produzida pelos produtores em 

regime especial que beneficiam de remunerações fixas administrativamente (feed-in-

tariff) é adquirida pelo Comercializador de Último Recurso (CUR), que tem direito ao 

recebimento da diferença entre os custos incorridos na aquisição e as receitas obtidas com 

a venda da mesma (Portaria n.º 268-B/2016 de 13 de outubro). 

 

Em consequência da cessão antecipada dos CAE foi atribuído ao Produtor o direito ao 

recebimento de compensações designadas por Custos para a Manutenção do Equilíbrio 

Contratual (CMEC). Os CMEC destinam-se à obtenção de benefícios económicos 

equivalentes aos proporcionados pelos CAE que não sejam assegurados através das 

receitas expectáveis em regime de mercado. Estes são constituídos por três parcelas:  
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 - Um montante inicial – correspondente à diferença entre o valor do CAE, 

calculado à data de cessão antecipada e o valor atualizado das receitas expectáveis de 

mercado, deduzido dos correspondentes encargos variáveis de exploração. Este montante 

é pago num período de 20 anos (julho de 2007 a julho de 2027).  

 - Um montante que decorre de um mecanismo de revisibilidade anual das 

compensações, isto é, a diferença entre as condições subjacentes ao montante inicial e as 

condições reais anuais ocorridas até 2017.  

 - Um montante correspondente ao ajustamento final das compensações. Durante 

este ano (2017) será determinada uma compensação final tendo em conta os cash flows 

(fluxos de caixa) futuros até 2027. 

 O CMEC é financiado por todos os consumidores de eletricidade através da Tarifa de 

Uso Global do Sistema (UGS).  

Contudo, a distorção existente na estrutura tarifária do preço de venda ao cliente final 

torna os investimentos em produção distribuída mais rentável para este do que ao nível 

da utility-scale (escala de utilidade) (EDP, 2016). 

 

 
Figura 2.13 LCOE do solar vs. Receitas/poupanças por segmento (€/MWh, 2015) (EDP, 2016). 
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Relativamente ao CSP, em 2008 houve um projeto para construir a primeira central solar 

térmica do País, em Tavira. Este projeto foi aprovado pela DGEG, e no ano seguinte foi-

lhe atribuído uma tarifa especial, visto que a legislação para a produção de eletricidade a 

partir de fontes renováveis não contemplava esta solução tecnológica. A central foi então 

projetada para uma potência de 6,5 MW, estimando-se que viesse a produzir anualmente 

12,8 GWh. O objetivo era implantar uma tecnologia com refletores lineares de Fresnel, 

em que radiação solar seria transformada em vapor, e este utilizado posteriormente na 

produção de eletricidade através de turbinas, no entanto o projeto acabou por ser 

abandonado (Silva, 2013). 

 

Em 2009, o governo promoveu o desenvolvimento tecnológico em Portugal para o 

aproveitamento do potencial solar do país através da publicação do Despacho nº 

18838/2009 da DGEG, de 14 de Agosto, que estabeleceu um período para a apresentação 

de Pedidos de Informação Prévia (PIP) para ligação à rede de sistemas de concentração 

para produção de eletricidade solar através da tecnologia solar fotovoltaica de 

concentração (CPV) e da tecnologia de energia solar concentrada (CSP) (Diário da 

República, 2009). 

 

Para a construção de sistemas de demonstração tecnológica, estava prevista a ligação à 

rede de um total de 28,5 MW de sistemas CSP: 

 - 4,5 MW para a tecnologia de Disco Parabólico (motores de Stirling) em sistemas 

com uma potência máxima de 1,5 MW;  

 - 24 MW para as restantes tecnologias CSP (Cilindro-Parabólico, Fresnel Linear, 

Recetor Central de Torre), em sistemas com uma potência máxima de 4 MW (LNEG, 

2010). 

 

Segundo a DGEG foram selecionados 15 projetos para ligação à rede elétrica nacional, 

distribuídos por tecnologia fotovoltaica de concentração (5 projetos) e energia solar 

concentrada (10 projetos). Estes projetos foram selecionados de entre 87 pedidos de 

informação prévia (PIP) recebidos no período de candidatura de forma a cumprir os 

limites de potência estabelecidos. Os 10 PIP aprovados para o CSP representam uma 

potência atribuída de 28,5 MW (LNEG, 2010). A Figura 2.14 resume a informação 

referida acima relativamente aos projetos e à sua localização.  
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Figura 2.14 Pedidos de Informação Prévia (PIP) aprovados para o CSP pela DGEG (LNEG, 2010). 

 

Os mercados CSP têm evoluído, em países com políticas que garantem algum tipo de 

incentivo financeiro. É praticamente impossível estabelecer o custo real da eletricidade 

produzida a partir da tecnologia CSP, uma vez que neste momento, o custo da eletricidade 

é igual às tarifas de energia elétrica pagas pelo governo, caso verificado na Espanha, que 

é atualmente o principal mercado mundial do CSP. O sistema de tarifas subsidiadas 

estáveis e de longo prazo tem provado ser o instrumento mais eficaz, para o 

desenvolvimento de um mercado renovável sustentável. A Espanha com maturidade nesta 

tecnologia, tem demonstrado que uma tarifa adequada para subsidiar a produção de 

eletricidade, e não a instalação da central, é o regime de financiamento mais eficaz, 

permitindo aumentar o mercado de forma exponencial (Ferreira, 2012). 

Em setembro de 2017, a DGEG recebeu 45 pedidos de licenciamento de centrais solares 

e eólicas, que totalizam uma potência superior a 1000MW, e que não beneficiarão das 

tarifas garantidas da venda de energia à rede (República Portuguesa - XXI Governo, 2017; 

Expresso, 2017). 

Segundo o secretário de Estado da Energia, a prioridade do Governo é a aprovação dos 

projetos de energias renováveis sem tarifas subsidiadas de forma a garantir a 

sustentabilidade financeira do sistema elétrico português e a competitividade dos preços 

da eletricidade. O objetivo dos projetos sem tarifas subsidiadas prende-se com o facto de 

estes não encarecerem a fatura dos consumidores, e um exemplo desses projetos é a 

Central Solar Fotovoltaica “Ourika!” que está a ser construída no concelho de Ourique, 

distrito de Beja. Esta Central é assim, a primeira de grandes dimensões a ser construída 
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na Europa de modo a operar em regime de mercado, ou seja, sem tarifas garantidas ou 

outros subsídios estatais que acarretam custos para os consumidores e contribuintes 

(República Portuguesa - XXI Governo, 2017; Jornal de Negócios, setembro 2017). 

O Governo português, na apresentação da proposta do Orçamento de Estado para 2018, 

comprometeu-se a criar um plano nacional solar para promover a produção da energia 

solar. Além disso, admite ainda disponibilizar uma plataforma com dados geográficos 

relativos às condicionantes locais para o desenvolvimento de novos centros 

electroprodutores. O Governo espera assim incentivar a remuneração da produção de 

energia solar a preços de mercado e sem subsídios dos consumidores, através do sistema 

elétrico nacional (República Portuguesa – XXI Governo, 2017; Jornal de Negócios, 

outubro 2017).  

Atualmente, o acesso ao financiamento é uma das principais barreiras ao 

desenvolvimento de projetos de energias renováveis, bem como a escassez de capital em 

Portugal e o congelamento do crédito bancário, associados à falta de interesse pelas 

energias renováveis, levando a que o sector ficasse praticamente parado.  

Para os projetos de grande dimensão, pode-se encontrar financiamento nos grandes 

fundos de investimento como os fundos de infraestruturas, apesar de atualmente não 

existirem grandes projetos em desenvolvimento no país. No entanto, uma das opções de 

financiamento destes projetos é o caso em que o cliente (consumidor de energia) não tem 

qualquer encargo inicial com o sistema solar, sendo o investimento suportado pelo 

instalador/promotor. Neste caso, podem ser analisadas duas opções, leasing ou contrato 

de vendas de energia (PPA). No primeiro, o contrato de leasing é idêntico ao que se 

pratica noutros sectores e trata-se de um apoio à aquisição do equipamento, sendo o 

investimento pago em diversas parcelas e, no final, o sistema reverte para o cliente.  

Relativamente aos contratos PPA (power purchase agreement), estes são contratos de 

venda de energia que têm como base três variáveis (preço energia, indexação  e 

maturidade). O preço da energia no início do contrato é normalmente inferior ao praticado 

pelo comercializador de energia (utility elétrica), a indexação anual da energia é 

habitualmente atualizada para o valor da inflação e a duração do contrato varia entre os 

15 e os 25 anos. Assim, através da assinatura de um PPA, o cliente (consumidor de 

energia) beneficia das vantagens do sistema solar sem encargos iniciais, e sem a 

responsabilidade de operação e manutenção do sistema. Além disso, os custos de energia 
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são previsíveis, o que permite aumentar a independência em relação às empresas elétricas 

e reduzir as emissões de gases de efeito estufa na produção de eletricidade. O PPA solar 

é, deste modo, uma solução interessante para o mercado português, nomeadamente para 

os clientes empresariais comerciais e industriais (Edifícios e Energia, 2016).  

 

A energia solar concentrada (CSP) em Portugal ainda é uma novidade, existem projetos 

que nunca saíram do papel por falta de financiamento e de ajuda por parte do Governo 

português.  

Um novo projeto é o “Évora Molten Salt Platform” que é financiado pelo Governo 

alemão, em conjunto com o DLR Institute of Solar Research e pela Universidade de Évora 

e é uma tecnologia que precisa de radiação solar direta para aquecer e fundir os sais, que 

por sua vez vão levar à formação de vapor de água e posteriormente à produção de energia 

elétrica. Este é um projeto pioneiro que está a ser desenvolvido nos arredores de Évora, e 

que consiste na produção e armazenamento de energia aproveitando a luz do sol, sem 

poluição e que pode ter um baixo custo (DLR - Institute of Solar Research, 2017; 

Universidade de Évora, 2017; Jornal Económico, 2017). 

Em Portugal, quando se fala em energia solar, remete-se automaticamente para a energia 

solar fotovoltaica (painéis solares fotovoltaicos) ou energia solar térmica (coletores para 

o aquecimento de água). É necessário mudar este pensamento e apostar no CSP que possui 

inúmeras vantagens, das quais a possibilidade de armazenamento de energia térmica para 

utilizar quando necessário. Esta é assim mais uma tecnologia que nos permite aproveitar 

o potencial solar de forma limpa, ou seja, sem emissão de gases de efeito de estufa 

aquando da produção de energia elétrica.   
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2.7. Questões ambientais 

Neste ponto mencionam-se alguns dos potenciais impactos ambientais causados na 

implementação de projetos CSP, principalmente o consumo de água pelo circuito de 

arrefecimento do sistema, a utilização de terra e o impacto na fauna e na flora. 

 

2.7.1. Consumo de água  

Os ciclos de potência exigem o arrefecimento do fluido de trabalho para que este possa 

ser bombeado eficientemente para o permutador de calor. O calor residual do 

arrefecimento pode ser significativo e são necessários novos métodos para melhorar a 

eficiência do arrefecimento e aumentar a eficiência geral do ciclo (NREL and Sandia 

National Laboratories, 2016). 

Existem três sistemas de arrefecimento do ciclo de vapor disponíveis para as instalações 

CSP: o arrefecimento húmido, o arrefecimento seco e o arrefecimento híbrido. O sistema 

de arrefecimento mais eficiente e vulgarmente utilizado é o sistema de arrefecimento por 

via húmida ou arrefecimento evaporativo de recirculação, que utiliza uma torre de 

arrefecimento. O sistema de arrefecimento seco utiliza um condensador a ar e quanto ao 

sistema híbrido, este pode utilizar tanto o arrefecimento húmido como o arrefecimento 

seco, em separado ou em simultâneo dependendo da temperatura ambiente. Em 

alternativa pode utilizar pulverizadores de água ou inundações num sistema de 

arrefecimento a seco para reduzir a temperatura ambiente (JISEA, 2015).  

Os impactos no desempenho, custo e consumo de água dos sistemas CSP são dependentes 

das condições climáticas do local. Em geral, os sistemas CSP em áreas mais quentes e 

secas têm melhores recursos solares, mas têm eficiências nas centrais termoelétricas 

inferiores aos sistemas CSP em áreas mais frias, devido ao facto de que as eficiências do 

ciclo de potência de Rankine são dependentes das temperaturas do dissipador de calor. 

Esta menor eficiência da central leva a maiores taxas de consumo de água (JISEA, 2015). 

Do consumo total de água, 90% da água é para o arrefecimento do sistema e os restantes 

10% são para a limpeza dos espelhos e outros fins. A disponibilidade da água pode ser 

um desafio em algumas áreas, em que as tecnologias de arrefecimento seco têm que ser 

utilizadas podendo comprometer a eficiência do bloco de potência (Sharma et al., 2015). 

Segundo alguns autores referidos em Sharma (2015), um sistema de calha parabólica com 
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arrefecimento húmido requer entre 3000-3500L/MWh, e para os sistemas de torre de 

energia solar são requeridos 2300L/MWh. Com o sistema de arrefecimento seco, ambas 

as tecnologias necessitam de apenas 300L/MWh (Sharma et al., 2015). 

Em questões de eficiência, o arrefecimento húmido apresenta uma maior eficiência do 

que o arrefecimento seco, pois o vapor de exaustão pode ser arrefecido mais rapidamente 

e para uma temperatura mais baixa.  Deste modo, uma central CSP com arrefecimento 

húmido pode oferecer um melhor desempenho térmico (Xu et al., 2016). 

Alguns autores referidos em Mariano Martín (2015), avaliaram a eficiência e o impacto 

das tecnologias de arrefecimento húmido e seco nas centrais parabólicas CSP, através do 

software SAM. Estes concluíram que, a mudança do arrefecimento húmido para o 

arrefecimento seco aumenta de 3 para 8% o custo da eletricidade, no entanto verifica-se 

uma redução do consumo de água em mais de 90% (Mariano Martín, 2015). 

Apesar da utilização do arrefecimento seco reduzir o consumo de água em 90% e de ser 

uma boa opção para locais com escassez de água, a eficiência reduzida e os maiores custos 

de arranque têm sido um impedimento para este método de arrefecimento (Hernandez et 

al., 2014). 

 

2.7.2. Utilização de terreno  

 

As centrais CSP exigem grandes áreas para a implantação de todo o sistema: o campo 

solar, o bloco de potência e o sistema de armazenamento de energia térmica. A área 

necessária varia de acordo com a tecnologia CSP utilizada, com a capacidade instalada e 

com a dimensão do sistema de armazenamento. O Quadro 2.5 apresenta a área necessária 

por cada MW instalado para as diferentes tecnologias, segundo vários autores (Sharma et 

al., 2015).  
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Quadro 2.5 Área requisitada para as diferentes tecnologias CSP. Adaptada: (Sharma et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As centrais CSP requerem áreas significativas para o seu funcionamento, normalmente 

esta encontra-se disponível em abundância e a baixo custo, nos locais onde o CSP tem 

elevado potencial (zonas áridas ou semiáridas). A área necessária por MW de capacidade 

instalada é menor do que a requerida pela maioria das tecnologias de produção de energia 

renovável (incluindo a eólica, a biomassa, a hidroelétrica), bem como as tecnologias de 

combustíveis fósseis, quando são consideradas as exigências de perfuração, mineração, 

refinamento e transporte (Dawson and Shlyter, 2012). 

 

2.7.3. Consumo de energia primária e materiais 

 

Ao avaliar a sustentabilidade das centrais CSP é importante comparar o seu balanço 

energético e a utilização de materiais ao longo do ciclo de vida com as outras tecnologias 

de produção de energia. A energia primária proveniente de fontes não renováveis 

investida na construção e no funcionamento de uma central ao longo da sua vida pode ser 

recuperada novamente como energia renovável em menos de um ano, considerando 30 

anos de vida. A Figura 2.15 representa a energia primária cumulativa não renovável 

(kWh), ao longo da vida da central, necessária para se produzir uma unidade de 

eletricidade (1kWhe) nas diferentes centrais. Como se pode verificar, as centrais CSP de 

Tecnologia 
Área requisitada 

(m2/MW) 
Observações 

PTC 

40 000 Incluindo bloco de potência 

40 000 - 

25 505 Incluindo bloco de potência 

20 000 - 

18 000 - 

SPT 

83 600 - 

50 000 1h de armazenamento 

45 000 - 

LFR 

19 166 1h de armazenamento 

34 000 Arrefecimento húmido 

25 555 1h de armazenamento 

PDS 

16 000 - 

40 460 - 

45 854 Refrigeração em circuito fechado 
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concentradores de calha parabólica precisam apenas de 0,05 kWh de energia primária, 

enquanto as centrais a carvão necessitam de 2,85 kWh, para produzir 1kWhe de 

eletricidade (EASAC, 2011). 

 

As centrais CSP são mais intensivas em materiais do que as centrais fósseis 

convencionais, como representado na Figura 2.16. Os principais materiais utilizados são 

o aço, o vidro e o betão, que apresentam taxas de reciclagem elevada, normalmente mais 

de 95% para o vidro, o aço e outros metais. Os materiais que não podem ser reciclados 

são principalmente inertes e podem ser utilizados como materiais de preenchimento (por 

exemplo, na construção de estradas). Existem poucas substâncias tóxicas utilizadas nas 

centrais CSP: os fluidos de transferência de calor orgânicos e sintéticos utilizados nas 

calhas parabólicas são as mais significativas. Estes fluidos podem ser combustíveis e 

contaminar os solos (EASAC, 2011). 
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Figura 2.15 Consumo de energia primária não renovável por tipo de tecnologia. Adaptada: 
(EASAC, 2011). 
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Figura 2.16 Consumo de materiais por tecnologia. Fonte: (Ferreira, 2012). 

 

 

2.7.4. Emissões de gases de efeito de estufa (GEE) 

As emissões de gases de efeito de estufa estão diretamente relacionadas com o consumo 

de energia primária proveniente de fontes não renováveis. Desta forma, e como se verifica 

na Figura 2.17, as centrais CSP apresentam valores de emissões GEE com valores na 

ordem dos 15gCO2eq./kWh, que contrastam com os valores das centrais a carvão e a ciclo 

combinado a gás, que se situam na ordem dos 1000gCO2eq./kWh (EASAC, 2011). 

 
Figura 2.17 Emissões de GEE para as diferentes tecnologias. Adaptada: (EASAC, 2011). 
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2.7.5. Impactos na fauna e flora 

A instalação de infraestruturas USSE (Energia Solar em Escala Industrial) requerem 

algumas modificações na paisagem, que incluem a remoção de vegetação, a modificação 

do solo e a construção de estradas de acesso. O desenvolvimento destas infraestruturas 

pode representar perigos para a qualidade do ar, a saúde dos funcionários da central e o 

público em geral. Estes perigos podem incluir o aumento das partículas do ar e a 

contaminação dos reservatórios de água. Nas áreas onde o solo da superfície contém 

estratos de contaminantes químicos e radioativos (por exemplo, radio nucleótidos, 

resíduos agroquímicos), as perturbações do solo aumentam as concentrações de 

contaminantes na poeira transportada pelo ar. 

A construção das linhas de transmissão para o transporte da energia tem efeitos ecológicos 

de longo e curto prazo, que passam pelo deslocamento da vida silvestre, a remoção da 

cobertura vegetal e a degradação da qualidade dos habitats que leva à deslocação de 

espécies residentes. No entanto, estas modificações podem também facilitar novos tipos 

de habitat, resultando numa maior diversidade ou na introdução de novas comunidades 

(Hernandez et al., 2014). 

As questões ambientais relacionadas com o brilho e os perigos para as aves também têm 

levantado preocupações. A luz solar que é refletida dos coletores no modo de espera ou 

ao quando estes se movem para ou de posições fora do alvo, podem causar um brilho 

intenso para os observadores, queimaduras e até mesmo a morte de aves. Na última 

geração de centrais solares em operação (PV e CSP) foram registadas mortes de aves 

devido ao fluxo solar e à colisão com as estruturas. Os custos associados ao 

licenciamento, monitoramento e operações para tratar estas preocupações ambientais 

podem ser muito altos (NREL and Sandia National Laboratories, 2016). 

No entanto são necessários estudos para identificar os locais mais adequados à 

implementação de projetos que evitem as grandes rotas migratórias de aves, os locais de 

escala e os habitats importantes, de forma a reduzir o risco regional de mortalidade. Estas 

atividades são promissoras para o futuro da indústria da energia solar e para esta se tornar 

numa fonte de eletricidade de baixo custo e com baixos impactos (Walston et al., 2016). 
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2.7.6. Efeito das nuvens na tecnologia CSP 

Atualmente, a tecnologia de energia solar concentrada possui muitas centrais em operação 

e muitas outras em construção avançada, que começarão a funcionar nos próximos anos. 

Este aumento de centrais operacionais requer serviços específicos para proteger os 

componentes e os equipamentos e, ao mesmo tempo, otimizar a operação com a utilização 

dos recursos meteorológicos, maximizando assim a produção elétrica. 

Como os componentes das centrais CSP operam com altas temperaturas e fluidos com 

temperaturas elevadas para melhorar a eficiência termodinâmica, as flutuações da 

meteorologia (nuvens, chuva) podem criar dificuldades no funcionamento (Salbidegoitia 

et al., 2013). A intensidade solar é fortemente afetada pelas nuvens e pela chuva, 

conforme indicado pelo albedo, em que as nuvens refletem 60% a 90% da radiação solar 

para a atmosfera (Rijanto et al., 2013). 

A difusão que acompanha as nuvens torna os espelhos ineficazes na concentração da luz 

solar e quando o período combinado de nebulosidade e escuridão excede a capacidade de 

armazenamento térmico, a produção de energia na central termina. A nebulosidade é uma 

questão crítica para manter a confiabilidade dos sistemas de energia no futuro que 

dependerão numa grande parte da energia solar concentrada. Assim, se a capacidade de 

produção se localizar numa área geograficamente ampla, de modo que a incidência local 

do tempo nublado afete apenas uma pequena parcela na capacidade da rede, os efeitos na 

produção serão menores. As tecnologias de energia solar apresentam um desempenho 

menor em caso de nebulosidade prolongada. Em geral, no futuro pode ser esperada uma 

maior nebulosidade nas altas latitudes, que pode afetar este tipo de tecnologia de energia 

solar, que é a única rentável quando implementada em altas latitudes. Nas regiões de 

média e baixa latitude, é esperada nebulosidade reduzida, o que beneficia as tecnologias 

de energia solar (Patt et al., 2013). 

Segundo um estudo de Salbidegoitia (2013), foi desenvolvido um simulador em tempo 

real para as centrais CSP que é capaz de prever o comportamento da central com uma 

periodicidade de 1 minuto. Esta melhoria é adequada para o funcionamento das centrais 

CSP visto que a previsão é dada com algumas horas de antecedência e dá aos operadores 

tempo suficiente para se prepararem para as flutuações durante as diferentes condições 

de operação. 
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No entanto, o desenvolvimento da previsão em tempo real mostrou que, embora o 

desempenho da central esteja correto, os dados meteorológicos requerem um alto grau de 

precisão para uma previsão exata geral. Atualmente, os recursos de meteorologia são 

fornecidos com uma periodicidade que não é a adequada para o funcionamento em tempo 

real, e também para controlar e proteger os equipamentos e componentes da central em 

situações de flutuações. 

As baixas resoluções temporais aumentam consideravelmente a precisão da produção de 

energia elétrica, que é fundamental para preparar os operadores para uma situação 

específica e poderem otimizar a geração de energia. Este desenvolvimento aumenta a 

produção anual de energia elétrica, reduzindo o LCOE das centrais de energia solar 

térmica e torna a tecnologia mais competitiva. (Salbidegoitia et al., 2013). 

 

O Quadro 2.6 resume os vários pontos a ter em conta na implementação de uma central 

de energia solar concentrada (CSP). A irradiação normal direta (DNI) é sem dúvida o 

parâmetro mais importante quando se fala em CSP, a par do financiamento que é a 

principal barreira à implementação deste tipo de centrais. Em alguns países, o custo da 

disponibilidade do recurso água deve ser tido em conta, podendo ser um fator 

condicionante do projeto, entre outros que já foram referidas ao longo do presente 

capítulo e que estão mencionadas no quadro que se segue.  
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Quadro 2.6 Resumo dos aspetos a considerar na implementação de centrais CSP. 

 

Aspetos a considerar na implementação de centrais CSP 

Dados de DNI pouco precisos Podem conduzir a erros significativos de design. 

Dados ambientais pouco precisos 
Podem interferir seriamente na tecnologia, em relação 
aos efeitos na fauna e na flora. 

Impactos na fauna e flora 

A utilização, movimentação e contaminação do solo; 
a mudança de habitat das espécies; o brilho intenso dos 
espelhos e do recetor que afeta as aves, causando 
mesmo a morte. 

Consumo de água 
Elevado consumo de água no funcionamento a central, 
arrefecimento do fluido e limpeza dos espelhos. 

Área 
Estas centrais necessitam de grandes áreas para se 
instalarem, de preferência áreas sem utilização 
significativa. 

Ligação à rede elétrica 

É necessário injetar a eletricidade produzida na rede 
elétrica, e quanto mais próxima da central houver uma 
ligação (subestação de energia) menos dispendiosa é a 
operação. 

Custos de instalação 
Elevado investimento durante a implementação da 
central. 

Custos de operação e manutenção 
Custos de combustível para o sistema backup; 
consumo de água; limpeza de espelhos e restantes 
componentes; manutenção do HTF. 

Incerteza política 
Falta de financiamento e falta de ajuda política por 
parte do governo português; falta de projetos definidos 
para as energias renováveis, tal como o CSP. 

Criação de emprego 

Empregos em inúmeras áreas de atividade como: 
engenharia, pesquisa, financiamento, construção e 
instalação dos componentes da central; na operação e 
manutenção de todo o sistema. 

Pesquisa e desenvolvimento contínuo 
Melhoria dos componentes do sistema e melhorias 
tecnologias de forma a aumentar a eficiência do 
projeto e reduzir os custos de produção. 

Sistema de Armazenamento de 
energia térmica (TES) 

Permite alterar a capacidade de produção quando o sol 
não brilha (durante a noite e períodos nublados); 
maximiza a produção nos riscos de maior procura, 
reduzindo LCOE e garantindo um fornecimento 
contínuo à rede elétrica. 

Nebulosidade 

Questão crítica para manter a confiabilidade destes 
sistemas no futuro; as nuvens causam mudanças 
bruscas de temperatura, não permitem a concentração 
da luz solar, impedindo o desempenho do sistema; são 
necessários modelos de previsão da nebulosidade. 
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3. O modelo System Advisor Model – SAM 

 

No presente capítulo é efetuada a análise do software System Advisor Model (SAM) 

(SAM, https://sam.nrel.gov/), onde é exposta uma síntese analítica do modelo, em que se 

expõem as equações essenciais que estão na base do modelo energético para o 

funcionamento da central.  

O programa System Advisor Model é um modelo de desempenho energético e financeiro 

projetado para facilitar a tomada de decisão no setor da energia renovável. O SAM, 

originalmente chamado de "Solar Advisor Model" representa o desempenho e o custo de 

projetos de energia renovável utilizando modelos de computador desenvolvidos em 2005, 

no National Renewable Energy Laboratory (NREL), no Sandia National Laboratories, 

na Universidade de Wisconsin e em outras organizações. Cada modelo de desempenho 

representa uma parte do sistema, e cada modelo financeiro representa a estrutura 

financeira de um projeto (NREL, 2017). 

O SAM permite obter previsões de desempenho e estimativas do custo da eletricidade 

para projetos de energia conectados à rede com base nos custos de instalação e operação 

e, nos parâmetros do projeto que são especificados pelos utilizadores como dados de 

entrada no modelo. Os dados de entrada descrevem as características de desempenho dos 

equipamentos físicos do sistema CSP e os custos do projeto. Estes parâmetros são pré-

definidos com valores reais para casos de estudo, que podem ser ajustados para qualquer 

região ou sistema, permitindo assim alcançar resultados de simulação mais realistas 

(NREL, 2017). 

Este software é assim um modelo de produção de energia elétrica e assume que o sistema 

de energia renovável entrega a eletricidade à rede elétrica, a um prédio/habitação ou a 

uma instalação conectada à rede para responder a uma carga elétrica. Este programa não 

modela sistemas de energia isolados, sistemas não ligados à rede, e não modela sistemas 

com baterias elétricas.  

O modelo financeiro pode representar estruturas financeiras de projetos que compram e 

vendem a eletricidade a preços de retalho (residencial e comercial) ou projetos que 

vendem a eletricidade a um preço determinado através de um contrato de compra de 

energia (PPA). 
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Deste modo, criar um ficheiro SAM envolve a escolha de um modelo de desempenho 

energético e um modelo financeiro para representar o projeto. O SAM preenche 

automaticamente as variáveis de entrada com um conjunto de valores padrão com base 

nas escolhas do utilizador nos diferentes campos, como podemos ver na Figura 3.1. Posto 

isto, o utilizador modifica as entradas fornecendo informações sobre a localização do 

projeto, o tipo de equipamento no sistema, o custo de instalação e operação do sistema, 

os pressupostos financeiros e os incentivos. É responsabilidade do utilizador como 

analista verificar e modificar todos os dados de entrada, conforme apropriado para cada 

simulação, examinando por fim os resultados. Uma análise típica envolve a execução de 

simulações, análise de resultados, revisão das variáveis de entrada e repetição deste 

processo até que se percebam e se confie nos resultados (quadros e gráficos) (NREL – 

SAM’s Help system, 2017). 

Este simulador permite simular uma ampla variedade de centrais CSP aliada ao facto de 

ser atualizada constantemente o que garante o rigor necessário para este tipo de análise.  

 

Figura 3.1 Janela de visualização do simulador SAM. Adaptada: (SAM, 2017). 
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3.1. CSP – Parabolic Trough (Physical) – Modelo 

O modelo escolhido para a realização da simulação da central CSP de concentradores de 

calha parabólica foi o CSP Parabolic Trough (Physical) com a opção financeira de PPA 

Single Owner (Utility). Através dos dados de radiação solar para o local escolhido e dos 

valores de entrada referentes aos vários parâmetros, foi possível construir um modelo 

realista para a central em estudo.  

No presente estudo é avaliado o potencial da energia solar concentrada através da 

simulação de uma central de concentrador de calha parabólica (PTC) de 50MW. 

Neste ponto são analisados os parâmetros mais importantes do modelo relacionados 

diretamente com a tecnologia, como o fluido de transferência de calor, o sistema de 

armazenamento de energia térmica, o sistema de backup e o método de arrefecimento. 

Este capítulo é baseado no manual técnico do SAM (Wagner, M. and Gilman, P., 2011) 

para o modelo escolhido. 

 

3.1.1. Campo Solar 

O campo solar é a fração coletora de calor da central, que consiste numa ou mais linhas 

de conjuntos de coletores solares (SCA), com cada loop disposto em paralelo. 

Assim, um tubo coletor comum fornece cada loop com uma taxa de fluxo de fluido de 

transferência de calor (HTF) igual, e um segundo tubo recebe o HTF quente e envia-o 

diretamente para o ciclo de potência para se produzir energia ou para o sistema de 

armazenamento de energia térmica, em que pode ser utilizado mais tarde. 

Para minimizar as perdas de pressão de bombeamento, o campo é normalmente dividido 

em múltiplas secções, cada secção com o seu próprio conjunto de tubos coletores e o ciclo 

de potência está situado a meio do campo solar. Na Figura 3.2. está representado um 

possível arranjo do campo solar, em que este se encontra dividido em duas seções de 

coletores. Cada loop contém 8 SCAs individuais, e cada parte dos coletores está conectada 

a dois loops - um na parte superior e um na parte inferior da figura. 

Dentro de cada loop, uma série de SCAs são utilizados para aquecer gradualmente o HTF 

até à temperatura de saída do projeto. Cada SCA é composto por uma série de coletores 

parabólicos e os seus recetores em série compartilham uma unidade de rastreamento única 

e comum. Cada SCA é tratado como um nó de cálculo independente dentro do loop e a 
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energia absorvida, as perdas, a temperatura, a queda de pressão e outros valores de 

desempenho são calculados de forma independente para cada SCA. 

 

Figura 3.2 Um possível arranjo do campo solar, dividido em duas seções de coletores. 

 

A Figura 3.3 representa a estrutura nodal do loop, em que cada SCA funciona como um 

nó autónomo, e permite vários tipos de recetor/coletor e ainda esquemas de desfocagem 

especificados pelo utilizador. 

 

Figura 3.3 A estrutura nodal do loop (esquerda);Tipos de recetor/coletor - A e B (centro); Esquemas de 
desfocagem específicos (direita). 
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 Balanço Energético em cada nó 

Um modelo típico do recetor no estado estacionário determina o aumento da temperatura 

através do nó i ( ), em que Tin,i é a temperatura de entrada do HTF nos coletores, e Tout,i 

é a temperatura de saída do HTF para o bloco de potência. Assim, considerando a energia 

absorvida ( abs) , a taxa do fluxo de massa do HTF através do recetor ( htf) e o calor 

específico do HTF (chtf) é possível calcular o  balanço de energia para o nó i, como 

representado na equação (1).  

   

    (1)   

 

 

No entanto, no caso da tecnologia PTC, a inércia térmica associada ao estado de energia 

do nó pode afetar o desempenho e os termos temporários devem ser incluídos. 

O efeito transitório mais significativo no campo solar é a massa térmica do HTF nos tubos 

coletores e na tubagem do recetor, por isso é necessário considerar a variação de energia 

do HTF na derivação das equações do balanço de energia. A Figura 3.4 representa as 

trocas de energia num recetor de um SCA, em que o volume de controlo contém o HTF 

dentro dos tubos absorventes e da tubagem para um único SCA. 

 

 
Figura 3.4 Balanço de energia nos recetores de um SCA. 

 

O balanço de energia acima mostra um tubo recetor com fluxo de entrada, fluxo de saída, 

energia absorvida (a absorção líquida é positiva, a perda líquida é negativa) e um termo 

de energia interna ( . Os fluxos de calor ( ) são funções da taxa de fluxo em massa 

( ht f), que é constante em todo o limite, e das temperaturas de entrada (Tin) e saída (Tout) 

do fluido. A temperatura nodal média ( ) é igual à média das temperaturas de entrada e 

saída do nó de cálculo, uma vez que o aumento de temperatura através do nó é assumido 



O modelo System Advisor Model - SAM 

 

68 
 

como linear. O termo de energia interna ( ) representa a variação de energia do nó em 

função do tempo (t).  

 A equação (2) expressa o balanço de energia nos recetores de um SCA representado na 

Figura 3.4. 

    (2) 

 

Na equação (2), m é a massa do HTF contido no nó, L é o comprimento de um único SCA, 

e cht f é o calor específico do HTF. Um termo de inércia térmica adicional (mc) bal,sca é 

incluído para assegurar a massa térmica das tubagens, juntas, isolamento e dos restantes 

componentes SCA que interferem termicamente com o HTF. 

O termo (mc) bal,sca.L é equivalente ao termo de capacitância do HTF m.cht f, mesmo que 

seja introduzido no modelo como um único valor. Este termo é dimensionado para 

representar a quantidade de energia térmica por metro de comprimento do coletor 

necessário para aumentar a temperatura do nó de um grau K. As unidades de entrada são 

Wt-h/m-K, mas o valor é convertido no código para unidades de J/m-K. 

A equação (3) expressa o balanço total de energia no volume de controlo: 

(3) 

 

Os fluxos de calor de entrada e saída podem ser expressos como: 

(4) 

Substituindo a equação (4) e a definição do termo de energia interna na equação do 

balanço energético (2) e, resolvendo o primeiro diferencial o resultado é: 

(5)  
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A equação (5) é uma equação diferencial linear de primeira ordem, em que a solução geral 

é apresentada na equação (6). 

(6)  

 

Esta equação tem uma constante C1 que pode ser determinada pela aplicação de uma 

condição de fronteira. Nessa situação, sabemos que a temperatura nodal média = 0 no 

instante de tempo inicial quando t = 0 e definimos 0 como a temperatura  no final do 

tempo anterior (a temperatura média é  = (Tout + Tin)/2). Assim, resolvendo a constante 

desconhecida C1: 

(7) 

Por fim, substituímos a constante C1 na solução geral de modo a encontrar a equação final 

(8) para a temperatura de saída para cada SCA. 

 

(8) 

Esta equação é aplicada a cada nó, i, no loop, onde Tin,i é igual à temperatura de saída do 

nó anterior no loop, Tout, i-1. Visto que a temperatura calculada para cada nó, depende tanto 

da temperatura de entrada do nó anterior como da temperatura do nó do instante anterior, 

estes valores devem ser estabelecidos como condições de fronteira. 

A temperatura do nó, no intervalo de tempo anterior, é armazenada passo a passo e a 

temperatura de entrada é definida como a temperatura de saída do nó anterior para cada 

um, mas no primeiro nó do circuito para satisfazer esses requisitos. 
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3.1.2. Coletores  

O modelo do coletor e os cálculos óticos utilizados no modelo de Parabolic Trough 

(Physical) são baseados no modelo empírico do SAM. O software define o coletor como 

a parcela do campo solar que reflete a irradiação para o recetor. Este equipamento é 

distinto do recetor e consiste num invólucro de vidro e no tubo recetor, conforme 

representado na Figura 3.5. 

 
Figura 3.5 A calha parabólica inclui o coletor que reflete a luz e o recetor que absorve e transporta o 

calor. 

O modelo do coletor (concentrador) de calha parabólica procura a eficiência ótica, 

contudo são vários os fatores de redução da potência ótica. Existem perdas que são função 

da posição solar e perdas fixas que são aplicadas como multiplicadores constantes. As 

perdas corrigidas incluem o erro de rastreamento, os defeitos de geometria, a refletância 

do espelho, a sujidade do espelho e o erro geral não capturado pelos outros itens. No 

entanto, como o modelo multiplica os fatores de perda juntos para calcular um fator de 

perda geral, o valor de cada fator de perda individual não é tão importante como o valor 

do produto de todas as perdas. O Quadro 3.1 descreve o efeito físico que cada fator de 

perda pretende representar. 

Quadro 3.1 Definições gerais de cada termo da perda ótica fixa. 

Descrição do erro Definição 

Erro de rastreamento - 

ηtrack 

Incapacidade do coletor de se orientar perfeitamente ao longo do 
painel de rastreamento; torção do coletor sobre o eixo longitudinal. 

Defeitos de geometria - 

ηgeo 

Alinhamento dos módulos do espelho; desvio na posição do tubo 
recetor do foco ótico; deformação ou descontinuidades ao longo da 
superfície refletora. 

Reflexão de espelho - ρm Refletância especular dentro de um ângulo de cone definido pela 
geometria do coletor e do recetor. 

Sujidade do espelho - ηsoil Sujidade na superfície reflexiva que evita que a irradiação reflita no 
recetor. 

Erro geral - ηgen Qualquer efeito não capturado nas categorias anteriores. 
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Conhecidas as perdas óticas, a eficiência ótica total é definida na equação (9), e posto isto 

é possível calcular o fluxo total incidente de energia radiativa no campo solar através da 

equação (10). 

(9), (10) 

 

3.1.3. Recetores (HCE’s) 

 

A formulação do recetor utilizada no modelo de Parabolic Trough (Physical) utiliza um 

modelo que é projetado para avaliar sistemas complexos de equações utilizando uma 

abordagem iterativa. O sistema de equações descreve a relação entre a temperatura e a 

perda de calor: a temperatura da superfície do tubo absorvente é uma função da absorção 

do calor, enquanto as perdas convectivas e radiativas são funções da temperatura da 

superfície. A perda convectiva é diretamente proporcional à diferença entre a temperatura 

do recetor e a temperatura ambiente, enquanto a perda de radiação é proporcional à 

diferença de temperatura à quarta potência. 

A Figura 3.6 apresenta um diagrama de uma quarta parte do recetor em seção transversal, 

em que cada temperatura (T1-5) é calculada pelo modelo utilizando um balanço de energia 

e coeficientes de perda dependentes da temperatura. 

O desempenho do recetor não pode ser modelado com precisão utilizando relações 

explícitas simples. Em vez disso, o SAM utiliza equações implícitas, resolvendo 

iterativamente com substituição sucessivas até que a solução convirja. 

O fluxo concentrado irradiado no coletor passa através do invólucro de vidro transparente 

(R3-4), e uma porção desse fluxo é absorvida pelo vidro. 

O fluxo absorvente é determinado a partir da fração de absorção especificada pelo 

utilizador como a absorção do invólucro (αenv) e influencia a temperatura calculada no 

vidro. O fluxo que passa através do invólucro de vidro atinge o tubo absorvente em R2. 

Isto ocorre porque a absorção pelo vidro é apenas um dos vários mecanismos de perda 

possíveis. Outros incluem a perda de reflexão e refração de luz onde os raios recebidos 

são direcionados para fora do absorvedor. 
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Durante a operação, a superfície aquecida em R2 gera energia térmica através da parede 

do absorvedor (R1-2) e para o HTF arrefecido. As perdas térmicas da superfície do 

absorvedor ocorrem através da troca de convecção e radiação com o invólucro de vidro, 

que é exposto ao ar ambiente. 

 
Figura 3.6 Balanço térmico no recetor modelado. A transferência de calor na direção radial (da esquerda 

para a direita) é considerada, enquanto a transferência circunferencial e axial não é considerada 

 

 Fluxos de calor e temperaturas 

A energia absorvida pelo tubo absorvente (i) é uma função da energia concentrada pelo 

coletor ( inc,i,), a transmitância do invólucro (τenv), os absorventes da superfície do 

absorvedor (αabs), e da eficiência ótica do coletor ( opt). 

(11) 

A energia absorvida pelo invólucro é: 

    (12) 

A perda de calor total do recetor é a soma das perdas de condução de convecção, radiação 

e suporte. O fluxo de energia para o HTF, 12, conv, é então igual à energia absorvida pelo 

tubo absorvente ( abs)  menos a perda de calor do recetor ( hl). O valor de perda de calor 

é reduzido pela quantidade de calor absorvida no invólucro de vidro que também deve 



O modelo System Advisor Model - SAM 

 

73 
 

ser rejeitada; Isso evita a contagem dupla da perda de calor do tubo absorvente, como 

expresso na equação (13). 

(13) 

 

3.1.4. Ciclo de potência  

 

O subsistema do ciclo de potência contém o equipamento necessário para converter a 

energia térmica do campo solar em energia mecânica ou energia elétrica útil. 

Nos sistemas CSP de grande escala, isto geralmente implica um ciclo de Rankine 

convencional e um gerador elétrico. Os sistemas CSP podem gerar energia com uma 

unidade do ciclo de potência autónoma ou podem ser integrados com um ciclo combinado 

numa central fóssil para compensar a utilização do combustível. Recorrendo ao SAM para 

analisar o sistema CSP, este concentra-se na produção de eletricidade em grande escala, 

em que o modelo atual considera o ciclo de vapor de Rankine. 

 

• Ciclo de vapor de Rankine 

A tecnologia do ciclo de vapor de Rankine é amplamente utilizada na produção de energia 

em grande escala e é bem compreendida nas aplicações com combustível fóssil, nuclear 

e biomassa. No entanto, enquanto as centrais tradicionais operam normalmente numa 

faixa estreita próxima da projetada, as condições de operação da central CSP podem 

variar significativamente dependendo da disponibilidade dos recursos solares, da 

capacidade de armazenamento e das condições ambientais. 

Os projetos com concentradores de calha parabólica procuram otimizar a eficiência do 

sistema sob as restrições termodinâmicas da tecnologia, maximizando a temperatura de 

saída do campo e a eficiência do ciclo de potência, e minimizando as perdas térmicas do 

campo solar. 

A definição de volume de controlo pode alterar consoante o tipo de sistema escolhido, 

ainda assim vários componentes são frequentemente encontrados dentro do volume de 

controlo analítico do ciclo de potência: turbinas, condensador, bomba de condensadores, 

bombas de alimentação de água, aquecedor de água de alimentação, permutador de calor 
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de pré-aquecimento, caldeira, permutador de calor de superaquecimento e permutador de 

calor de reaquecimento. 

 O ciclo de potência neste modelo utiliza um volume de controlo que envolve todos os 

componentes referidos acima, com exceção do equipamento de rejeição de calor 

(arrefecimento). Este utiliza um ciclo de Rankine com aquecimento de água de 

alimentação e vapor superaquecido, e permite a seleção da pressão de entrada da turbina 

fixa ou flutuante. A rejeição de calor pode ocorrer com um condensador com 

arrefecimento húmido, um condensador arrefecido a seco ou um sistema de arrefecimento 

híbrido húmido/seco. 

Ao permitir que o utilizador escolha entre o arrefecimento a ar ou por via húmida, o fluxo 

de refrigeração do condensador pode ser ar ou água e o modelo do ciclo de potência não 

pode manipular facilmente ambos os tipos de fluxo, refletindo-se numa complicação do 

volume de controlo no condensador.  

Para manter o modelo do ciclo de potência simples e flexível, o volume de controlo é 

projetado para excluir o fluxo de refrigeração do condensador, mas inclui o fluxo de 

vapor. Assim, o fluxo de informação através do limite do volume de controlo inclui a 

carga de rejeição de calor ( rej) como uma saída e a pressão de condensação de vapor 

como uma entrada. 

O ciclo de potência funciona com uma estreita relação com o modelo de rejeição de calor, 

para determinar a temperatura e a carga de condensação do vapor, e muitas vezes têm de 

iterar juntos para convergir numa solução. 

 

Ciclo de Rankine - Base 

No ciclo base modelado, a água de alimentação é aquecida nos aquecedores de água de 

alimentação abertos (misturados) com duas extrações para turbinas intermediárias - uma 

de alta pressão e outra de baixa pressão, e o equipamento de geração de vapor é composto 

por um pré-aquecedor, uma caldeira e um super-aquecedor. 

O condensador é utilizado para efetuar a rejeição de calor e pode ser ligado a uma torre 

de arrefecimento húmida ou então pode ser especificado como um condensador de 

arrefecimento seco, a ar. 
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Figura 3.7 Esquema do Ciclo base de Rankine. 

 

O SAM dimensiona o modelo utilizando curvas de desempenho normalizadas e cálculos 

do balanço de energia.  O Quadro3.2 lista as condições de projeto aplicáveis para o 

modelo base do ciclo de Rankine, baseadas nas condições de operação do modelo mais 

comum com concentradores de calha parabólica.  

 

 

 

 

Quadro 3.2 Condições de projeto do ciclo base de Rankine. 
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Este modelo calcula o tamanho do permutador de calor (expresso como condutância 

térmica, ou UA) e a transferência de calor para o ciclo ( des) de acordo com a pressão do 

condensador (Pc) e a potência de saída desejada ( des). 

O cálculo da eficiência do ciclo de potência é direto. A eficiência do ciclo de potência 

termodinâmico é dada pelo quociente entre o trabalho produzido ( ) e a quantidade de 

calor necessária na entrada ( ).  

(14) 

 

A temperatura de saída do HTF do ciclo de potência (Thtf,out) é calculada considerando o 

caudal de massa do HTF ( htf), o calor de entrada ( ), a temperatura de entrada (Thtf,in) e 

o calor específico do HTF (chtf,ave). Acredita-se que o calor específico varia linearmente 

no intervalo das temperaturas de entrada e saída. Assim, um valor médio do calor 

específico é utilizado e é recalculado ao longo da simulação. 

(15) 

 

O modelo do ciclo de potência não modela diretamente o desempenho do equipamento 

de rejeição de calor. Em vez disso, este fornece informações para um modelo externo de 

rejeição de calor sobre a magnitude da carga de rejeição. Esse valor é igual à diferença 

entre a saída do trabalho produzido e a absorção de calor ou, em alternativa: 

(16) 
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3.1.5. Rejeição de calor 

A modelação da resposta de calor e da potência são função de três variáveis 

independentes: a temperatura de entrada do HTF, a pressão do condensador e o fluxo de 

massa do HTF. A temperatura e o fluxo de massa são determinados diretamente pelo 

campo solar (ou controlador) e são variáveis de entrada do ciclo de potência, enquanto a 

pressão do condensador está mais relacionada com o ciclo de potência do que o campo 

solar. 

Ao contrário da temperatura do HTF e da taxa do fluxo de massa que pode ser mais 

variável, a pressão do condensador depende de fatores externos, como a temperatura 

ambiente, a tecnologia de arrefecimento e a carga de arrefecimento. A pressão do 

condensador é incorporada no modelo como uma variável independente, pois o 

condensador e todos os equipamentos de rejeição de calor associados devem ser 

modelados fora do próprio ciclo de potência. 

A relação entre o modelo do ciclo de potência e o modelo de rejeição de calor requer a 

passagem da carga de rejeição de calor ( rej) do ciclo de potência para o modelo de 

arrefecimento e a passagem da pressão de condensação (pcond)alcançada no modelo de 

refrigeração para o ciclo de potência.  

Na Figura 3.8 está representado um diagrama do ciclo de Rankine simplificado, em que 

o calor é adicionado ao ciclo pelo campo solar através de um permutador de calor, e é 

removido do sistema através de uma torre de arrefecimento húmido. A saída de potência 

é igual à adição de calor menos a rejeição de calor do sistema. 

 

 

Figura 3.8. Diagrama do ciclo de Rankine simplificado. 
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A eficiência do ciclo de potência depende das caraterísticas dos reservatórios térmicos. 

Uma fonte de calor mais quente ou um dissipador de calor mais frio aumentam a 

eficiência termodinâmica. Assim, uma mudança aparentemente pequena no sistema pode 

afetar a eficiência do ciclo, e isto é especialmente verídico para as centrais CSP, onde a 

fonte de calor é a parcela mais dispendiosa do investimento inicial de capital. 

As duas tecnologias de arrefecimento disponíveis para quase todas as centrais CSP são o 

arrefecimento por via húmida e o arrefecimento a seco, sendo que estas tecnologias estão 

em extremos opostos no que diz respeito ao desempenho e à utilização de água. Apesar 

de estes dois tipos de arrefecimento utilizarem o ar ambiente como último reservatório 

térmico frio, diferem no mecanismo de transferência de calor entre o ciclo e o ar. 

Os sistemas de arrefecimento húmido utilizam uma enorme quantidade de água para 

remover o calor através da evaporação, em que a temperatura do reservatório frio é 

conduzida pela temperatura do ar de bolbo húmido. Por outro lado, os sistemas de 

arrefecimento a seco transferem o calor diretamente do fluido de trabalho de vapor para 

o ar através de um processo de calor sensível. Esta técnica é limitada pela temperatura do 

ar, que pode ser significativamente maior que a temperatura de bolbo húmido, 

especialmente nas regiões áridas onde o CSP é mais desejável. 

À medida que o vapor sai da turbina, é uma mistura de vapor saturado e uma pequena 

quantidade de água líquida. Neste estado parcialmente condensado, a temperatura e a 

pressão de vapor estão diretamente ligadas, de modo que uma propriedade conserte a 

outra. Se o sistema tem arrefecimento húmido ou seco, a temperatura alcançada pela 

tecnologia de arrefecimento ajustará a pressão do condensador e esse valor será utilizado 

como uma entrada para o modelo do ciclo de potência. Assim, a temperatura ambiente, a 

pressão do condensador e o desempenho termodinâmico do ciclo geral estão diretamente 

conectados. O SAM permite modelar o impacto da utilização de água e o desempenho 

das diferentes tecnologias de arrefecimento.  

 

 Modelo Arrefecimento húmido  

O modelo de arrefecimento húmido calcula a pressão do condensador, a carga parasitária 

e a utilização de água para o sistema com arrefecimento húmido com correntes de ar 

forçado comum nas centrais elétricas do ciclo Rankine. 
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O modelo requer uma série de parâmetros e entradas para calcular o desempenho, e estes 

são fornecidos diretamente pelo utilizador, os valores disponíveis para o modelo do ciclo 

de potência ou de valores assumidos e codificados no modelo não podem ser alterados 

pelo utilizador. 

 

Quadro 3.3 Resumo das variáveis de entrada para o modelo de arrefecimento húmido. 

 

 

Os sistemas de arrefecimento húmido operam através da circulação de água pelo 

permutador de calor condensado que remove o calor do fluxo de vapor. Esta água 

circulante passa então pela torre de arrefecimento húmido onde o calor é removido por 

evaporação direta. O aumento da temperatura da água de arrefecimento (ΔTcw, des) é uma 

função da carga de rejeição de calor e do caudal da massa de água circulante, expresso na 

equação (17). 

(17) 

 

O aumento real da temperatura no condensador é dado pela equação (18).  

(18) 
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A Figura 3.9 ilustra os vários aumentos de temperatura que afetam a pressão do 

condensador, que incluem a temperatura ambiente do bolbo húmido, a temperatura de 

aproximação, o aumento da temperatura da água de arrefecimento e a diferença de 

temperatura do lado quente do permutador de calor.  

 

Figura 3.9Esquema dos vários aumentos de temperatura que influenciam a pressão do condensador para 
um sistema com arrefecimento húmido. 

 

A equação (19) representa a temperatura de condensação, calculada como a diferença 

entre a temperatura ambiente do bolbo húmido e a soma das várias subidas de 

temperatura, como foi ilustrado na Figura 3.9. 

(19) 

 

 Modelo de arrefecimento a seco 

O modelo de arrefecimento a seco utiliza as variáveis de entradas fornecidas pelo 

utilizador e os valores assumidos que estão resumidos no Quadro 3.4. As relações entre 

as propriedades são as mesmas do modelo de arrefecimento húmido.  

Uma vez que os sistemas de arrefecimento a seco não consomem quantidades 

consideráveis de água no arrefecimento, os únicos parâmetros de interesse são a pressão 

do condensador e a potência do ventilador parasita. Deste modo, a pressão do 

condensador é determinada pela temperatura do condensador, que é simplesmente igual 

à temperatura do bolbo seco mais a diferença da temperatura inicial (ITD) real como 

ilustrado na Figura 3.10. 



O modelo System Advisor Model - SAM 

 

81 
 

Quadro 3.4 Resumo das variáveis de entrada para o modelo de arrefecimento a seco. 

 

O ITD é a soma do aumento da temperatura do ar através do condensador e a diferença 

de temperatura do lado quente, como expresso na equação (20). 

(20) 

 

 
Figura 3.10 Esquema dos vários aumentos de temperatura que influenciam a pressão do condensador para 

um sistema arrefecido a seco. 
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3.1.6. Armazenamento térmico e controlo da central 

 

Os sistemas CSP de escala de utilidade são únicos, pois são mais complexos e flexíveis 

quando comparados com outros sistemas de energia renovável, na forma como a energia 

é produzida, utilizada e armazenada.  

Os tanques de armazenamento térmico, o permutador de calor do campo solar para o 

armazenamento e o aquecedor/caldeira auxiliar estão incluídos no volume de controlo de 

balanço da central. Na Figura 3.11 estão representados os vários subsistemas que atuam 

numa central CSP, com armazenamento térmico e sistema backup (caldeira auxiliar a 

combustível fóssil – gás natural). 

O SAM modela o armazenamento térmico para um sistema de dois tanques; ou seja, dois 

tanques são capazes de conter todo o volume de HTF para o armazenamento térmico. Um 

tanque armazena o fluido quente enquanto o outro mantém o fluido frio exausto.  

 

Figura 3.11 Os subsistemas da central de energia elétrica incluem o campo solar, tubagem, 
armazenamento térmico, caldeira auxiliar e o ciclo de potência. 

 

 Dimensionamento do Sistema de armazenamento de energia térmica (TES) 

A capacidade de armazenamento térmico é convencionalmente expressa no SAM em 

termos de horas de carga total equivalentes do TES. A magnitude deste valor indica o 

número de horas que o armazenamento térmico pode fornecer energia para que o ciclo de 

potência funcione à potência (máxima) definida no projeto. O número de horas de 

armazenamento praticado é geralmente um pouco menor que o número especificado, uma 

vez que as perdas térmicas e o volume de armazenamento indisponível não estão incluídos 

no cálculo do dimensionamento. 
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A capacidade térmica total do sistema TES (Etes) depende do requisito térmico do ciclo 

de potência do projeto des), do número total de horas de armazenamento desejadas 

(Δttes) e da eficiência do ciclo projeto (ηcycle, des), que é constante e igual ao valor definido 

no SAM. 

(21) 

O SAM calcula o volume real do HTF ( tes) necessário para combinar a energia térmica 

(Etes), utilizando valores médios das propriedades do fluido para as temperaturas de 

projeto do tanque quente e frio, como se observa na equação 22. 

(22) 

O princípio básico do tanque de armazenamento é que o volume de HTF no tanque varia 

de acordo com a diferença entre a taxa do fluxo de massa de entrada e saída.  

3.1.7. Aquecedor/caldeira auxiliar 

Um aquecedor auxiliar com combustível fóssil (gás natural) é incluído em alguns sistemas 

para fornecer energia térmica durante períodos sem recurso solar ou quando o 

armazenamento não pode satisfazer completamente a carga necessária. Este é 

automaticamente limitado a uma taxa de aquecimento máxima igual à entrada térmica 

projetada no ciclo de potência. 

Quando o aquecedor auxiliar está em operação, a energia é adicionada ao HTF que flui 

através do aquecedor até que o HTF atinja a temperatura de ajuste ou até que o aquecedor 

atinja a taxa máxima de produção de calor. A temperatura de saída alcançada é calculada 

como o mínimo da temperatura do ponto de ajuste ou da temperatura obtida com a taxa 

de aquecimento máxima, expressa pela equação 23. 
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(23) 

A transferência de energia térmica total para o fluido ( aux), representada na equação 24, 

é proporcional ao aumento de temperatura alcançado no HTF. 

(24) 

O conteúdo de energia presente no consumo do combustível é uma medida importante no 

desempenho do aquecedor auxiliar e este consumo é medido nas unidades de MMBTU. 

Supondo que as perdas térmicas do aquecedor são insignificantes, a utilização de 

combustível diz respeito à utilização total de energia pelo valor de aquecimento. 

 Assim, na equação 25, é tido em conta a eficiência do menor valor de aquecimento (ηLHV) 

e a transferência de energia térmica total para o fluido ( aux), para se estimar o conteúdo 

de energia presente no combustível. 

(25) 

 

 Controlo lógico 

O aquecedor auxiliar tem dois modos de operação que podem ser selecionados pelo 

utilizador. O primeiro modo - nível de backup mínimo - controla o aquecedor auxiliar 

para manter a produção térmica na “fração de preenchimento fóssil”. O backup fóssil só 

será fornecido quando o campo solar e as contribuições de energia de armazenamento 

térmico caírem abaixo do nível de fração de preenchimento fóssil (em relação à operação 

definida no projeto). 

O segundo modo - operação suplementar - força o aquecedor auxiliar a fornecer a 

diferença de energia térmica entre o requisito definido no projeto, o campo solar e as 

contribuições do TES. Quando o campo solar combinado e as contribuições do TES caem 

abaixo do requisito definido, o aquecedor auxiliar produz energia até o requisito do 

projeto, mantendo uma contribuição auxiliar total menor que a fração de preenchimento 

de fóssil fornecida pelo utilizador. Se o aquecedor auxiliar, o TES e o campo solar não 
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puderem assegurar a carga de procura, o fluxo de massa auxiliar também é ajustado 

igualando o fluxo máximo disponível.  

 

3.1.8. Perdas parasitárias 

Todos os sistemas de conversão de energia térmica incluem dispositivos que consomem 

energia produzida pelo ciclo de potência. Uma série de componentes críticos requer 

energia elétrica, incluindo bombas, ventiladores, iluminação do local e dispositivos de 

rastreamento. Para as centrais que produzem eletricidade como produto final, esta energia 

pode ser desviada da saída do gerador da central antes de atingir a rede. As perdas 

parasitárias têm um grande impacto no desempenho geral da central. Uma central CSP 

pode perder entre 10-15% da produção elétrica bruta em perdas parasitárias. Contabilizar 

com precisão essas perdas melhora a precisão do modelo e permite ao modelador otimizar 

o design dos sistemas parasitários. Por exemplo, a potência do bombeamento parasita 

necessária para mover o HTF através do campo solar depende muito do diâmetro da 

tubagem. Ao caracterizar as perdas de bombeamento do campo parasítico, podemos 

começar a entender o impacto relativo e mudar o diâmetro do recetor melhorando o 

desempenho da central. 

 

 Considerações práticas 

A produção de energia líquida durante um determinado período de tempo é igual à 

potência bruta produzida pelo ciclo de potência menos a soma de todas as cargas 

parasitárias ativas, como mostrado na equação (26). Todas as equações financeiras no 

SAM, incluindo LCOE e o preço PPA utilizam o valor total anual de energia líquida nos 

cálculos net. 

(26) 

Embora a produção líquida de eletricidade seja certamente um parâmetro importante de 

desempenho, alguns utilizadores também podem exigir conhecimentos específicos sobre 

como as cargas parasitas são consideradas. 
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 No entanto, nenhuma central (nem mesmo fósseis ou nucleares) pode operar a 100% de 

capacidade, a eletricidade para o consumo de energia parasitária durante as horas de não 

produção deve, por vezes, ser comprada na rede. A energia parasitária durante as horas 

de produção é gratuita, e é proveniente da eletricidade produzida na central. 

 

 Produção líquida do projeto 

A maioria dos sistemas de produção de eletricidade são descritos em termos da quantidade 

de energia que é entregue à carga quando operaram nas condições projetadas. Esta 

caracterização faz sentido para as centrais que trabalham no estado estacionário durante 

a maior parte da vida.  

No entanto, a produção de energia CSP pode mudar significativamente dependendo do 

modo de operação. Como as bombas do HTF do campo solar são a maior carga 

parasitária, a central produzirá um pouco menos de energia quando estas estiverem a 

operar a plena carga. Se quisermos estimar a saída de energia líquida projetada, é 

necessário estabelecer quais são cargas parasitas ativas durante o estado do projeto. No 

entanto, raramente os dispositivos parasitários funcionam em plena carga 

simultaneamente. 

Assim, em vez de estimar a saída de energia líquida do projeto, o SAM utiliza uma 

abordagem de taxa de conversão média expressa na equação (27). 

(27) 

O índice de conversão de energia bruta-para-líquida indica a diferença relativa entre a 

eletricidade líquida que atinge a rede e a saída do ciclo de potência bruta. Esta abordagem 

é responsável por parasitas numa base média anual, independentemente de a central 

funcionar ou não. 

 



Parametrização e aplicação do modelo SAM - Simulação 

87 
 

4. Parametrização e aplicação do modelo SAM – 

Simulação 
 

Neste capítulo é apresentada a avaliação do potencial da energia solar concentrada em 

Portugal, através da simulação de uma central de concentradores de calha parabólica. 

Dada a carência de dados reais referentes à produção de energia elétrica a partir de 

centrais CSP, escolheu-se o software SAM como a ferramenta de simulação, para a 

análise dos parâmetros meteorológicos, técnicos e económicos que interferem no 

dimensionamento da central e posteriormente na produção de eletricidade. 

Ao avaliar o potencial da energia solar concentrada (CSP) para a produção de eletricidade 

numa região, é necessário ter em consideração vários parâmetros, nomeadamente a 

radiação solar, a área (terreno) e a disponibilidade de água, bem como o impacto na 

população local e no meio ambiente, e os parâmetros financeiros relacionados com um 

projeto deste tipo. Além disso, os sistemas CSP requerem infraestruturas de transmissão 

adequada para a ligação da eletricidade produzida à rede elétrica, uma vez que esta não é 

para consumo próprio.  

Deste modo, o modelo escolhido para a realização da simulação da central CSP de calha 

parabólica foi o CSP Parabolic Trough (Physical) com a opção financeira de PPA Single 

Owner (Utility).  

 

4.1. Parametrizações técnicas da central  

4.1.1. Localização e Recurso  

Como já foi referido no capítulo 2, Portugal é um dos países da Europa com maior 

disponibilidade de radiação solar. Na região sul (Alentejo e Algarve) apresenta valores 

de DNI médios de 2200kWh/m2/ano, além de usufruir entre 2200 a 3100 horas de Sol por 

ano, sendo estas as zonas mais favoráveis para o aproveitamento da energia solar, mais 

concretamente da energia solar concentrada (CSP) (Portal das Energias Renováveis, 

2017; Silva, 2013; SOLARGIS, 2017).  
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A central precisa de uma quantidade apropriada de radiação solar para se tornar viável, 

em que se considera um valor mínimo de radiação solar direta (DNI) de 

2000kWh/m2/ano, abaixo deste valor o projeto poderá não ser viável. Deste modo, 

analisando a Figura 4.1 (a) e (b) com a radiação solar para a região algarvia, verifica-se 

que Tavira, Alcoutim, Olhão e Castro Marim apresentam valores de DNI na ordem de 

5,4kWh/m2 por dia, juntamente com valores de DNI médios de 2200kWh/m2/ano.  

Os sistemas CSP exigem infraestruturas de transmissão apropriada para o despacho da 

eletricidade produzida. A distância da central à rede elétrica está relacionada com o custo 

de ligação, já que é necessária a instalação de postes e cabos elétricos para estabelecer a 

ligação da central à rede. Pela análise da rede elétrica portuguesa (Figura 4.1 (c)), verifica-

se que no concelho de Tavira existe uma subestação de transformação (subestação de 

Tavira), bem como um posto de transformação, o que facilita desde logo a ligação da 

eletricidade produzida à rede (REN, 2017). 

Assim, tendo em conta a distribuição da radiação solar em Portugal, a região sul do país 

foi a escolhida para a elaboração deste estudo, e o local escolhido para a implementação 

da central CSP e para a realização do estudo foi o concelho de Tavira, em Faro.  

 

Figura 4.1(a) Distribuição da Irradiação Normal Direta (DNI) em Portugal, em kWh/m2/ano. Fonte: 
(SOLARGIS, 2017); (b) Distribuição da Irradiação Normal Direta (DNI) na região algarvia, em 

kWh/m2/dia; (c) Rede Nacional de Transporte de Eletricidade no sul de Portugal. Adaptada: (REN, 2017).  
A potencial localização para a central CSP está marcada com uma cruz (X), em Cachopo no concelho de 

Tavira. 
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O SAM apresenta uma base de dados de radiação solar para diferentes países e cidades 

de todo o mundo. No caso de Portugal, o SAM apresenta valores de radiação para 5 locais: 

Bragança, Coimbra, Évora, Faro e Porto. Faro é o local com valores de radiação mais 

elevados e foi o local escolhido para estudo.  

Depois de selecionada a localização, os dados meteorológicos e de radiação foram 

preenchidos automaticamente no modelo. Dados estes que influenciam o desempenho de 

uma central CSP, como a radiação solar normal direta (DNI), a temperatura ambiente e a 

velocidade do vento, e são referentes a um ano meteorológico típico em Faro (Quadro 

4.1.1). 

 

Quadro 4.1 Dados meteorológicos médios anuais em Faro. Adaptada: (SAM, 2017). 

Dados meteorológicos anuais em Faro 

Cidade Faro 

Fuso horário GMT 0 

Elevação 4 m 

Latitude 37,02 ºN 

Longitude -7,97 ºE 

Radiação normal direta (DNI) 
5,36 

kWh/m2/dia 

Temperatura média ambiente 17,8ºC 

Velocidade do vento 3,6m/s 

 

 

4.1.2. Seleção da tecnologia – Campo solar  

Neste estudo utiliza-se a tecnologia de concentradores de calha parabólica, tendo como 

referência a central Andasol 1, e visto ser esta tecnologia mais utilizada nos projetos CSP 

e assim a mais comprovada. Escolheu-se uma capacidade instalada de 50MW com ligação 

à rede elétrica.  

Neste ponto são considerados os parâmetros relativos a este tipo de tecnologia, os 

coletores e recetores, a área ocupada pelo campo solar e pela central. Estes parâmetros 

são ajustados pelo software SAM com base na capacidade instalada definida.  
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 Área necessária 

As centrais CSP exigem grandes áreas para a implantação de todo o sistema: o campo 

solar, o bloco de potência e o sistema de armazenamento de energia térmica. A área 

necessária varia de acordo com a tecnologia CSP utilizada, com a capacidade instalada e 

com a dimensão do sistema de armazenamento.  

Como a capacidade instalada para este estudo são 50MW foi escolhido um requisito de 

área de 40 000 m2/MW (Sharma et al., 2015) e assim são necessários 2 000 000m2, o 

equivalente a 200ha, de área para a implementação da central em estudo. No entanto, 

segundo o programa SAM, é necessária uma área total de aproximadamente 186ha 

(460acres), dos quais 133ha (329acres) são ocupados por todos os componentes do campo 

solar. Assim estima-se uma área total de 200ha para a implementação da central CSP. 

 

Quadro 4.2 Parâmetros do campo solar. Adaptado: (SAM, 2017). 

Parâmetros do campo solar 

Abertura do campo solar  510 120m2 

Área total necessária 186ha (460 acres) 

Número de loops 156 

Eficiência ótica do loop 0,764 

Eficiência total de conversão do loop 0,726 

 

 

 Fluido de transferência de calor 

Os fluidos de transferência de calor (HTF) devem ser compatíveis com os materiais dos 

equipamentos e o com meio de armazenamento da energia térmica, podendo funcionar na 

faixa de temperaturas requeridas, e devem receber e transferir facilmente o calor, bem 

como circular perfeitamente num espaço confinado (Benoit et al., 2016). 

Deste modo foram analisados os três fluidos de transferência de calor mais utilizados nas 

centrais CSP: água, óleos térmicos e sais fundidos, e posteriormente foi escolhido o fluido 

mais adequado para o funcionamento da central em estudo.  
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 Água - tem boas propriedades físicas para ser utilizada como um fluido de 

transferência de calor. As suas propriedades são bem conhecidas e apresenta um baixo 

custo, no entanto o principal problema em utilizá-la como fluido de trabalho é que esta 

pode ser instável e difícil de controlar a alta temperatura e a alta pressão. A água é 

quimicamente estável até uma temperatura muito alta, mas sofre uma transição de fase de 

líquido para vapor e quanto maior a pressão, maior a temperatura de saturação na qual 

ocorre a evaporação. O limite superior ao qual a água pode ser utilizada como fluido de 

transferência de calor, no estado de vapor saturado para ciclos termodinâmicos é 374°C 

e 221bar, quando passa a vapor supercrítico. Contudo, com o superaquecimento do vapor 

a pressão inferior à pressão supercrítica é possível aumentar a temperatura de trabalho do 

fluido (Benoit et al., 2016). A utilização de água/vapor como fluido de transferência de 

calor tem a vantagem de simplificar o sistema e leva a uma maior eficiência, diminuindo 

ainda o custo da produção de eletricidade. Além disso, segundo um de estudo de 

(Vignarooban et al., 2015), o custo da energia (LCOE) foi 11% mais baixo nos sistemas 

com geradores de vapor direto utilizando água/vapor como único fluido de trabalho, em 

comparação com os sistemas com fluidos de transferência de calor à base de óleo. Um 

dos principais problemas em utilizar água/vapor como HTF é a escassez de água, 

principalmente nas regiões desérticas, que são os locais preferenciais para as centrais CSP 

devido à elevada intensidade de radiação solar direta e à abundância de grandes áreas 

disponíveis (Vignarooban et al., 2015). 

 Óleos térmicos - as centrais CSP começaram, inicialmente, a utilizar óleos 

sintéticos como HTF, mais amplamente conhecidos sob as marcas Therminol VP-1 ou 

Dowtherm A, a fim de evitar o requisito da alta pressão e da transição de fase quando se 

utiliza a água. Este fluido orgânico sintético pode operar a uma temperatura elevada de 

400°C, recolher e transportar o calor nos sistemas CSP. O óleo térmico Therminol VP-1 

é uma mistura eutéctica de óxido de difenilo (C12H10O) e bifenilo (C12H10) e é 

termicamente estável na faixa de temperaturas de 12º- 400ºC. Quando é aquecido acima 

dos 400°C, os hidrocarbonetos quebram rapidamente, produzindo hidrogénio. A sua 

degradação pode aumentar as exigências da composição dos fluidos, reduzir o tempo de 

vida do fluido e causar acumulação de produtos que reduzam a eficiência da transferência 

de calor do sistema e aumentar os custos de manutenção (Benoit et al., 2016;Vignarooban 

et al., 2015). 
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 Sais fundidos - são misturas de sais, principalmente de nitratos, que podem ser 

utilizados para aplicações de armazenamento térmico, bem como fluidos de transferência 

de calor, devido às suas características químicas. Estes apresentam características de 

transferência de calor desejáveis a altas temperaturas: alta densidade, elevada capacidade 

calorífica específica, elevada estabilidade térmica (geralmente superior a 500ºC) e muito 

baixa pressão de vapor (Benoit et al., 2016). Os sais fundidos apresentam propriedades 

comparáveis à água a alta temperatura, incluindo a viscosidade e a baixa pressão de vapor 

(Vignarooban et al., 2015). 

Comparativamente com o óleo sintético, os sais fundidos são mais baratos e têm menor 

impacto ambiental: são não poluentes, não inflamáveis, mais abundantes e oferecem uma 

economia de custos devido à redução dos tanques térmicos e da tubulação. No entanto, a 

alta temperatura de congelamento dos sais fundidos torna-se o principal desafio, 

obrigando ao aumento dos custos com as operações de manutenção para a proteção contra 

o congelamento, que ocorre na gama de temperaturas de 120º-220ºC, enquanto o óleo 

sintético utilizado congela a cerca de 12°C (Benoit et al., 2016). 

Ainda que existam vários fluidos de transferência de calor, os sais fundidos com um ponto 

de fusão relativamente baixo (~200ºC) e uma maior estabilidade térmica (intervalo de 

funcionamento) são os mais favoráveis. A maioria dos HTF de sais fundidos 

desenvolvidos baseiam-se em nitratos/nitritos, no entanto a produção anual é limitada 

devido às suas reservas (Vignarooban et al., 2015). 

O Solar Salt e o Hitec são dois exemplos dos sais fundidos mais utilizados nas centrais 

CSP. O Solar Salt é composto por nitrato de sódio e nitrato de potássio e é o sal solar 

básico utilizado nas tecnologias CSP. A sua composição expressa em frações de massa é 

60%wt NaNO3 + 40%wt KNO3. Este sal pode ser utilizado em toda a gama de 

temperaturas de funcionamento que vai de 260°C a 600°C (Benoit et al., 2016), a sua 

temperatura de fusão é de aproximadamente 223ºC e permanece na fase líquida e 

termicamente estável a temperaturas até 600ºC (Vignarooban et al., 2015). 

O Hitec é um sal fundido ternário cuja composição, expressa em frações de massa, é 

53%wt KNO3 + 40%wt NaNO2 + 7%wt NaNO3. É líquido e estável na gama de 

temperaturas entre 142ºC a 535°C (Benoit et al., 2016), sendo comumente utilizado como 

HTF e fluido de armazenamento térmico nos sistemas solares térmicos. A principal 

vantagem deste sal é o seu ponto de fusão (142ºC) muito menor do que o do Solar Salt 
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(~220ºC). Este apresenta uma viscosidade semelhante à da água em altas temperaturas e 

a condutividade térmica é quase o dobro da dos HTFs orgânicos (óleos térmicos) 

(Vignarooban et al., 2015). 

Uma eficiência do ciclo termodinâmico entre 35-42% pode ser alcançada com fluidos de 

transferência de calor como o óleo térmico, os sais fundidos e com água/vapor. O ciclo 

com eficiência de 50% ou superior pode ser alcançada com os novos HTF que são estáveis 

a 700°C e mais, sendo que a melhor solução consiste em utilizar o mesmo fluido para o 

HTF e para meio de armazenamento evitando as perdas térmicas com a utilização dos 

permutadores de calor (Benoit et al., 2016). 

 

Quadro 4.3 Síntese comparativa dos fluidos de transferência de calor utilizados nas centrais CSP. 
Adaptada: (Vignarooban  et al., 2015). 

 

Como a tecnologia CSP escolhida para o estudo é um concentrador de calha parabólica e 

tendo em conta os três fluidos de transferência de calor mais utilizados nas centrais CSP, 

o óleo térmico Therminol VP-1 foi o fluido de transferência de calor selecionado para 

este estudo, e o Hitec foi escolhido como fluido de armazenamento de calor nos tanques 

de armazenamento. O óleo térmico Therminol VP-1 é muito utilizado nas centrais com 

concentrador de calha parabólica e é um dos HTF definidos no software SAM, sendo esta 

também uma das razões para termos escolhido este fluido como HTF, e não o óleo 

Dowtherm A utilizado na central de referência Andasol 1.    

É certo que analisando o Quadro 4.3 se verifica que, os sais fundidos Solar Salt e Hitec 

apresentam as características mais adequadas, desde a elevada temperatura de limite de 

estabilidade, a elevada condutividade térmica e o baixo custo. No entanto, estes fluidos 

HTF Água/Vapor Therminol - VP1 Solar Salt Hitec 
Limite de 

estabilidade (°C) 
374ºC 393ºC 600ºC 535ºC 

Temperatura de 
congelação (°C) 

0 12ºC 220ºC 142ºC 

Condutividade 
térmica 

(Wm⁻¹K⁻¹) 

0,08 
(~600ºC) 

~0,01 (~300ºC) 0,55(~400ºC) 0,2(~300ºC) 

Capacidade 
calorifica (kJ 

kg⁻¹K⁻¹) 

2,42 
(~600ºC) 

1,93(~300ºC) 1,1(~600ºC) 1,56(~300ºC) 

Viscosidade 
(Pa.s) 

0,00133 
(~600ºC) 

0,00059(~300ºC) 0,00326(~300ºC) 0,00316(~300ºC) 

Custo (€/kg) ~0 83 0,42 0,77 
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apresentam uma temperatura de congelação muito elevada (entre 142ºC a 220ºC), o que 

não é nada favorável para a eficiência da central, pois mesmo a região sul de Portugal 

apresenta temperaturas baixas nas estações de outono e inverno, e sendo assim estes 

fluidos iriam comprometer o funcionamento da central e aumentar os custos de 

manutenção com a questão da proteção contra o congelamento.  

Contudo, também foram realizadas simulações com o sal fundido Hitec e os resultados 

comparados com o óleo térmico Therminol VP-1. 

No Quadro 4.4 são apresentadas as características dos fluidos de transferência de calor, 

Therminol VP-1 e Hitec.  

Quadro 4.4. Características dos fluidos de transferência de calor (HTF). Adaptada: (SAM, 2017). 

 

 

 Coletores e Recetores 

O SAM efetua a configuração dos coletores (SCA) e dos recetores (HCE), em que tem 4 

conjuntos de coletores e recetores por cada loop. No Quadro 4.5 e 4.6 são apresentadas 

as caraterísticas dos coletores e dos recetores, respetivamente, escolhidos através da 

biblioteca do SAM.  

Quadro 4.5 Características do coletor. Adaptada: (SAM, 2017). 

Fluido de transferência de calor (HTF) Therminol VP-1 Hitec 

Temperatura mínima de operação 12ºC 142ºC 

Temperatura máxima de operação 400ºC 538ºC 

Temperatura de entrada do HTF no ciclo 293ºC 293ºC 

Temperatura de saída do HTF no ciclo 391ºC 391ºC 

Temperatura de proteção de congelamento 150ºC 150ºC 

Recetor (HCE) Solel UVAC 3 

Diâmetro interno do tubo absorvente 0,066m 

Diâmetro externo do tudo absorvente 0,07m 

Absorção 0,96 
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Quadro 4.6 Caraterísticas do recetor (HCE). Adaptada: (SAM, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Ciclo de potência 

O bloco de potência é o componente da central responsável pela conversão da energia 

térmica em energia elétrica. É constituído por uma turbina a vapor, que funciona segundo 

o ciclo de Rankine. No Quadro 4.7 é apresentado um resumo das características principais 

do ciclo de potência.  

Quadro 4.7 Caraterísticas do ciclo de potência. Adaptada: (SAM, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coletor (SCA) Euro Trough ET150 

Área de abertura refletora 817,5m2 

Largura da abertura 5,75m 

Comprimento do conjunto de coletor 150m 

Número de módulos por conjunto 12 

Comprimento do módulo único. 12,5m 

Refletância do espelho 0,935 

Capacidade da central 

Produção bruta projetada 55MWe 

Fator de conversão bruto estimado 0,9 

Produção líquida estimada 50MWe 

Bloco de potência Ciclo de Rankine 

Eficiência de conversão do ciclo nominal 0,381 

Temperatura do HTF à entrada 391ºC 

Temperatura do HTF à saída 293ºC 

Temperatura mínima do HTF no arranque 300ºC 

Pressão de operação da caldeira 85bar 

Tempo de arranque do bloco de potência 30min 

Sistema Backup Gás Natural 

Eficiência da caldeira do sistema de backup 0,9 

Temperatura de saída do aquecedor auxiliar 391ºC 

Modo do sistema de backup Operação suplementar 
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4.1.4. Método de arrefecimento  

O método de arrefecimento é um parâmetro importante e tendo em conta a eficiência e os 

custos de investimento, o método de arrefecimento húmido (evaporativo) é o método mais 

utilizado nas centrais CSP de concentrador de calha parabólica e foi o método escolhido 

para este estudo. Quanto ao método de arrefecimento a seco também foi simulado e as 

características de ambos os métodos encontram-se no Quadro 4.8. 

 

Quadro 4.8 Características do método de arrefecimento. Adaptada: (SAM, 2017). 

 

 

 

 

 

A temperatura média ambiente do projeto é a temperatura na qual o ciclo de potência 

funciona para uma eficiência de conversão do ciclo à potência nominal. Assim, para a 

opção com condensador a ar o SAM utiliza o valor da temperatura ambiente do bolbo 

seco (mais alta, 42ºC valor padrão SAM) e para o condensador evaporativo, utiliza a 

temperatura do bolbo húmido (mais baixa, por exemplo 20ºC). O SAM tem por definição 

o arrefecimento seco com uma temperatura ambiente de 42ºC. 

Contudo, para este estudo a temperatura ambiente do projeto foi alterada para 20ºC, tendo 

em conta a localização e a temperatura média do local, e foi utilizado o mesmo valor 

(20ºC) para as simulações efetuadas com os dois métodos de arrefecimento. 

No entanto, em Portugal as estações do ano, inverno e verão, apresentam uma amplitude 

térmica elevada. A temperatura média ambiente num ano climatológico normal ronda os 

17,8ºC, contudo nos meses de inverno a temperatura média ambiente baixa para os 11,7ºC 

(janeiro) e sobe nos meses de verão para os 23,6ºC (julho).  

Além disso, os efeitos das alterações climáticas, mais propriamente a subida das 

temperaturas, já se fazem sentir e tendo em conta os valores dos normais climatológicos 

do IPMA, consideraram-se 20ºC como temperatura ambiente do projeto (IPMA, 2017). 

Método de arrefecimento Húmido Seco 

Tipo de condensador Evaporativo Ar 

Temperatura ambiente do projeto - SAM 20ºC 20ºC 

Aumento da temperatura da água do condensador 10ºC - 

Diferença de temperatura inicial (ITD) - 16ºC 

Pressão mínima do condensador 1,25 inHg (42,3mbar) 
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Ainda assim, e de forma a avaliar a influência da temperatura ambiente do local aquando 

do arrefecimento, foram feitas simulações com vários valores para a temperatura 

ambiente em Faro, como apresentado no Quadro 4.9.  

Quadro 4.9 Temperatura ambiente média em Faro. Fonte: (IPMA, 2017; SAM, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, como o local escolhido para a implementação da central é uma região com 

alguma escassez de água, e visto que as alterações climáticas (períodos de seca 

severa/extrema) estão a afetar significativamente a região sul da Europa, é necessário 

repensar o consumo/utilização da água. Assim, o método de arrefecimento seco também 

foi considerado nas simulações do SAM. Por outro lado, o sistema de arrefecimento da 

central está diretamente relacionado com o consumo de água na central, e associado a 

este consumo estão a lavagens dos espelhos e a manutenção da central.   

Deste modo e tendo em conta que a localização da central não é uma zona desértica e não 

está sujeita a tempestades de areia ou outros fatores que causem uma sujidade acentuada 

nos espelhos e nos sistemas da central, os valores definidos pelo SAM para a quantidade 

de água utilizadas na lavagem dos espelhos e o número de lavagem por ano foram 

reduzidos em 30% de modo a poupar água, como apresentado no Quadro 4.10. 

Quadro 4.10 Lavagem dos espelhos. Adaptada: (SAM, 2017). 

 

 

 

*O volume de água em litros por metro quadrado de área de abertura do campo solar. 

Temperatura ambiente média - Janeiro 11,7ºC 

Temperatura ambiente média em Faro - SAM 17,8ºC 

Temperatura ambiente média do projeto – SAM 20ºC 

Temperatura ambiente média – Julho 23,6ºC 

Temperatura ambiente média máxima - Julho 29ºC 

Temperatura máxima – Julho (maior valor registado) 39,8ºC 

Lavagem dos espelhos SAM Simulação - Faro 

Água utilizada nas lavagens (L/m2.apert) * 0,7 0,5 

Número de lavagens por ano 63 45 
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4.1.5. Armazenamento de energia térmica e Sistema backup 

A inclusão de um sistema de armazenamento de energia térmica é a principal vantagem 

das centrais CSP, em que este pode ser utilizado para produzir eletricidade quando o sol 

não brilha. A eficiência do sistema de armazenamento térmico pode ser muito alta (~99%) 

e os custos são baixos, quando comparados com as alternativas como o armazenamento 

em baterias (NREL and Sandia National Laboratories, 2016). 

O intervalo de temperatura de funcionamento do sistema de armazenamento é dependente 

das tecnologias do campo solar. A atual tecnologia de calha parabólica consegue fornecer 

o HTF a 393ºC resultando em temperaturas de armazenamento entre 292º-385°C. No 

entanto, com temperaturas de operação mais elevadas é possível aumentar a eficiência de 

conversão da energia solar em eletricidade, reduzir o volume de armazenamento térmico 

e diminuir o LCOE (Liu et al., 2016). 

Relativamente aos fluidos de armazenamento térmico de última geração, os sais fundidos 

(Solar Salt e Hitec) têm sido comercialmente inseridos nos sistemas de concentrador calha 

parabólica e de torre de energia solar. O Solar Salt é relativamente barato e tem a 

temperatura de funcionamento máxima mais elevada, contudo congela a 220°C, o que 

exige sistemas anticongelantes bastante caros. O Hitec tem uma temperatura de 

congelação mais desejável de 120º-140°C e é capaz de suportar um limite de temperatura 

superior a 500°C (Liu et al., 2016). 

Tal como para a central de referência, para o presente estudo o sistema de armazenamento 

de energia térmica tem uma capacidade de armazenamento de 7,5horas mas com o sal 

fundido Hitec como fluido do meio de armazenamento do calor, em vez do Solar Salt.  

Embora os sistemas CSP possam ser projetados como sistemas isolados, em muitas 

situações, é necessária a instalação de um sistema auxiliar backup (Balghouthi et al., 

2016). Este sistema funciona com um combustível fóssil a gás natural, no modo de 

operação suplementar, ou seja o SAM assume um sistema de backup fóssil de uma 

capacidade máxima fixa em que, por exemplo, é capaz de fornecer 10 MW de energia 

térmica ao HTF (Wagner, M. and Gilman, P., 2011) com uma fração de combustível fóssil 

adicionada ao HTF proveniente do campo solar e do sistema de armazenamento, nos 

períodos selecionados.  
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 Fração de combustível fóssil utilizado pela central nos períodos selecionados: 

Período 4 = 0,15 → 15% da energia térmica fornecida ao HTF é proveniente do 

sistema de backup. Este período está definido nos meses de janeiro a maio e de outubro 

a dezembro, entre as 8h e as 20h.  

Período 5 = 0,2 → 20% da energia térmica fornecida ao HTF é proveniente do 

sistema de backup. Este período ocorre nos meses de janeiro a maio e de outubro a 

dezembro, entre as 6h e 7h, e entre as 21h e 23h. 

Período 6 = 0,45 → 45% da energia térmica fornecida ao HTF é proveniente do 

sistema de backup. Este período é considerado o mais crítico e está definido nos meses 

de janeiro a maio e de outubro a dezembro, entre as 0h e 5h. 

Nos restantes períodos do ano a central funciona apenas com a energia solar, não sendo 

considerado assim o apoio do sistema de backup. 

A Figura 4.2 apresenta a página do dimensionamento no SAM do sistema de backup, com 

os períodos acima mencionados, e do sistema de armazenamento.  

 

 
Figura 4.2 Sistema de armazenamento de energia térmica e sistema backup. Adaptada: (SAM, 2017). 
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O Quadro 4.11 resume as características do sistema de armazenamento térmico e do 

sistema de backup da central CSP. 

Quadro 4.11 Características do sistema de armazenamento. Adaptada: (SAM, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6. Configurações técnicas da central – simulações 

Para a realização deste estudo serão consideradas várias configurações técnicas para a 

central de concentradores de calha parabólica, de modo a serem estudados os seguintes 

parâmetros:  

 Localização da central; 

  Fluido de transferência de calor (HTF); 

 Método de arrefecimento; 

 Armazenamento de energia térmica (TES); 

 Sistema de backup a gás natural.  

 

Configuração 1: a central funciona com fluido de transferência de calor Therminol VP-

1, com método de arrefecimento húmido (Wet), sistema de armazenamento térmico com 

o fluido Hitec (7,5h) e sistema backup a gás natural, em Faro.   

 

Tipo de armazenamento Dois tanques - indireto 

Fluido de armazenamento térmico Hitec 

Temperatura mínima de armazenamento do HTF 142ºC 

Temperatura máxima de armazenamento do HTF 538ºC 

Temperatura do fluido 342ºC 

Volume de armazenamento 14431m³ 

Capacidade térmica TES 1082,68MWht 

Capacidade térmica do tanque 25MWht 

Eficiência térmica do tanque 0,98 

Diâmetro do tanque 36,23m 

Altura do tanque 14m 

Volume mínimo do fluido 1030,79m³ 
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De modo a reforçar a justificação do local foi simulada a central em mais 2 locais 

distintos: Évora e Bragança. 

 

Configuração 2: a central funciona com fluido de transferência de calor Therminol VP-

1, com método de arrefecimento húmido (Wet), sistema de armazenamento térmico com 

o fluido Hitec (7,5h) e sistema backup a gás natural, em Évora. 

 

Configuração 3: a central funciona com fluido transferência de calor Therminol VP-1, 

com método de arrefecimento húmido (Wet), sistema de armazenamento térmico o fluido 

Hitec (7,5h) e sistema backup a gás natural, em Bragança.   

 

Relativamente ao fluido de transferência de calor foi feita uma simulação com o óleo 

térmico Therminol VP-1, com método de arrefecimento húmido (Wet) e seco (Dry), e 

outra com o sal fundido Hitec, com método de arrefecimento húmido (Wet) e seco (Dry). 

 

Configuração 4: a central funciona com o fluido de transferência de calor Therminol VP-

1, com método de arrefecimento seco (Dry), sistema de armazenamento térmico com o 

fluido Hitec (7,5h) e sistema de backup a gás natural, em Faro.   

 

Configuração 5: a central funciona com o fluido de transferência de calor Hitec, com 

método de arrefecimento húmido (Wet), sistema de armazenamento térmico com o fluido 

Hitec (7,5h) e sistema de backup a gás natural, em Faro.   

 

Configuração 6: a central funciona com o fluido de transferência de calor Hitec, com 

método de arrefecimento seco (Dry), sistema de armazenamento térmico com o fluido 

Hitec (7,5h) e sistema de backup a gás natural, em Faro.   

 

De modo a estudar a influência do sistema de armazenamento de energia térmica e do 

sistema de backup, foram feitas simulações com e sem sistema de armazenamento térmico 

e ainda com e sem sistema de backup.  
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Configuração 7: a central funciona com fluido de transferência de calor Therminol VP-

1, com método de arrefecimento húmido (Wet), e exclusivamente com recurso à energia 

solar, ou seja, sem sistema de armazenamento térmico e sem sistema backup a gás natural, 

em Faro.   

 

Configuração 8: a central funciona com fluido de transferência de calor Therminol VP-

1, com método de arrefecimento húmido (Wet), e com sistema de armazenamento térmico 

com Hitec (7,5h), em Faro.   

 

Configuração 9: a central funciona com fluido de transferência de calor Therminol VP-

1, com método de arrefecimento húmido (Wet) e com sistema backup a gás natural, em 

Faro.   

 

Ainda de forma a avaliar a influência da temperatura ambiente no ciclo de potência (ciclo 

de vapor de Rankine), foram feitas simulações com vários valores para a temperatura 

ambiente em Faro (11,7ºC; 17,8ºC; 23,6ºC; 29ºC e 39,8ºC), tendo como base a 

configuração 1.  

O Quadro 4.12 sistematiza as simulações técnicas cujos resultados serão discutidos no 

capítulo seguinte.   

Quadro 4.12 Resumo das parametrizações técnicas da central CSP. 

Configurações C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

Local Faro Évora Bragança Faro Faro Faro Faro Faro Faro 

HTF 
Therminol 

VP-1 

Therminol 

VP-1 

Therminol 

VP-1 

Therminol 

VP-1 
Hitec Hitec 

Therminol 

VP-1 

Therminol 

VP-1 

Therminol 

VP-1 

Método de 

Arrefecimento 
Wet Wet Wet Dry Wet Dry Wet Wet Wet 

TES 
Hitec 

(7,5h) 

Hitec 

(7,5h) 

Hitec 

(7,5h) 

Hitec 

(7,5h) 

Hitec 

(7,5h) 

Hitec 

(7,5h) 
- 

Hitec 

(7,5h) 
- 

Sistema 

backup 

Gás 

natural 

Gás 

natural 

Gás 

natural 

Gás 

natural 

Gás 

natural 

Gás 

natural 
- - 

Gás 

natural 
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4.2. Parametrizações financeiras da central  

O modelo económico-financeiro escolhido foi o PPA Single Owner.  

No modelo Single Owner, uma entidade é a proprietária do projeto e tem responsabilidade 

tributária suficiente para utilizar os benefícios fiscais. O proprietário pode ser o 

desenvolvedor original ou um terceiro investidor fiscal que compra o projeto do 

desenvolvedor. O preço do PPA é o preço de compra num acordo de compra de energia 

(PPA), e é o preço que o projeto recebe por cada unidade de eletricidade que o sistema 

produz (NREL – SAM’s Help system, 2017). 

Devido à falta de dados reais para um projeto deste tipo em Portugal, são tidos como base 

os valores dos custos da central Andasol 1, em Espanha (NREL, 2013). 

De modo a podermos estudar as questões económicas efetuámos várias simulações tendo 

em conta cenários de investimento diferentes.  

Para a realização deste estudo serão consideradas várias configurações financeiras para a 

central de concentradores de calha parabólica com 50MW, de modo a serem estudados 

os seguintes parâmetros:  

 Taxa Interna de Retorno (IRR); 

 Ano-alvo da IRR; 

 Taxa de inflação; 

 Taxa desconto real; 

 Dívida; 

 Taxa anual de juros; 

 Tenor – período da dívida. 

Taxa Interna de Retorno (IRR): é a taxa de desconto nominal que corresponde a um 

valor presente líquido (NPV) nulo para os modelos financeiros PPA. 

, onde Cn representa fluxo de caixa depois dos impostos. 
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Ano alvo da IRR: é o ano em que se espera alcançar a taxa interna de retorno do projeto. 

Com o IRR e o ano, em que se espera que este IRR seja alcançado, definidos pelo 

utilizador, o software vai ajustar o preço do PPA até que a IRR nesse ano seja o mais 

próximo possível do alvo do IRR definido (NREL – SAM’s Help system, 2017). 

Taxa de inflação: é a taxa anual de variação de custos, tipicamente baseada num índice 

de preços, expresso em percentagem. O SAM utiliza a taxa de inflação para calcular o 

valor dos custos nos dois primeiros anos e mais tarde do fluxo de caixa do projeto. 

O valor padrão do SAM de 2,5% baseia-se nos dados do índice de preços ao consumidor 

do Departamento de Estatísticas do Trabalho do Departamento de Trabalho dos EUA e é 

a média do índice médio anual de preços ao consumidor entre 1991 e 2012 (NREL – 

SAM’s Help system, 2017). 

Neste estudo foram considerados três valores: 8%, 2,9% e 1,2%. O valor de 8% baseia-

se nos dados da Taxa de Variação do Índice de Preços no Consumidor, do PORDATA – 

Base de Dados de Portugal Contemporâneo, e corresponde à média entre 1978 e 2016. O 

valor de 2,9% corresponde à média decenal entre 1998 e 2007, e 1,2% diz respeito à 

média decenal entre 2008 e 2016 (PORDATA, 2017).  

Taxa desconto real: é uma taxa utilizada para calcular o valor presente no fluxo de caixa 

do projeto durante o período de análise (25 anos) e para calcular os custos anuais. Esta 

taxa é expressa como uma percentagem anual. 

O valor padrão (5,5%) do SAM é baseado numa estimativa razoável para projetos de 

energia renovável nos Estados Unidos. Como as taxas de desconto são muito subjetivas 

e os investidores dos projetos geralmente são resistentes em compartilhar informações 

sobre as taxas de desconto, e os documentos publicados sobre financiamento de energia 

renovável normalmente não incluem informações detalhadas sobre estas taxas de 

desconto (NREL – SAM’s Help system, 2017).  

Para o caso português foi considerado um valor de 8% e um valor de 5%. O valor de 8% 

tem em conta a central Andasol 1. O valor de 5% resulta da média das taxas de 

rendibilidade de obrigações do tesouro, entre 1999 e 2016 (PORDATA, 2017) e do estudo 

efetuado pelo Garcia (2013) para projetos de energias renováveis.  
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Taxa anual de juros: foram considerados 3 cenários de taxas anuais de juro relativos à 

divida. No primeiro consideramos um projeto sem divida, logo sem juros (0%), no 

segundo cenário foi considerado um valor de 4% que diz respeito à média das taxas de 

juro sobre novas operações de empréstimos (média anual) a empresas (PORDATA, 2017) 

e o valor considerado para a central Andasol 1 de 5,5% (NREL, 2013). 

Dívida: ou tamanho da dívida é uma fração do custo de capital líquido. 

Dívida = percentagem de dívida (%) × custo de capital líquido (€) 

Percentagem de dívida: é uma fração do custo instalado, ajustado para atender aos 

custos, taxas e aos incentivos do projeto. Esta opção é apropriada para projetos com dívida 

de estilo hipotecário, onde os pagamentos anuais e os juros são constantes (NREL – 

SAM’s Help system, 2017). 

Tenor: é o período da dívida. Tendo em conta o ano alvo da IRR de 20 e 8 anos é 

considerado um período da dívida de 18 e 4 anos, respetivamente.  

O Quadro 4.13 e o Quadro 4.14 sistematizam as configurações financeiras acima referidas 

e os resultados são discutidos no capítulo seguinte.  

Quadro 4.13 Resumo das parametrizações financeiras da central CSP para um período de retorno de 20 
anos. 

CONFIGURAÇÕES C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6 C1.7 C1.8 

IRR 20anos 

Taxa IRR 12% 

Taxa de inflação 8% 2,90% 1,20% 2,90% 1,20% 

Taxa desconto real 8% 5% 

Taxa anual de juros 4% 0% 4% 0% 4% 0% 

Percentagem de 
dívida 

5% 0% 5% 0% 5% 0% 

Tenor (período da 
dívida) 

18anos 0 18anos 0 18anos 0 
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Quadro 4.14 Resumo das parametrizações financeiras da central CSP para um período de retorno de 8 
anos. 

CONFIGURAÇÕES C1.9 C1.10 C1.11 C1.12 C1.13 C1.14 C1.15 C1.16 

IRR 8 

Taxa IRR 12% 

Taxa de inflação 8% 2,90% 1,20% 2,90% 1,20% 

Taxa desconto real 8% 5% 5% 8% 8% 8% 

Taxa anual de juros 4% 0% 4% 0% 4% 0% 

Percentagem de 

dívida 5% 0% 5% 0% 5% 0% 

Tenor (período da 

dívida) 4anos 0 4anos 0 4anos 0 
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5. Análise e Discussão dos Resultados 

 
Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos a partir das simulações efetuadas 

no software SAM. 

De forma a compreender melhor o funcionamento da central CSP com concentradores de 

calha parabólica, apresenta-se na Figura 5.1 um esquema de todo o circuito do fluxo de 

energia, desde os coletores (campo solar) até à injeção da eletricidade na rede elétrica.  

 

Figura 5.1 Esquema de uma central CSP de concentradores de calha parabólica. Fonte: (Trabelsi et al., 
2016). 

 

 

5.1. Avaliação do potencial CSP em Portugal – Análise energética 

O presente subcapítulo diz respeito à análise energética dos resultados obtidos 

através das simulações efetuadas no software SAM. 
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5.1.1. Simulação de uma central CSP de PTC com 50MW 

 

 Configuração 1: a central funciona com fluido de transferência de calor 

Therminol VP-1, com método de arrefecimento húmido (Wet), sistema de 

armazenamento térmico com Hitec (7,5h) e sistema backup a gás natural, em Faro.   

 

Quadro 5.1 Parametrização da configuração 1. 

Configuração C1 

Local Faro 

HTF Therminol VP-1 

Método de Arrefecimento Wet 

TES Hitec (7,5h) 

Sistema backup Gás natural 

 

 

A Figura 5.2 ilustra a produção anual de energia elétrica (GWh), ao longo do tempo de 

vida útil (25 anos) da central CSP, em Faro, resultante da configuração 1. No primeiro 

ano de funcionamento da central, a energia produzida é cerca de 190,79 GWh. Durante o 

tempo de operação da central, prevê-se uma diminuição de 13% da produção anual de 

energia, como se observa na Figura 5.2. 
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Figura 5.2 Produção Anual de Energia Elétrica (GWh) ao longo do tempo de vida estimado para a central 
– 25 anos. 

 

A Figura 5.3 representa a evolução temporal, ao longo dos 25 anos, da produção anual de 

energia elétrica (GWh) para diferentes meses do ano. Como era de esperar, a energia 

produzida varia ao longo do ano e ao longo do tempo de vida útil da central.  

Comparando a energia produzida em 4 meses, em que cada mês corresponde a uma 

estação do ano, verifica-se que o mês de julho (verão) corresponde ao mês com maior 

produção de energia (com 25,21GWh) e o mês de janeiro (inverno) corresponde ao mês 

de menor produção de energia com um valor de 6,61GWh (cerca de 26% do valor obtido 

para um mês de julho), valores estes referentes ao primeiro ano de operação da central. 

Nas estações do ano intermédias, primavera e outono, as variações na conversão de 

energia não são tão acentuadas, em que o mês de abril e outubro registam um valor de 

19,81GWh e 12,48GWh, respetivamente.  

165

170

175

180

185

190

195

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

E
n

er
gi

a 
(G

W
h

)

Tempo (anos)

Produção Anual de Energia Elétrica

Produção anual de energia elétrica



Análise e Discussão dos Resultados 

110 
 

 

Figura 5.3 Produção Mensal de Energia Elétrica (GWh) em diferentes estações do ano, ao longo dos 25 
anos. 

 

A Figura 5.4 apresenta-nos a variabilidade dos diversos fluxos de energia ao longo do 

primeiro ano de funcionamento da central. Podemos verificar que só uma parte da energia 

solar que atinge o campo solar é entregue ao bloco de potência e convertida em energia 

elétrica. Este valor varia entre um mínimo no inverno (43,2%) e um máximo no verão 

(56,7%).  

A Figura 5.5 representa a evolução anual da energia elétrica produzida pela central, 

distinguido a energia elétrica bruta da energia elétrica liquida. Analogamente verifica-se 

uma acentuada variação na produção de energia ao longo do ano, com uma forte 

dependência sazonal. O mês de maio regista a maior produção de energia elétrica bruta e 

líquida, com um valor de 27,81GWhe e 25,47GWhe, respetivamente. 

Comparando as Figuras 5.4 e 5.5 verifica-se que, por exemplo, no mês de junho dos 

113,5GWht que incidiram no campo solar, apenas 63,79GWht (56,2%) foram entregues 

ao bloco de potência resultando em 24,25GWhe de energia elétrica bruta, dos quais foram 

entregues à rede elétrica 22,22GWhe (energia líquida). 
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Figura 5.4 Variabilidade intra-anual entre os diferentes fluxos de energia (GWht). 

 

Devido às perdas de conversão no gerador elétrico, existem diferenças na produção entre 

a energia elétrica bruta e a energia elétrica líquida, em que esta última é a energia injetada 

na rede.  

 

Figura 5.5 Energia elétrica produzida pela central (GWhe). 
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A introdução de um sistema de backup, neste caso a gás natural, permite aumentar a 

produção na central nos períodos em que a radiação solar por si só não é suficiente. O 

sistema backup foi configurado de forma a fornecer energia ao ciclo nos meses de janeiro 

a maio e de outubro a dezembro, com diferentes percentagens de combustível dispensado 

ao longo das horas do dia. Nos meses de verão (junho, julho, agosto e setembro) a central 

não utiliza combustível fóssil tendo em conta as temperaturas mais elevadas e a maior 

disponibilidade de radiação.  

Os resultados observados na Figura 5.5 incluem o sistema de backup, tal como toda a 

análise exposta anteriormente resultantes da configuração 1. 

A Figura 5.6 apresenta o ciclo horário da potência bruta, em MWe (a) e de potência 

térmica, em MWt (b) utilizando um sistema de backup com recurso a gás natural, 

respetivamente, durante o dia (horas) e ao longo do ano (meses). 

 Como se verifica, as duas figuras complementam-se, nos períodos em que a potência 

elétrica apresenta valores mais baixos, na ordem de 20MWe entre as 0h e 6h, nos meses 

de março a maio, e de outubro a dezembro, a potência produzida com recurso a 

combustível fóssil apresenta os maiores valores, na ordem dos 60MWt. Nos meses de 

janeiro a março e outubro a dezembro, entre as 18h e 24h, a produção também é auxiliada 

com recurso ao gás natural, e apresenta valores na ordem dos 25MWt. 

Nos meses de verão (junho, julho, agosto e setembro) não existe produção de energia 

elétrica com recurso a gás natural. Como era de esperar, os valores mais elevados de 

produção ocorrem entre 10h e as 18h, com valores entre os 34,8MWe e 58MWe. Entre 

março e setembro, a produção de energia elétrica também é elevada entre as 18h e as 24h, 

em que os valores rondam os 50MWe. 
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Figura 5.6 (a) Ciclo horário da potência elétrica bruta (MWe); (b) Ciclo horário da potência térmica com 

origem fóssil (MWt). 

A utilização do recurso gás natural está sistematizada na Figura 5.7 que representa o 

consumo do combustível fóssil ao longo dos diferentes meses do ano pela central. 

Verifica-se que o mês de maio é o que apresenta um maior consumo de gás natural, 

compreendendo-se assim que o mês de maio seja o que tem uma maior produção de 

energia elétrica (cf. Figura 5.5). 

a) 

b) 
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Figura 5.7 Energia consumida com base no combustível fóssil utilizado pela central (GWh). 

 

 De forma a analisar o desempenho diário da central foram escolhidos dois dias, o 

dia 1 de agosto e o dia 22 de dezembro, com o objetivo de se obter um dia típico 

que caracterize as estações de verão e de inverno, respetivamente.  

 

Os dois dias considerados apresentam a evolução meteorológica horária na Figura 5.8. 
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Figura 5.8 Dados meteorológicos de dois dias típicos de verão (a) e inverno (b), em Faro. 

 

Pela Figura 5.8, observa-se claramente a diferença entre os valores máximos de DNI nos 

dois dias analisados, em que para um dia de verão a radiação DNI chega a ultrapassar os 

900W/m2, ao passo que num dia de inverno os valores máximos rondam os 600W/m2. 

Verifica-se que o recurso solar estende-se sensivelmente 12 horas num dia de verão, em 

contraste com um dia de inverno, cujo recurso solar não estará disponível mais de 8 horas 

por dia.  

Relativamente à temperatura, num dia de verão os máximos chegam facilmente os 30ºC, 

ao contrário dos dias de inverno em que a temperatura máxima pode ter valores abaixo 

do 10ºC. Nos dias escolhidos, a temperatura máxima em dezembro foi de 18ºC e a mínima 

de 9ºC, quanto a agosto a temperatura máxima chegou aos 29,8ºC e a mínima foi de 

24,3ºC. Os valores máximos e mínimos da temperatura são um parâmetro importante na 

configuração dos sistemas de backup e de arrefecimento. 

A Figura 5.9 mostra os diferentes fluxos de energia, como mostrado anteriormente na 

Figura 5.4, mas agora para um dia de verão (a) e para um dia de inverno (b). Da energia 

incidente apenas uma parte é transferida para o fluido de transferência de calor e 

posteriormente para o bloco de potência.  

No mês de agosto, Figura 5.9 a), a operação da central recorrendo ao campo solar iniciou-

se às 8h da manhã, atingindo um máximo de energia produzida pelo campo às 13h com 
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um valor de 316,19MWt. Simultaneamente, a partir das 8h deu-se início ao processo de 

carga do sistema de armazenamento térmico, aproveitando os valores elevados de 

radiação solar registados. No entanto, a partir das 13h verificou-se uma diminuição da 

radiação e a consequente diminuição de energia produzida pelo campo e a carga do 

sistema de armazenamento parou, começando o período de descarga garantindo o 

funcionamento do bloco de potência apenas até as 18h. Tendo em conta que se trata de 

um dia de agosto, esta quebra de produção deve ter sido causada por um período de grande 

nebulosidade durante a tarde. Entre as 23h e as 8h do dia seguinte, o bloco de potência da 

central é desligado.  

No que diz respeito ao funcionamento da central ao longo de um dia típico de inverno, 

pode-se observar na Figura 5.9 b) que a central entra em operação por volta das 10h até 

as 15h, devido aos baixos valores de radiação e o sistema de armazenamento térmico não 

armazena energia. No entanto, a produção da central é assegurada pelo sistema backup 

que fornece energia à central desde as 10h até as 23h, com um valor de 28,87MWt. Em 

dezembro, a energia incidente máxima foi 332,60MWt enquanto a energia máxima 

produzida pelo campo foi de apenas 83,57MWt. 
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Figura 5.9 Fluxo de energia na central (MWt) de dois dias típicos de verão (a) e inverno (b), em Faro. 

 
Na Figura 5.10 é possível observar a oscilação da temperatura do fluido de transferência 

de calor nos tubos coletores no campo solar e a temperatura do fluido de entrada e saída 

do ciclo de potência.  

Em agosto (Figura 5.10. a)), a temperatura de entrada do HTF frio no campo solar oscila 

entre os 203,1ºC e os 297,38ºC, enquanto a temperatura de saída do HTF quente do campo 

solar oscila entre os 194,7ºC e os 391,7ºC. Em dezembro (Figura 5.10 b), a temperatura 

de saída do HTF quente do campo solar atingem um máximo de 390,77ºC às 14h e um 

mínimo de 169,37ºC às 7h. A temperatura de entrada do HTF frio no campo solar varia 

entre os 174ºC e 296ºC. Relativamente à temperatura de entrada do HTF quente no ciclo 

de potência, esta varia entre os 293ºC e os 391ºC, em que em dezembro os valores 

máximos ocorrem entre as 10h e as 23h e em agosto entre 8h e 23h. Quanto à temperatura 

de saída do HTF do ciclo mantém-se entre os 286ºC e 293ºC ao longo do dia de inverno 

e de verão. É de notar que as temperaturas mínimas do HTF são mais baixas no inverno, 

devido à baixa radiação solar e também às baixas temperaturas que se fazem sentir e que 

afetam diretamente o fluido de transferência de calor, influenciando o funcionamento da 

central.  
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Figura 5.10 Temperatura do HTF no campo solar e no ciclo de potência, de dois dias típicos de verão (a) 

e inverno (b), em Faro. 

Para terminar a análise do desempenho diário da central, resta verificar a energia elétrica 

que a central consegue fornecer à rede em cada hora do dia. Através da Figura 5.11 

podemos observar que a quantidade de energia elétrica bruta à saída do bloco de potência 

num dia de inverno (Figura 5.11 b)) varia entre os 42,6MWe e os 10MWe, entre as 10h e 

23h. Contudo existem perdas no gerador elétrico, pelo que o valor da energia elétrica 

líquida fornecida à rede varia entre os 41MWe e 9MWe, entre as 10h e as 23h. 
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Relativamente ao dia de verão (Figura 5.11 a)), a energia elétrica bruta à saída do bloco 

de potência num dia de verão varia entre os 28,2MWe e os 56,1MWe, no período das 8h 

às 23h. Quanto à energia elétrica líquida, os valores são ligeiramente mais baixos devido 

às perdas, e variam entre os 25,9MWe e os 54,6MWe, no mesmo intervalo de tempo, das 

8h às 23h. A eficiência de conversão do ciclo de potência oscila entre os 35% e 38%. 

 

 

 

Figura 5.11 Energia elétrica (MWe) e eficiência do ciclo de potência de dois dias típicos de verão (a) e 
inverno (b), em Faro. 
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 De modo a reforçar a justificação do local foi simulada a central em mais 2 locais 

distintos: Évora (configuração 2) e Bragança (configuração 3, cf. Quadro 4.6.1). 

A Figura 5.12 apresenta a distribuição da radiação DNI nas três localizações estudadas, 

Faro, Évora e Bragança, confirmando a sazonalidade da radiação DNI e que o sul do país 

apresenta valores de radiação DNI mais elevados (cf. Figura 4.1 (a) e (b)). 

  

Figura 5.12 Radiação solar DNI (W/m2) em cidades diferentes. 
 

O perfil da energia incidente nos concentradores parabólicos representado na Figura 5.4. 

e Figura 5.9 apresenta a mesma disponibilidade da radiação DNI (Figura 5.12), uma vez 

que a energia incidente depende da radiação DNI e da área dos coletores.  

A Figura 5.13 indica a produção anual de energia e a radiação solar DNI em cada uma 

das localidades estudadas. Neste ponto é possível afirmar que a produção anual de energia 

(GWh) é diretamente proporcional à radiação solar DNI, em kWh/m2/dia, que atinge cada 

uma das localidades. Faro apresenta o valor mais elevado de radiação solar DNI, com 

5,36kWh/m2/dia e uma produção de energia de 190,79GWh. Évora e Bragança 

apresentam valores de radiação e de energia produzida relativamente próximos, com uma 

diferença de 2,3% e 6,8%, respetivamente.  
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Figura 5.13 Produção anual de energia e radiação solar (DNI) em diferentes cidades. 

 

A Figura 5.14 apresenta os valores da energia elétrica líquida produzida nas diferentes 

cidades em cada mês. A cidade de Faro exibe os valores mais elevados, sendo o máximo 

de 25,47GWhe em maio e o mínimo de 5,51GWhe em dezembro. Évora apresenta um 

valor máximo de energia elétrica líquida de 21,60GWhe em julho e um valor mínimo no 

mês de dezembro de 3,1GWhe. Quanto à cidade de Bragança, o valor máximo atingido 

foi de 22,10GWhe no mês de julho e o valor mínimo ocorreu no mês de dezembro com 

2,44GWhe. Comparando Évora com Bragança, em que Bragança é uma cidade com 

invernos rigorosos e verões secos e quentes, a produção de energia é em alguns meses 

superior à de Évora, o que mostra que no interior norte do país também tem potencial 

solar que pode ser aproveitado. 

Como já foi referido, a produção de energia nas centrais CSP depende da radiação 

disponível e também da temperatura que se faz sentir no local, e este facto pode ser 

facilmente verificado na Figura 5.14, com valores mais elevados nos meses de verão e 

valores mais baixos nos meses de inverno. 
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Figura 5.14 Energia elétrica líquida (GWhe) em diferentes cidades. 

 

5.1.2. Análise de sensibilidade ao HTF e ao método de arrefecimento 

 

Tendo-se confirmado na seção anterior que a melhor localização é no distrito de Faro, 

todas as simulações seguintes são realizadas para Faro. Pretende-se nesta seção realizar 

uma análise de sensibilidade à produção de energia elétrica pela mesma central, 

substituindo o fluido inicial Therminol VP-1 pelo fluido Hitec, e considerando os 

métodos de arrefecimento, húmido (Wet) e seco (Dry), mantendo-se o sistema de 

armazenamento de energia térmica (TES) e o sistema backup, como se indica no Quadro 

5.2. 

Quadro 5.2 Parametrização da configuração 4, 5 e 6. 
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Quadro 5.3 Produção anual de energia (GWh) para HTF e método de arrefecimento. 

Configuração Fluido/Arrefecimento Produção anual de energia (GWh) Rácio 

1 Therminol/Wet 190,79 100% 

4 Therminol/Dry 179,40 94% 

5 Hitec/Wet 181,28 95% 

6 Hitec/Dry 171,75 90% 

 

O Quadro 5.3 apresenta os valores da produção anual de energia (GWh) para as 

configurações 1, 4, 5 e 6, bem como o rácio, em percentagem, da energia produzida em 

cada simulação com a configuração 1. Verifica-se, assim, que a simulação com 

Therminol/Wet (configuração 1) apresenta os melhores resultados em termos de produção 

de energia, com um valor anual de 190,79GWh. Da configuração 5, com o sal fundido 

Hitec e arrefecimento húmido (Wet), resultou um valor anual de energia de 181,28GWh 

(95% da produção da configuração 1) e a simulação Hitec/Dry (configuração 6) obteve o 

pior resultado, com um valor de 171,75GWh (90% da configuração 1).   

O arrefecimento seco ou a ar, como mencionado na literatura (Xu et al., 2016), não é tão 

eficiente quanto o arrefecimento húmido ou evaporativo, pois este último consegue 

arrefecer mais rapidamente o vapor que sai da turbina para uma temperatura mais baixa 

e assim proporcionar um melhor desempenho térmico, visto que a eficiência do ciclo de 

Rankine depende da temperatura do dissipador de calor e ainda, menores eficiências 

remetem a maiores consumo de água. Efetivamente como se pode verificar no Quadro 

5.3, os valores da produção anual de energia para as simulações Therminol/Dry 

(179,40GWh) e Hitec/Dry (171,75GWh) são os mais baixos. 

A Figura 5.15 apresenta os valores mensais da energia elétrica líquida produzida para as 

quatro configurações estudadas. De modo geral, a diferença na produção de energia em 

cada mês para as quatro configurações não é muito significativa. A simulação 

Therminol/Wet regista os valores mais elevados de energia produzida em praticamente 

todos os meses, sendo por isso a configuração ótima escolhida. No entanto, esta apresenta 

como exceção os meses de junho, julho e agosto em que a simulação Hitec/Wet obteve 

melhores resultados. Os melhores resultados do fluido de transferência de calor Hitec nos 

meses de verão devem-se ao facto deste fluido conseguir atingir temperaturas mais 

elevadas (aproximadamente 535ºC), logo uma maior produção de vapor e 
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consequentemente de energia elétrica (Benoit et al., 2016). Como o ponto de fusão 

(142ºC) deste sal fundido é muito menor que o do Solar Salt (220ºC), permite obter 

melhores resultados com temperaturas mais baixas (Vignarooban et al., 2015).  

 

 

Figura 5.15 Energia produzida mensalmente (GWh). 
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5.1.3. Análise de sensibilidade ao TES e ao Sistema de Backup 

 

 De modo a estudar a influência do sistema de armazenamento de energia térmica 

e do sistema de backup, foram feitas simulações com e sem sistema de 

armazenamento térmico e ainda com e sem sistema de backup.  

 

Quadro 5.4 Parametrização da configuração 7, 8, 9. 
Configurações C1 C7 C8 C9 

Local Faro Faro Faro Faro 

HTF Therminol VP-1 Therminol VP-1 Therminol VP-1 Therminol VP-1 

Método de 

Arrefecimento 
Wet Wet Wet Wet 

TES Hitec (7,5h) - Hitec (7,5h) - 

Sistema 

backup 
Gás natural - - Gás natural 

 

Para avaliar a influência do armazenamento térmico (TES) e do sistema de backup na 

produção de energia, foram realizadas 4 simulações para as diferentes configurações 

estudadas e os resultados são apresentados no Quadro 5.5. 

 

Quadro 5.5 Influência do armazenamento térmico e do sistema backup. 

Configurações C1 C7 C8 C9 

Produção anual de energia 
(GWh) 

190,79 111,87 163,96 132,56 

Consumo anual de água 
(m3) 

634 260 382 083 544 790 454 179 

Energia armazenada 
(GWht) 

4,14 0 3,55 0 

Combustível fóssil (GWh) 88,84 0 0 68,90 

Fator de capacidade (%) 44 25,8 37,8 30,6 

 

Caso a central funciona-se simplesmente com a radiação solar (configuração 7), a 

produção anual de energia ficaria pelos 111,87GWh e com um fator de capacidade de 

25,8%.  
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Ao introduzir o sistema de armazenamento térmico com capacidade de armazenamento 

de 7,5h com sais fundidos Hitec (configuração 8), a energia armazenada foi de 3,55GWht, 

resultando numa produção anual de energia de 163,96GWh e o fator de capacidade que 

aumentou para 37,8%.  

No caso em que se introduziu apenas o sistema backup a gás natural (configuração 9) 

para ajudar na produção da energia elétrica, este permitiu ao sistema uma produção de 

132,56GWh dos quais 68,90GWh tiveram origem no combustível fóssil. 

Caso o sistema backup estive-se configurado de forma a auxiliar a produção em todos os 

períodos do dia e do ano, a produção seria muito maior.  

No entanto, como se verificou, o sistema TES permite uma maior produção de energia, 

de forma limpa e renovável, isto porque o fluido de transferência de calor é reciclado e 

mantém-se ao longo do ciclo, tal como acontece com no tanque de armazenamento com 

os sais fundidos. Contudo, uma maior produção de energia leva a uma maior consumo de 

água pelo sistema de arrefecimento, que pode ser um problema devido aos problemas de 

água e às alterações climáticas (seca) que estão a afetar o nosso país.  

 Como se verificou, o sistema de armazenamento permite uma maior produção de energia 

na central do que o sistema de backup, apesar de ter sido configurado um sistema com 

uma capacidade de armazenamento de apenas 7,5h.  

A configuração 1, com a introdução do sistema de backup e o TES (7,5h) obteve os 

melhores resultados, com uma produção de 190,79GWh em que 88,84GWh são 

provenientes do sistema backup e 4,14GWht da energia armazenada, e ainda um consumo 

anual de água de 634 260m3, o maior valor devido à maior produção de energia.  

O Quadro 5.6 apresenta os resultados das simulações com a variação do número de horas 

de armazenamento no sistema TES. 
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Quadro 5.6 Influência do número de horas de armazenamento térmico na produção anual de energia. 

Configurações 
TES 

 3 horas 
TES  

6 horas 

 C1 
TES  

7,5 horas 

TES  
9 horas  

TES  
12 horas 

TES 
15 horas 

Produção anual de 
energia (GWh) 

162,38 183,97 190,79 196,06 202,86 203,15 

Consumo anual de água 
(m3) 

546 193 614 529 634 260 650 545 671 965 673 515 

Energia armazenada 
(GWht) 

2,22 3,55 4,15 4,71 5,76 6,76 

Combustível fóssil 
(GWh) 

83,36 91,59 88,84 86,90 84,83 85,44 

Fator de capacidade (%) 37,4 42,4 44 45,2 46,8 46,8 

 

Como era de esperar o aumento do número de horas de armazenamento térmico permite 

aumentar a energia armazenada nos tanques com sais fundidos (Hitec), e o consequente 

aumento da produção anual de energia.  

Comparando os resultados obtidos com a configuração 1, verifica-se que aumentando a 

capacidade de armazenamento apenas 1,5 horas, para 9 horas, a energia armazenada 

aumentou em 13% (0,56GWht) e a produção anual aumentou 3%, para um valor de 

196,06GWh. 

Com uma capacidade de armazenamento de 12 horas, os valores obtidos são mais 

significativos. Começando pelo fator de capacidade que aumentou de 44% para 46,8%, a 

energia armazenada registou um valor de 5,76GWht, um aumento 39% relativamente à 

configuração 1. Quanto à produção anual de energia, esta registou um valor de 

202,86GWh, um aumento de 6% comparativamente com a configuração 1.  

Aumentando ainda para uma capacidade de 15 horas de armazenamento, as diferenças 

não são tão significativas. Isto é, comparando agora com o sistema TES de 12 horas, a 

energia produzida aumentou apenas 0,29GWh e a energia armazenada foi de 6,76GWht 

(mais 1GWht do que com TES de 12 horas).  

Em relação ao combustível fóssil utilizado pela central, com o aumento do número de 

horas de armazenamento a quantidade de combustível fóssil diminui e a energia 

produzida aumenta.  
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Deste modo, pode-se afirmar que o sistema TES é uma mais-valia numa central CSP, 

permitindo aumentar a energia produzida e diminuindo a quantidade de combustível 

fóssil utilizado pela central.  

É possível constatar que à medida que o tempo de armazenamento é incrementado 

promove um aumento da energia produzida pela central, sendo este mais evidente nas 

primeiras horas de armazenamento, até atingir um ponto ótimo (máximo). Posteriormente 

os valores tendem a manterem-se constante devido às perdas de calor por convecção, 

condução e radiação serem maiores para os sistemas de maior dimensão.  

Como já foi referido, o aumento da produção de energia conduz a um aumento do 

consumo de água pela central, que é uma das desvantagens das centrais CSP com 

arrefecimento húmido, no entanto são mais eficientes que as centrais que utilizam 

arrefecimento a seco, apresentando assim um melhor desempenho térmico. 

Em seguida é apresentado o Quadro 5.7, em que se pode observar os resultados da 

influência da temperatura ambiente do local projetado para a central. Para todas as 

simulações e configurações analisadas anteriormente a temperatura ambiente do projeto 

é 20ºC. Neste caso, foram realizadas simulações com vários valores da temperatura 

ambiente em Faro, tendo como base a configuração 1 (C1) com um valor de 20ºC para a 

temperatura ambiente. 

 

Quadro 5.7 Influência da temperatura ambiente (ºC) no funcionamento da central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura 
ambiente 

 Valor 
médio 

inverno 
(11,7ºC) 

Valor médio 
Faro SAM 

(17,8ºC) 

Configuração 1 
(20ºC) 

Valor médio 
verão 

(23,6ºC) 

Máxima 
(maior valor 

registado) 
(39,8ºC) 

Produção 
anual de 
energia 
(GWh) 

185,20 186,63 190,79 193,37 202,13 

Consumo 
anual de água 

(m3) 
647 339 629 145 634 260 628 720 591 870 

Energia 
armazenada 

(GWht) 
4,14 4,14 4,14 4,15 4,15 

Combustível 
fóssil (GWh) 

89,46 80,64 88,84 88,83 77,71 

Fator de 
capacidade 

(%) 
42,70 43,00 44,00 44,60 46,60 
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As variações da temperatura ambiente do local, ao longo do ano, permitem avaliar a 

influência da temperatura ambiente do local no funcionamento do ciclo de potência e no 

arrefecimento do vapor.  

Na primeira coluna do Quadro 5.7 foi considerado o valor médio de inverno (11,7ºC) em 

Faro, que apresentou uma produção de energia de 185,20GWh, com um fator de 

capacidade de 42,70% e o valor mais elevado para o consumo anual de água 647 339m3. 

Considerando o valor médio da temperatura ambiente em Faro de 17,8ºC, dado pelo 

SAM, representa uma diferença de 6ºC em relação à primeira simulação, no entanto em 

termos de produção de energia o aumento foi de apenas 1,43GWh, mas registou-se uma 

descida de 8,82GWh no combustível fóssil utilizado. 

 Relativamente ao valor da temperatura média de verão (23,6ºC), obteve-se um valor de 

193,37GWh de energia produzida e uma redução de 3% no consumo anual de água pela 

central, quando comparado com a temperatura média de inverno.   

Avaliando agora a influência da temperatura máxima (39,8ºC) registada em Faro no 

funcionamento da central e comparando com os resultados obtidos na simulação com a 

temperatura média de 17,8ºC, verifica-se uma produção anual de 202,13GWh que 

representa um aumento de 15,5GWh e um fator de capacidade de 46,6%. Observou-se 

também uma redução do consumo anual de água de 6% e ainda uma redução de 4% 

relativamente ao combustível fóssil utilizado pela central.   

Quando comparados os resultados obtidos com a configuração 1, com os valores obtidos 

com a temperatura média de inverno e com a temperatura média de verão e ainda com a 

temperatura máxima registada, verifica-se que a temperatura ambiente do local onde o 

projeto está em operação afeta o desempenho da central e os resultados obtidos.  

Uma diferença de 8ºC (11,7º para 20ºC) resultou numa diferença de 5,6GWh, e no caso 

de se registarem temperaturas mais elevadas (20ºC para 39,8ºC) a diferença na produção 

de energia chega aos 11,34GWh.  

Assim, os resultados mostram que utilizando um método de arrefecimento húmido com 

óleo térmico Therminol VP-1 como HTF, os melhores resultados, em termos produção 

anual de energia, são obtidos com temperaturas ambiente mais elevadas, que afetam a 

temperatura do fluido de transferência de calor, logo o desempenho do sistema.  
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5.1.4. Comparação dos resultados com a literatura 

Fazendo agora uma análise comparativa dos resultados com a literatura estudada e o 

projeto CSP de referência para este estudo (Andasol 1), podemos afirmar de um modo 

geral que os resultados obtidos mostram a viabilidade energética do projeto em Portugal, 

mais propriamente no sul de Portugal (Faro).  

Os resultados referentes ao fluido de transferência de calor utilizado nas simulações estão 

de acordo com a literatura estudada. O óleo térmico, Therminol VP-1, apresentou os 

melhores resultados entre as configurações e simulações efetuadas. É dos óleos térmicos 

mais utilizados nas centrais CSP de concentradores de calha parabólica, apresenta um 

baixo ponto de fusão (12ºC) e pode funcionar até uma temperatura de 400ºC (Benoit et 

al., 2016;Vignarooban et al., 2015). Como o ponto de fusão é bastante baixo, tornou-se 

uma mais-valia quando utilizado neste estudo para a central localizada em Faro, com 

diferenças de temperatura significativas ao longo do ano, e que rondam os 10ºC no 

inverno. O sal fundido Hitec também apresentou bons resultados, especialmente nos 

meses de verão, conseguindo superar o Therminol VP-1, visto que consegue atingir 

temperaturas mais elevadas (~535ºC), logo maior geração de vapor e consequente 

produção de energia elétrica. Este fluido é também o utilizado nos tanques de 

armazenamento de energia térmica (Benoit et al., 2016;Vignarooban et al., 2015). 

Quanto ao método de arrefecimento, os resultados obtidos pelas simulações mostram 

efetivamente que utilizando o método de arrefecimento húmido para um fluido de 

transferência de calor Therminol VP-1 ou Hitec, a produção anual de energia vai ser maior 

do que utilizando o método de arrefecimento a ar (seco). Estes resultados vão ao encontro 

com o mencionado na literatura, em que o arrefecimento húmido apresenta uma maior 

eficiência que o arrefecimento seco (Xu et al., 2016).  

Foi também possível verificar que quando utilizado o método de arrefecimento seco, o 

consumo de água reduziu acentuadamente. Esta é uma possível opção para os sistemas 

localizados em locais com escassez de água, no entanto a eficiência reduzida ainda é um 

impedimento a este método de arrefecimento (Sharma et al., 2015; Mariano Martín, 

2015).  

Quanto à influência da temperatura ambiente, a literatura estudada refere que os sistemas 

CSP em áreas mais quentes e secas têm melhores recursos solares, mas têm eficiências 
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nas centrais termoelétricas inferiores aos sistemas CSP em áreas mais frias. Deve-se este 

facto, às eficiências do ciclo de potência de Rankine serem dependentes das temperaturas 

do dissipador de calor, e consequentemente uma baixa eficiência da central leva a maiores 

taxas de consumo de água (JISEA, 2015). No entanto, os resultados obtidos nas 

simulações efetuadas (cf. Quadro 5.7) demonstram o contrário, ou seja que com o 

aumento da temperatura ambiente verifica-se um aumento da energia produzida e a 

redução do consumo de água.  

Os resultados obtidos com a análise da sensibilidade ao sistema de armazenamento de 

energia térmica e ao sistema de backup da central (cf. Quadro 5.5 e Quadro 5.6) 

comprovam que, a introdução destes sistemas nas centrais CSP é uma enorme vantagem 

em relação às restantes tecnologias de produção de energia através de fontes renováveis. 

Isto porque ao armazenar a energia térmica é possível utiliza-la nos períodos em que não 

há radiação solar (nuvens, noite, períodos de maior procura), e ainda ao poder ser 

conjugado com um sistema backup com combustível fóssil, é possível aumentar a 

produção de energia elétrica (Balghouthi et al., 2016; Liu et al., 2016; NREL and Sandia 

National Laboratories, 2016). Os sistemas de armazenamento com maior capacidade, em 

termos de horas de armazenamento da energia, conduzem a uma maior produção de 

energia elétrica. Segundo ESTELA (2016), desde 2010 que as centrais CSP espanholas 

incluem sistemas com capacidade de armazenamento entre 5 a 10 horas, amentando a 

eficiência global das centrais e a produção nas horas de maior procura e ainda reduzir o 

custo LCOE.  

Com referido inicialmente, este estudo teve como base a central Andasol 1 bem como os 

valores utilizados na modelação da central em (NREL,2013), com ajustes em alguns 

parâmetros como a localização (Faro), o fluido de transferência de calor (Therminol VP-

1) e o fluido de armazenamento térmico (Hitec). Comparando os valores da produção 

anual de energia elétrica verifica-se que existe uma diferença de 9,3%, em que para a 

central Andasol 1 o valor obtido é de 174,51GWh e para a central estudada o valor é de 

190,79GWh. Contudo, quando a central Andasol 1 entrou em funcionamento a produção 

de eletricidade espectável era de 158GWh/ano (NREL – Andasol 1, 2017). 

No entanto, os resultados da simulação efetuada para a central Andasol 1 (Espanha), no 

Quadro 5.8, indicam uma produção anual de energia de 184,05GWh, mais próximo do 

valor obtido para Faro. Valores estes que refletem as latitudes próximas, a radiação DNI 
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disponível e o clima semelhante, apresentando verões secos e quentes, e invernos frios 

(AEMet, 2017). 

 

Quadro 5.8 Comparação dos resultados obtidos das simulações de Faro e Andasol 1. 
Configuração Andasol 1 (Granada) Faro 

Coordenadas geográficas 37.22, -3.06 37.33º, -7.75 

Radiação DNI 

(kWh/m2/ano) 
2136 2200 

Produção anual de energia 

(GWh) 
184,05 190,79 

Fator de capacidade (%) 42,4 44 

Consumo de água (m3) 632 234 634 260 

 

 

5.2. Avaliação do potencial em Portugal – Análise económica 

O presente subcapítulo diz respeito à análise económica dos resultados obtidos através 

das simulações efetuadas no software SAM. Como referido inicialmente, foi escolhido o 

modelo PPA Single Owner (contrato de compra de energia com uma entidade proprietária 

do projeto) do SAM para a realização da simulação financeira da central.  

Como o sistema elétrico português está em transição do mercado regulado pelos CAE 

para um mercado liberalizado e devido à falta de dados reais para Portugal, neste ponto 

foram considerados os valores dos custos da central Andasol 1 que remetem ao ano 2006.  

Deste modo foi realizada uma análise financeira, com o objetivo de avaliar a influência 

dos parâmetros económicos no investimento neste tipo de tecnologia. Os resultados são 

apresentados no Quadro 5.9 e Quadro 5.10 e têm como base as configurações indicadas 

no Quadro 4.13 e Quadro 4.14.  
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Quadro 5.9 Resultados das configurações financeiras da central CSP para um período de retorno de 20 
anos. 

1$ = 0,83€ C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6 C1.7 C1.8 

Energia anual 

(GWh) 
190,79 

Preço PPA (€/kWh) 0,3348 0,3283 0,3033 0,3098 0,2975 0,3108 0,3033 0,2975 

LCOE (real) 

(€/kWh) 
0,2155 0,2119 0,2246 0,2296 0,2320 0,1959 0,1906 0,1994 

Valor presente 

líquido (NPV) (M€) 
-56,44 -55,75 26,91 27,25 70,33 103,02 102,08 165,76 

Taxa IRR (%) 12 

IRR (anos) 20 

IRR no fim do 

projeto (%) 
12,33 12,31 12,58 12,59 12,61 12,59 12,58 12,61 

Custo de capital 

líquido/watt (€/W) 
6,67 6,29 6,29 6,67 6,29 6,67 6,29 6,29 

Custo de capital 

líquido (M€) 
329,98 311,45 311,45 329,98 311,45 331,08 311,45 311,45 

Capital próprio (€) 313,48 311,45 311,45 313,48 311,45 314,52 311,45 311,45 

Divida (M€) 16,5 0 0 16,5 0 16,6 0 0 

Valor da receita do 

PPA (M€) 
365,7 358,6 466,14 476,13 524 603,55 590,89 677,29 

Custos totais de 

instalação (M€) 
307,56 

 

O Quadro 5.9 apresenta as configurações para um projeto com uma taxa interna de retorno 

de 12%, com um ano-alvo de 20 anos para ser a IRR ser alcançada e com um Tenor 

(período de pagamento da dívida) de 18 anos. Estes projetos consideram-se projetos de 

longo prazo, normalmente com entidades públicas como proprietários do projeto. Em 

todas as simulações (C1.1 a C1.8) foi considerada uma taxa anual de juros de 4%, isto 

quando se considera 5% de dívida. Sem dívida não há juros, logo taxa de juro é nula.  

As configurações C1.1 e C1.2 mostram a inviabilidade económica do projeto, com um 

valor presente líquido negativo. Como definimos uma taxa de desconto real de 8% 

juntamente com uma taxa de inflação de 8%, para os dois cenários escolhidos (com dívida 

de 5% ou um investimento total), o projeto é considerado inviável. Isto quando 

assumimos que é um investimento a longo prazo (20 anos), pois o mesmo não se verifica 
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quando reduzimos o ano-alvo para alcance da IRR para 8 anos (cf. Quadro 5.10, C1.9 e 

C1.10).  

Quando alteramos a taxa de inflação para 2,9%, nas configurações C1.3 e C1.4, o valor 

presente líquido do projeto passa a positivo, logo o projeto torna-se economicamente 

viável. Com o um valor de custo de capital por watt de 6,29€/W e um LCOE de 

0,2246€/kWh, para a configuração C1.3 e um valor de custo de capital por watt de 

6,67€/W um LCOE de 0,2296€/kWh para a configuração C1.4. Baixando ainda mais a 

taxa de inflação para 1,2% na configuração C1.5, o valor presente líquido aumenta de 

26,91M€ (em C1.3) para um valor de 70,33M€. Assim, ao baixar a taxa de inflação 

regista-se um aumento de 62% do NPV e o consequente aumento do LCOE de 

0,2246€/kWh para 0,2320€/kWh. 

Nas configurações C1.6, C1.7 e C1.8, baixamos o valor da taxa de desconto real para 5% 

e verificamos a influência da taxa de inflação de 2,9% e 1,2%, para um investimento total 

ou com 5% de dívida. Das três soluções, a configuração C1.7 apresenta os melhores 

resultados, em relação ao valor de custo de capital por watt (6,29€/W) e ao LCOE 

(0,1906€/kWh). No entanto, com a taxa de inflação a 1,2% (C1.8), o valor presente 

líquido apresenta um valor elevado, 165,76M€, e ainda um valor das receitas do PPA 

mais elevado com 677,29M€.  

Nos cenários com dívida de 5% (configuração C1.4 e C1.6), os melhores resultados são 

obtidos na configuração C6 com uma taxa de inflação de 2,90% e uma taxa de desconto 

real de 5%. Resultando assim num LCOE de 0,1959€/kWh, um valor presente líquido de 

103,02M€, e um valor da dívida de 16,5M€ que correspondem a 5% do custo de capital 

líquido.  

No Quadro 5.10 estão expostos os resultados para um projeto com um tempo de alcance 

da taxa interna de retorno de 8 anos, ou seja 8 anos após o início do funcionamento da 

central, obteve-se o retorno do investimento inicial.  
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Quadro 5.10 Resultados das configurações financeiras da central CSP para um período de retorno de 8 anos. 

1$ = 0,83€ C1.9 C1.10 C1.11 C1.12 C1.13 C1.14 C1.15 C1.16 

Energia anual (GWh) 190,79 

Preço PPA (€/kWh) 0,4484 0,4299 0,4390 0,4204 0,4177 0,4204 0,4376 0,4177 

LCOE (real) (€/kWh) 0,2380 0,2289 0,2263 0,2172 0,2314 0,2522 0,2620 0,2645 

Valor presente líquido (NPV) 

(M€) 
24,57 21,92 274,49 261,78 357,29 152,90 160,08 218,51 

Taxa IRR (%) 12 

IRR (anos) 8 

IRR no fim do projeto (%) 18,35 18,22 18,91 18,81 18,91 18,81 18,91 18,91 

Custo de capital líquido/watt 

(€/W) 
6,70 6,29 6,70 6,29 6,29 6,29 6,70 6,29 

Custo de capital líquido (M€) 332,72 311,45 332,72 311,45 311,45 311,45 331,62 311,45 

Capital próprio (€) 316,08 311,45 316,08 311,45 311,45 311,45 315,04 311,45 

Divida (M€) 16,64 0 16,64 0 0 0 16,58 0 

Valor da receita do PPA 

(M€) 
488,29 469,54 852,48 819,04 950,91 646,12 672,50 735,71 

Custos totais de instalação 

(M€) 
307,56 

 

Nas configurações em que foi considerada uma dívida de 5% (C1.9, C1.11 e C1.15) a 

taxa de juro aplicada é de 4%, com um Tenor, período de pagamento da dívida, de 4 anos.  

As configurações C1.9 e C1.10 apresentam os resultados das simulações para uma taxa 

de inflação de 8% e uma taxa de desconto real de 8%, num cenário com 5% de dívida e 

sem dívida. Para um período de retorno de 8 anos, as configurações obtêm resultados 

positivos, em que o valor presente líquido (NPV) é positivo tornando o projeto viável 

economicamente, o que não acontece quando se define um período de retorno de 20 anos. 

No entanto, o NPV é baixo, quando comparado com as restantes configurações, devido à 

taxa de inflação de 8%.  

Reduzindo a taxa de inflação para 2,90% e a taxa de desconto real para 5% (configuração 

C1.11 e C1.12), o NPV aumenta e as receitas do PPA também aumentam 

significativamente, para valores de 852,48M€ para um cenário de 5% de dívida, e um 

valor de 819,04M€ quando não se apresenta dívida. O LCOE mais baixo é conseguido 
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com a configuração C1.12, em que apresenta um valor de 0,2172€/kWh e um custo de 

capital líquido por watt de 6,29€/W. 

A configuração C1.13 mostra os resultados para um cenário em que a taxa de inflação 

assume um valor de 1,2%, com uma taxa de desconto real de 5% e sem dívida a 

apresentar. Assim, o LCOE aumenta em relação à configuração C1.12 para um valor de 

0,2314€/kWh, aumentando também o NPV e o valor das receitas do PPA.  

Nas configurações C1.14, C1.15 e C1.16, considera-se uma taxa de desconto real de 8%, 

para taxas de inflação de 2,9% e 1,2%. O valor mais baixo do LCOE foi conseguido com 

a configuração C1.14 (0,2522€/kWh), com um investimento total de 311,45M€. Como já 

foi visto, ao reduzir a taxa de inflação o LCOE aumenta para um valor de 0,2645€/kWh, 

aumentando ainda o NPV e o valor das receitas do PPA para 218,51M€ e 735,71M€, 

respetivamente.  

Em relação à taxa interna de retorno no fim do projeto, para uma IRR de 12% e um 

período de retorno de 8 anos, esta taxa varia entre 18% e 19%. Isto significa que como os 

fluxos de caixa são anuais, este projeto irá gerar um retorno anual de 18%/19%. 

De um modo geral, os melhores resultados, isto é, o melhor LCOE foi atingido pelas 

configurações C1.11 (0,2263€/kWh) e C1.12 (0,2172€/kWh), para um cenário de dívida 

de 5% e um investimento de capital próprio, respetivamente. Estes resultados foram assim 

conseguidos assumindo uma taxa de inflação de 2,9%, a taxa de desconto real de 5% e a 

taxa de juros a 4%, no caso de dívida. O Quadro 5.11 mostra a comparação entre os 

resultados alcançados neste estudo, os resultados obtidos para o caso de estudo de 

Andasol 1 (NREL, 2013), em relação ao preço PPA, ao LCOE e ao NPV. 

Quadro 5.11 Comparação dos resultados de Faro e Andasol 1. 

Resultados Andasol 1 (Granada) Faro (C1.7) Faro (C1.12) 

Produção anual de 
energia (GWh) 

174,51 190,79 

IRR (%) 12 12 
IRR (anos) 20anos 20anos 8anos 

Preço PPA (€/kWh) 0,3044 0,3033 0,4204 

LCOE real (€/kWh) 0,2467 0,1906 0,2172 

NPV (M€) 10,38 102,08 261,78 
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6. Conclusões e Trabalhos futuros 

 
Esta dissertação teve como principal objetivo o estudo dos sistemas de energia solar 

concentrada (CSP) para a produção de energia elétrica e a análise do potencial do CSP 

para a produção de energia elétrica em Portugal.  

Neste capítulo, são expostas as principais conclusões retiradas ao longo deste trabalho de 

investigação.  

No capítulo 1 começamos por fazer uma revisão do ponto de vista energético, das energias 

renováveis e da energia solar concentrada a nível mundial, justificando a escolha da 

tecnologia de energia solar concentrada para a elaboração deste estudo. Neste capítulo é 

feita referência à situação de Portugal a nível europeu, do ponto de vista da produção de 

eletricidade através de fontes de energias renováveis, e ainda à produção distribuída de 

eletricidade em Portugal.  

No capítulo 2 começamos por identificar o recurso solar e a distribuição mundial da 

mesma, identificando os locais com maior potencial para o aproveitamento da energia 

solar concentrada. Seguidamente apresenta-se a tecnologia de energia solar concentrada, 

os diferentes tipos de tecnologia e o seu funcionamento. É também feita uma análise dos 

principais projetos CSP no mundo e do mercado energético português. São apresentados 

os custos e as questões ambientais relacionadas com esta tecnologia.  

No terceiro capítulo é efetuada o estudo do software System Advisor Model (SAM), do 

ponto de vista analítico, em que são analisadas as equações que estão na base dos 

parâmetros técnicos (modelo energético) da central e que permitem o seu funcionamento. 

No quarto capítulo é apresentada a parametrização e a aplicação do modelo SAM para a 

avaliação do potencial da energia solar concentrada para a produção de eletricidade em 

Portugal. Neste ponto são analisados e definidos os parâmetros técnicos como: a 

tecnologia e o campo solar, o fluido de transferência de calor, o método de arrefecimento, 

o sistema de armazenamento e o sistema de backup. No presente capítulo são também 

apresentados e analisados os parâmetros financeiros que interferem na análise financeira 

de um projeto de energia. Finalmente foram apresentadas as várias configurações técnicas 

e financeiras a simular no software SAM. 
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A discussão dos resultados é apresentada no capítulo 5.  

6.1. Conclusões 

O objetivo principal desta dissertação foi avaliar o potencial da energia solar concentrada 

para a produção de eletricidade em Portugal. Depois de analisados os vários parâmetros 

técnicos e financeiros que interferem no funcionamento da central, chegamos à conclusão 

que Portugal tem todas as condições para o aproveitamento da energia solar através da 

tecnologia CSP de concentradores de calha parabólica. Sendo este tipo de tecnologia 

escolhido desde logo por ser a tecnologia mais utilizada nos projetos CSP, é uma 

tecnologia comprovada, com uma capacidade de potência de 50MW, que também é uma 

capacidade de potência muito aplicada nestas centrais.  

Das três localizações analisadas, Faro foi desde logo a localização escolhida para a 

realização do presente estudo devido aos valores mais elevados de radiação DNI, que é o 

parâmetro mais importante no estudo do potencial do CSP.  

Entre as várias configurações técnicas que foram estudadas e simuladas no SAM, 

realçamos a configuração 1 que foi a base de todo o estudo. A configuração 1 com o 

fluido Therminol VP-1, um método de arrefecimento húmido (mais eficiente), uma 

capacidade de armazenamento de 7,5h e com um sistema de backup a gás natural para 

recorrer nos períodos mais críticos (durante a noite, com tempo nublado, ou com 

necessidade de aumentar a produção), conseguiu os melhores resultados. Isto é, obteve 

os melhores resultados no que diz respeito à produção anual de energia, apresentando um 

valor de 190,79GWh. A produção anual de energia, ou seja, a eletricidade produzida no 

final do primeiro ano de funcionamento da central, foi o ponto de comparação entre as 

várias configurações. Este parâmetro é o que mais nos interessa, pois está diretamente 

relacionado com os lucros do projeto, visto que a eletricidade é para vender à rede. 

No nosso caso, o desempenho do sistema demonstra uma forte dependência sazonal, em 

que os valores de energia elétrica nos meses de verão são quase quatro vezes superiores 

aos valores registados nos meses de inverno. Este facto segue o perfil da radiação solar 

do local, valores elevados nos meses de verão e mais baixos nos meses de inverno. Em 

que os resultados apresentados para os dois dias típicos de verão e inverno, mostraram 

claramente isso.  
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Caso os valores de radiação e temperatura ambiente fossem constantes ao longo do ano, 

e semelhantes aos valores dos meses de verão, o fluido de transferência de calor Hitec 

(sal fundido) seria uma ótima escolha (produção anual de energia de 181,28GWh). Até 

seria uma melhor escolha que o Therminol VP-1, pois consegue atingir temperaturas mais 

elevadas, tem um custo mais baixo e apresentam um menor impacto ambiental. Contudo, 

o nosso clima e o elevado ponto de fusão são um problema.  

É de realçar a importância do sistema de armazenamento térmico neste tipo de centrais e 

também como a capacidade de armazenamento (horas) influência a energia produzida. 

Com a configuração 1, com 7,5 horas de capacidade de armazenamento nos tanques, 

obteve-se um valor de energia de 190,79GWh. Com o aumento da capacidade para 

12horas, a produção de energia aumentou 6% com um valor de 202,86GWh. Assim, o 

sistema TES é uma mais-valia numa central CSP permitindo aumentar a energia 

produzida e diminuir a quantidade de combustível fóssil utilizado pela central. 

Uma das desvantagens desta tecnologia é o elevado consumo de água, no arrefecimento 

do vapor que sai das turbinas e ainda na manutenção geral do sistema, como a limpeza 

regular dos espelhos dos concentradores parabólicos. Em locais com escassez de água e 

com elevada radiação, a melhor solução a adotar é o método de arrefecimento seco, que 

reduz em mais de 90% o consumo de água, no entanto é necessário ter em conta os custos 

de investimento mais elevados e um desempenho térmico mais baixo.  

Como este estudo teve como referência a central espanhola Andasol 1, e comparando os 

resultados de energia produzida verifica-se que o sul de Portugal apresenta uma maior 

produção anual de energia nos vários cenários comparados. 

Pela análise financeira conclui-se que, se o projeto tiver um período de retorno do 

investimento de 20 anos (configuração 1.7), o LCOE apresenta um valor mais baixo 

(0,1906€/kWh), quando comparado com o LCOE (0,2172€/kWh) para um período de 

retorno de 8 anos (configuração C1.12). O LCOE é um dos métodos mais utilizados para 

a viabilidade económica de um projeto de produção de eletricidade, representando o custo 

da eletricidade solar durante toda a vida útil dos sistemas. Assim, um menor LCOE indica 

um investimento com maior viabilidade económica.  

De um modo geral, podemos concluir que o sul de Portugal, mais propriamente o distrito 

de Faro (concelhos de Tavira, Alcoutim) apresenta potencial em energia solar 
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concentrada, possuindo todas as condições necessárias ao seu aproveitamento. Estes 

projetos deparam-se com alguns entraves ao seu desenvolvimento, como é o caso do 

investimento e da legislação portuguesa. 

 
6.2. Trabalhos futuros  

Expostas as conclusões do estudo efetuado, constata-se que existem aspetos a considerar 

num eventual trabalho futuro, com o propósito de melhorar o desempenho global da 

tecnologia CSP e ainda analisar diferentes modelos económico-financeiros adequados a 

este tipo de projetos. 

Como foi referido no capítulo 2, a nebulosidade é uma questão crítica para manter a 

confiabilidade destes sistemas de energia no futuro. Como as tecnologias de energia solar 

apresentam um menor desempenho num cenário de nebulosidade prolongada, um estudo 

da previsão da nebulosidade nos próximos anos para a região analisada, seria uma mais-

valia para a uma avaliação mais concreta do potencial do CSP para a produção de 

eletricidade em Portugal.  

Uma questão que também pode ser estudada é a complementaridade entre a tecnologia 

CSP e a tecnologia fotovoltaica, em que o CSP consegue complementar a produção 

fotovoltaica, através dos tanques de armazenamento de energia térmica, nos períodos de 

nebulosidade e mesmo durante a noite. Esta associação permitirá o fornecimento contínuo 

de eletricidade à rede nos períodos de maior procura. 
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