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Resumo 

Na presente tese é feita a análise da viabilidade de aplicação de um campo colectores solares 

parabólicos no ciclo de Rankine da central Termoeléctrica do Ribatejo.  

Com o recurso à ferramenta informática de simulação termodinâmica Cycle-Tempo® é simulado 

um ciclo combinado similar ao da central do Ribatejo em funcionamento a carga nominal e a carga parcial 

de 75%. Após a simulação do funcionamento do ciclo sem integração solar, com os devidos ajustamentos 

no modelo, simula-se a integração solar no ciclo da central. 

Com o objectivo de estudar as diferenças registadas no ciclo da central com a variação da 

quantidade de energia concentrada nos colectores solares dois casos diferentes são estudados nesta 

dissertação. A energia proveniente do campo de colectores solares é introduzida na central sob a forma de 

vapor sobreaquecido. No primeiro caso a quantidade de vapor proveniente do campo solar é pequena, 

resultado de uma área menor do campo solar, essa quantidade de vapor provoca uma reduçãopequena na 

potência total do grupo. Já no segundo caso estudado, com uma área do campo de colectores solares 

maior, a quantidade de vapor introduzida no ciclo da central é grande ao ponto de provocar uma grande 

diminuição da potência total do grupo. Neste último caso a potência total do grupo é próxima à potência 

deste quando a turbina a gás opera a 75% da carga sem inclusão de um campo solar. Esta perda de 

potência em ambos os casos deve-se à redução da carga de operação da turbina a gás pois parte da energia 

obtida por queima de gás natural é obtida no campo de colectores solares pela concentração da energia 

solar térmica. 

A quantidade de calor absorvido pelos espelhos colectores solares, por depender da radiação solar 

normal directa e do ângulo de incidência, varia ao longo do dia e do ano e por isso para cada um dos casos 

de integração solar, diversos cenários de quantidade de calor absorvido pelos espelhos são simulados com 

o recurso à ferramenta Cycle-Tempo®. Em cada simulação, os valores obtidos e registados são os 

seguintes: potência total do grupo, gás consumido, CO2 enviado para a atmosfera e MW solares. Para que 

seja possível comparar a quantidade de gás e CO2 poupado, sempre que se faz uma simulação de 

integração solar, realiza-se uma simulação sem integração solar em que a potência total do grupo é igual. 

Conhecendo o custo de investimento, operação e manutenção e o valor monetário de cada um dos 

valores retirados da simulação termodinâmica, toneladas de CO2 não enviadas para a atmosfera, toneladas 

de gás poupado, MWh solares produzidos e potência do grupo não produzida devido a inclusão solar, 

procede-se à análise de investimento com diferentes factores de carga para cada um dos casos acima 

apresentados. O valor actual líquido, VAL, para cada um dos casos ajuda a definir se o investimento é ou 

não viável. 
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Abstract 

In this present dissertation it is done the assessment of the possibility of the integration of a solar 

thermal power plant, with parabolic trough collectors, in the Rankine cycle of a combined cycle power 

plant. The power plant chosen for this assessment was “Termoeléctrica do Ribatejo”. 

Using the thermodynamic simulation program Cycle-Tempo® it is simulated a combined cycle 

similar to the one of the “Termoeléctrica do Ribatejo”. It is simulated the operation of this combined cycle 

at nominal and partial (75%) load. After the simulation without solar integration, with some adjustments 

in the model, it is simulated the power plant working with solar integration. 

In order to study the effect on the combine cycle power plant due to the variation of the amount of 

solar thermal energy collected in the solar field two different cases are studied in this dissertation. The 

thermal solar energy is introduced in the steam cycle as superheated steam. In the first case the amount of 

steam from the solar field is small and the result is a small reduction in the output power of the combined 

cycle. The second case as a larger quantity of steam from the solar field and the result is a significant 

reduction in the output power of the combined cycle. In this case the output power is smillar to the output 

of the cycle when it is working at partial load (75%) without solar integration. The solar thermal energy 

collected on the solar field replaces a portion of the energy obtnained from the burn of the natural gas in 

the gas turbine. Less natural gas burned in the gas turbine represents a loss of output power. 

The value of heat absorbed by the heat collector element on the parabolic trough, because of its 

correlation with the direct normal isolation and angle of incidence, varies throughout the year at to take 

that in account for each case different scenarios of the amount of heat absorbed are simulated in the 

program Cycle-Tempo®. In each simulation the following values are taken: total power outcome, used 

gás, CO2 sent to the atmosphere and MW produced only by the solar field. To compare the value of gas 

and CO2 saved it is done a simulation without the solar integration which has the same total power output. 

After estimating the investment, operation and maintenance costs and the value of the tons gas 

and CO2, MWh produced by the solar field and total power lost due to solar integration, all values 

throughout the year, it is done the investment analysis for two different load factors. The net present value, 

NPV, helps define if the investments adds or subtract value from the investor. 

Keywords 

Solar Energy, Concentrating Solar Power, Thermoelectrical Plant, Combined Cycle with Gas 

Turbine, Hybrid Power Plant, Integrated Solar Combined Systems 
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1. Introdução 

1.1 Motivação 

A União Europeia tem aplicado medidas contra o aumento do aquecimento global, algumas das 

quais têm como objectivo a redução das emissões dos gases de efeito de estufa. Um dos alvos destas 

medidas tem sido os grandes centros produtores de energia eléctrica com recurso à queima de 

combustíveis fósseis. Estas medidas podem-se traduzir em benefícios, ou impostos, o que levou a um 

aumento da investigação e desenvolvimento de tecnologias que tornem as centrais termoeléctricas 

tendencialmente menos poluentes. 

Uma resposta à procura de processos de produção de energia eléctrica de uma forma mais limpa 

foi a cada vez maior aposta em energias renováveis, como foi o caso de Portugal. Contudo as energias 

renováveis apresentam alguns aspectos negativos, bastante preponderantes, que limitam e atrasam a sua 

instalação. Esses pontos negativos são, principalmente, o seu custo elevado, comparativamente a outras 

formas de produção de energia, e a sua intermitência. E se fosse possível, ao mesmo tempo, dispormos de 

uma forma de compensar a intermitência e tornar as centrais termoeléctricas convencionais menos 

poluentes? Este cenário é possível através da integração de um sistema de colectores solares no ciclo de 

uma central termoeléctrica. A integração de colectores solares pode ser feita numa central de ciclo 

combinado e esse conceito é denominado em inglês por Integrated Solar Combined Cycle (ISCC), 

traduzindo para português fica ciclo combinado com integração solar. 

A Integração Solar num Ciclo Combinado, já experimentada a nível comercial, é conseguida 

através da integração de um sistema de colectores parabólicos no ciclo de vapor de uma central de ciclo 

combinado. Este conceito é relativamente recente, no entanto, em centrais projectadas de raiz para 

incorporar este sistema, já se registam valores muito promissores. 

Dado que existem, espalhadas pelo Mundo, inúmeras centrais de ciclo combinado, será que a sua 

adaptação, integrando um campo solar, é possível e economocamente rentável, ou, pelo contrário, como 

não foram projectadas para tal, o efeito da integração dessa energia, no ciclo,  será prejudicial? O número 

de estudos referentes à integração de sistemas de colectores solares em centrais já existentes é reduzido. 

A instalação de uma central de concentração solar térmica deve ser feita no local com muitas 

horas de Sol e grande quantidade de radiação normal directa. Portugal é um país com um elevado 

potencial solar e, embora exista um grande investimento em tecnologia de conversão de energia solar em 

electricidade, não existe ainda nenhuma central de concentração solar térmica instalada em Portugal que 

comprove a viabilidade da instalação das mesmas a nível comercial no país. 
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A questão que se coloca é então de saber se não podíamos aproveitar as centrais de ciclo 

combinado já existentes em Portugal para se integrar um sistema de colectores solares parabólicos e 

comprovar o potencial de Portugal ao mesmo tempo que são analisados os efeitos do retrofitting? 

1.2 Contribuição do Presente Trabalho 

Este trabalho tem como principal objectivo o estudo dos efeitos termodinâmicos e ambientais da 

inclusão de um campo de colectores solares parabólicos no ciclo combinado da central termoeléctrica do 

Ribatejo. Será feita a modelação do ciclo desta mesma central com o recurso à ao programa de simulação 

termodinâmica Cycle Tempo®. Começando com a modelação do ciclo da central nas condições de 

operação a 100% e 75%, passaremos depois à inclusão da energia proveniente do campo de colectores 

solares. Para a inclusão solar serão analisados dois casos em que a área do campo solar será diferente e 

consequentemente a energia proveniente do campo solar também. Em cada um destes casos será calculado 

o gás e o CO2 poupados e os MWh produzidos por fonte solar. Todos estes valores serão contabilizados 

durante um ano. Como qualquer projecto ou proposta deve-se realizar a análise de investimento para que 

seja possível verificar a rentabilidade do mesmo. A análise de investimento é realizada então no final para 

cada uma das situações. 

1.3 Estrutura 

Esta dissertação é constituída por cinco capítulos sendo o primeiro a introdução e o último as 

conclusões. 

No primeiro capítulo é apresentada a motivação que levou à elaboração deste trabalho e a sua 

contribuição. 

No segundo capítulo são apresentados os fundamentos teóricos necessários para a elaboração 

desta dissertação. Faz-se uma breve descrição da situação energética portuguesa passando depois para a 

apresentação dos aspectos fundamentais das centrais termoeléctricas de ciclo combinado e dos seus 

constituintes de maior importância. A secção sobre a concentração solar é bastante extensa sendo 

apresentados os vários tipos de colectores, fluidos operantes e tipos de centrais. Por fim são explicados os 

fenómenos a que a radiação solar é sujeita desde o topo da atmosfera até atingir o solo e em que consiste a 

radiação directa, difusa e global. 

O terceiro capítulo contém todas as ferramentas utilizadas para a elaboração desta dissertação. 

Primeiro mostra-se o modelo de céu limpo utilizado para calcular alguns parâmetros que podem 

caracterizar a variação da radiação solar incidente no local pretendido. De seguida é explicado de onde se 

obtiveram os dados reais de radiação solar normal directa. Para o cálculo do calor absorvido e tamanho da 

área do campo solar são apresentadas as equações utilizadas no projecto das centrais SEGS. Passando para 

a análise termodinâmica são apresentadas as equações de obtenção de valores do calor e trabalho e 
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rendimento para bombas, turbinas e permutadores de calor. O programa e modelo utilizados para a 

simulação termodinâmica são apresentados e explicitados. Por fim temos os valores necessários para a 

análise de investimento. 

No quarto capítulo começa-se por apresentar os valores de radiação normal directa, DNI, e calor 

absorvido na zona do Carregado. Para os dois casos simulados são apresentados os valores de potência, 

produção solar, poupança de gás e quantidade de CO2 não enviado para a atmosfera. Com estes valores no 

final apresenta-se a análise de investimento.  

No último e quinto capítulo é feito um resumo do trabalho e quais as conclusões retiradas desta 

dissertação. 
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2. Fundamentos Teóricos 

2.1 Situação Energética Portuguesa 

Portugal é um país com escassos recursos próprios, nomeadamente aqueles que asseguram a 

generalidade das necessidades energéticas do nosso país (como o petróleo, o carvão e o gás). Esta situação 

conduz a uma elevada dependência energética do exterior (83% no ano 2008), como se pode ver na Figura 

2.1. 

 

 

Figura 2-1:Percentagem de cada fonte de energia para o fornecimento primário de Portugal para o ano 2008 [1] 

Face ao cenário de forte dependência energética exterior urge encontrar-se soluções com os 

recursos naturais que Portugal tem à sua disposição, e em grande quantidade, como o vento, o sol e os 

recursos hídricos. 

A Figura 2.2 mostra a quantidade de energia produzida em Portugal desde 1972 até ao ano de 

2008 e pelo que podemos ver desde o início do século XXI houve um crescimento de produção de energia 

eólica, solar e geotérmica. A principal responsável foi a energia eólica que teve um crescimento muito 

forte, passando de 537 MW em 2004 para mais de 3.500 MW em 2009. Esta aposta forte nas fontes de 

energias renováveis deveu-se/deve-se ao facto de Portugal querer ao máximo diminuir a sua dependência 

energética.  
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Figura 2-2:Electricidade gerada por fonte para Portugal desde 1972 até 2008 [1] 

Recentemente foi elaborado o plano ENE2020, pelo governo português, que consiste no programa 

a adoptar por Portugal no que diz respeito ao sector energético para que se continue o caminho para a 

diminuição da dependência energética, entre outros objectivos. Analisando este plano podemo-nos 

aperceber de que a aposta no crescimento das energias renováveis é um dos pilares deste programa. Se a 

energia eólica continua a ser uma forte aposta, há igualmente um desejo de que o elevado potencial solar 

do território português seja aproveitado com um maior incentivo à instalação de tecnologias de 

aproveitamento solar, como a fotovoltaica ou CSP. Para tal existe uma tarifa especial de venda de 

electricidade produzida utilizando o sol como fonte energética. [2] 

2.2 Centrais Termoeléctricas 

2.2.1 Introdução 

Uma central de ciclo combinado junta um ciclo de Rankine (vapor) e um ciclo de Brayton (gás). 

O gás de saída do ciclo de gás (turbina a gás) contém energia sob a forma de calor que é utilizada para 

aquecer o vapor do ciclo de gás que vai accionar uma, no mínimo, turbina de vapor e, desta forma, 

produzir trabalho que é convertido em energia eléctrica. Na Figura 2.3 apresenta-se um esquema do ciclo 

combinado de uma central termoeléctica, a chamada CCGT (Combined Cycle Gas Turbine)  
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Figura 2-3:Representação de uma central de ciclo combinado com turbina de gás [3] 

Este tipo de tecnologia, actualmente, apresenta-se como a mais eficiente na conversão de energia. 

O rendimento de uma central de ciclo combinado encontra-se entre os 50 e 60% enquanto o de uma 

central de ciclo Rankine (vapor) é cerca de 33% [4]. O elevado rendimento das centrais de ciclo 

combinado mantém-se nas várias cargas de funcionamento do ciclo. Para além desta vantagem as centrais 

de ciclo combinado apresentam uma grande flexibilidade que permite a resposta aos níveis flutuantes de 

procura energética.  

Como vemos na tabela 2.1 o mapa de centrais de Portugal está dividido entre centrais de vapor e 

centrais de ciclo combinado, sendo as últimas mais recentes Existe uma excepção que é a central de Tunes 

que é de ciclo aberto. A escolha de centrais de ciclo combinado em detrimento das centrais de ciclo de 

vapor deve-se ao facto de, as de ciclo combinado terem uma eficiência de conversão de energia mais 

elevada, serem menos poluentes e não necessitarem de tecnologias extra, como seja o caso de dispositivos 

de desnitrificação e/ou dessulfuração, para limpar os fumos de exaustão. As centrais de ciclo combinado 

também são uma forte aposta em Portugal pois que são um excelente backup, ás energias renováveis, 

devido à sua fiabilidade de funcionamento. 
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Tabela 2-1:Informação sobre a RNT 2011 [5] 

Centrais Localização Ano entrada em 

serviço 

Potência 

instalada [MW] 

Combustível 

Tapada de Outeiro Gondomar 1998 990 Gás Natural 

Lares Figueira da Foz 2009 826 Gás Natural 

Pego Abrantes 1993 539 Carvão 

Pego C.C. Abrantes 2010 837 Gás Natural 

Carregado Alenquer 1968 710 Fuelóleo/Gás 

natural 

Ribatejo Alenquer 2003 1176 Gás Natural 

Setúbal  Setúbal 1979 946 Fuelóleo 

Sines Sines 1985 1180 Carvão 

Tunes  Silves 1973 165 Gasóleo 

Total   7407  

2.2.2 Turbina de gás 

Uma turbina de gás simples é composta por três secções principais, um compressor, uma câmara 

de combustão e uma turbina. A turbina a gás opera sob o princípio do ciclo de Brayton, onde o ar 

comprimido é misturado com combustível e queimado em condições de pressão constante. O gás, a uma 

elevada temperatura, será expandido numa turbina produzindo trabalho. Numa turbina com 33% de 

eficiência aproximadamente 2/3 terços  do trabalho, gerado na turbina, é gasto no compressor. [6]  

A forma como evoluiu o mercado energético, liberalização e procura de produzir energia da forma 

mais limpa possível, levou a que as centrais de ciclo combinado tenham sido instaladas em grande 

quantidade pelo mundo. Juntado a estes factores veio também o aumento da potência instalada de energias 

renováveis que tornou necessário a existência de centros produtores de energia com uma grande 

flexibilidade que compense a intermitência das energias renováveis.  

Os factos seguidamente apresentados explicam o porquê da aposta em centrais de ciclo 

combinado. As turbinas de gás, em ciclo combinado, apresentam os seguintes atributos:  

  Eficiência, mais alta relativamente a qualquer central nova, a rondar os 60%; 

 Custo de instalação mais baixo, cerca de metade do custo de instalação de uma central a 

carvão;  

 Menor tempo de construção que uma central fóssil de ciclo de vapor; 

 Menor tempo de arranque do que uma central fóssil de ciclo de vapor;  

Dos pontos fortes das centrais de ciclo combinado acima apresentados o que tem mais peso para a 

escolha destas é o seu custo de instalação mais baixo que faz com que o investimento tenha menor risco. 

Para além destes atributos as turbinas a gás são as menos poluentes de entre as centrais 

termoeléctricas. Comparando com uma caldeira típica a turbina a gás apresenta:  
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 Mais de duas vezes menos emissões de CO2; 

 Mais de 12 vezes menos emissões de NOx; 

 Mais de 3000 vezes menos emissões de SOx; [7] 

A Figura 2.4 apresenta uma turbina de gás para a produção de energia eléctrica de 400 MW, 

esta potência é a directamente dada por esta turbina. 

  

Figura 2-4:Turbina de Gás utilizada para a produção de energia eléctrica [8] 

2.2.3 HRSG (Heat Recovery Steam Generator) 

O Heat Recovery Steam Generator, sistema recuperador de calor e gerador de vapor, pode ser 

simplificado como uma caldeira que recupera a energia, em forma de calor, contida nos fumos de exaustão 

da turbina a gás. O calor recuperado vai ser utilizado para gerar vapor e accionar as turbinas no ciclo de 

vapor aumentando assim o rendimento do sistema, por aproveitamento deste calor que sem HRSG seria 

perdido para a atmosfera. 

Dos HRSG mais recentes fazem parte unidades de diferentes pressões para recuperar o máximo de 

energia e em alguns casos têm queima adicional podendo assim a central funcionar sem que a turbina a 

gás esteja a operar. [9] 

Dois parâmetros, no desenho do HRSG, são bastante críticos. São eles o “Approach Point” e o 

“Pinch Point”. O approach point é a diferença entre a temperatura de saturação e a temperatura de saída 
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de água do economizador. O pinch point é a diferença da temperatura de gás à saída da secção do 

evaporador e a temperatura de saturação. Estes dois parâmetros afectam o tamanho das áreas de 

transferência de calor dos sobreaquecedores, dos evaporadores e dos economizadores. Para a inclusão de 

um sistema de colectores solares numa central de ciclo combinado tem de se ter em conta estes dois 

parâmetros. [10] 

2.3 Concentração Solar  

Neste capítulo é explicado em que consiste a tecnologia de concentração solar, os tipos de 

colectores, os tipos de centrais e as centrais já existentes ou em projecto. 

2.3.1 Introdução 

A Concentração Solar Térmica (Concentrating Solar Power - CSP) é o primeiro passo para a 

conversão da radiação solar em electricidade. A produção de electricidade é feita através da utilização da 

radiação solar normal directa (DNI) para produzir vapor, de média a elevada temperatura, que vai accionar 

uma turbina num ciclo convencional de potência. Considera-se radiação solar directa, aquela que não é 

desviada pelas nuvens, fumos, poeiras, etc.  

O problema que se apresenta com maior importância face à produção de electricidade por 

aproveitamento de radiação solar é a sua intermitência, como em quase todas as energias renováveis. Não 

só no período nocturno, em que a única hipótese de produção de energia é por armazenamento térmico e é 

limitado, mas também nos dias de elevada nebulosidade, que representam uma quebra na produção. Por 

isso uma central dependente apenas de energia solar é projectada para satisfazer picos de necessidade de 

energia eléctrica nos dias de verão ao meio dia. O armazenamento térmico, que já foi referido, é uma das 

formas de garantir o funcionamento e disponibilidade durante mais horas da central. 

 Com a construção de centrais híbridas, em que o combustível fóssil é um reforço e substitui a 

energia solar, quando não é possível o aproveitamento desta,temos uma garantia para os dias em que a 

radiação directa solar é baixa e para os períodos nocturnos. 

Dado a importância que tem a presença da DNI para o funcionamento da central, as centrais de 

CSP devem ser instaladas em locais com grande radiação solar directa de modo a garantir que o 

investimento tenha retorno. Os valores médios, por ano, de DNI para estes lugares considerados 

adequados variam entre 2000 kWh/m
2
 e os 2800 kWh/m

2
. Entre as áreas mais promissoras do mundo 

encontram-se o Sudoeste dos Estados Unidos, América Central e do Sul, Norte e Sul de África, países 

Mediterrâneos da Europa, Médio Oriente, Irão, e as planícies desertas da Índia, Paquistão, antiga União 

Soviética, China e Austrália. 
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Em muitas regiões do mundo um kilómetro quadrado de terreno é o suficiente para gerar 100-120 

GWh de electricidade por ano com recurso a tecnologia de concentração solar térmica. Para se ter noção, 

isto é o equivalente à produção anual de uma central de 50 MW a carvão ou a gás. [11] 

Na Figura 2.5 podemos ter a noção como tem vindo a aumentar a capacidade instalada de centrais 

CSP e como no futuro vai aumentar. Os EUA e Espanha são, como se pode ver, os países responsáveis 

pelo crescimento e desenvolvimento  

 

Figura 2-5:Capacidade Instalada em MWh de CSP [12] 

Na Figura 2.5 vemos que a instalação tem crescido e prevê-se que no futuro a potência instalada 

tenha um crescimento ainda maior. Será que vai ser mesmo assim? No ano de 2010 existiam 8 GW de 

CSP em fase de projecto, sendo que apenas 500 MW foram instalados até ao fim desse mesmo ano. 

Porquê esta dificuldade em desenvolver e instalar a potência pretendida? 

Face a outros tipos de tecnologias de aproveitamento de energia solar, e também a outras 

tecnologias de aproveitamento de energias renováveis, a tecnologia CSP apresenta duas vantagens, a 

primeira é a possibilidade de ser integrada com outras tecnologias de produção de energia eléctrica, 

centrais híbridas, e a segunda é a possibilidade que tem de se armazenar energia produzida por esta 

tecnologia.  

Existem igualmente factores que atrasam, ou impedem a expansão da tecnologia CSP e que são 

nomeadamente: o estado da economia global, o decréscimo do preço da tecnologia fotovoltaíca e o facto 

de os projectos de CSP serem de maior envergadura e consequentemente exigirem mais dinheiro e maior 

tempo de construção. [13]  
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O custo da aplicação da tecnologia CSP é, devido aos factores apresentados no parágrafo anterior, 

ainda elevado. Só com um maior desenvolvimento e produção em maior número será possível baixar o 

preço e massificar a aplicação desta energia em locais apropriados. Os governos de vários países com 

elevada disponibilidade solar têm aprovado leis em que o preço de compra deste tipo de energia é superior 

ao preço de venda ao consumidor, sendo um contributo para diminuir o tempo de retorno do investimento 

e consequentemente aumentar o interesse por parte de investidores. 

2.3.2 Centrais Solares de Concentração Solar  

2.3.2.1 Centrais solares 

A primeira central de CSP a ser inserida na rede foi no deserto do Mojave nos Estados Unidos da 

América com a potência de 13,8 MW em 1985. Esta central é conhecida como SEGS I (Solar Energy 

Generating Systems 1) e posteriormente até ao ano 1991 foram construídas mais centrais SEGS no mesmo 

local. Este projecto serviu para avaliar a tecnologia e estudar possibilidades para redução de custos de 

construção e operação. Durante três décadas o projecto original produziu 14 TWh de energia. 

Infelizmente na década de 90, com a descida do preço do petróleo, a empresa responsável pelo 

desenvolvimento deste projecto foi à falência levando a que a aposta nesta tecnologia estagnasse. 

Para que a energia do sol seja convertida em energia eléctrica, as centrais solares CSP estão na 

maioria integradas num ciclo de Rankine. Ou seja, se pensarmos num ciclo convencional de potência a 

vapor a energia solar apenas substituiu o combustível fóssil na produção de vapor de elevada temperatura. 

Para a condensação, no ciclo, como muitas vezes a central é instalada numa zona árida opta-se pelo 

método de condensação seca. [14] 

Na Figura 2.6 temos um conjunto de espelhos parabólicos ligados a um simples ciclo de Rankine. 

Como foi dito anteriormente, e está explícito na Figura 2.6, o ciclo é de todo igual a um ciclo 

convencional que utilize qualquer combustível fóssil, temos um pré-aquecedor, gerador de vapor, 

sobreaquecedor e reaquecedor. Ao invés de termos espelhos parabólicos podemos ter uma torre solar a 

produzir o vapor. Neste tipo de centrais estamos sujeitos ao estado de maturação da tecnologia e por isso 

temos de ter em atenção à temperatura de funcionamento da turbina de vapor. 
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Figura 2-6:Ciclo de potência de uma central solar com colectores cilíndricos parabólicos [14] 

Na figura 2.6 estão representados tanques de armazenamento. Estes tanques de armazenamento 

aumentam o período de funcionamento da central, pois neste caso o sol é a única fonte de energia e, como 

sabemos, como qualquer energia renovável, não é constante ao longo do dia nem ao longo do ano. A 

utilização destes tanques demonstra igualmente, como anteriormente falado, a grande vantagem deste tipo 

de tecnologia que permite o armazenamento de uma fonte de energia renovável. 

Com a Figura 2.7 percebe-se como é feito o projecto da central solar CSP com a inclusão de 

tanques de armazenamento. Nos períodos de maior DNI, parte é armazenada. Assim a turbina de vapor vai 

trabalhar mais tempo perto da carga nominal mantendo o seu rendimento já que não é projectada para uma 

situação menos frequente ao longo do dia. Desta maneira há melhor aproveitamento de energia solar sem 

sobre dimensionar os equipamentos de conversão de energia em trabalho. 

 

Figura 2-7:Horas de funcionamento de uma central com armazenamento [15] 

2.3.2.2 Integração de um sistema solar numa central termoeléctrica a fuel/carvão 

Existe espalhado pelo mundo um grande número de centrais termoeléctricas de ciclo de vapor, 

Rankine. A potência eléctrica destas centrais é obtida por meio de queima de combustíveis fósseis, carvão 
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e fuel óleo. A integração de um sistema solar de modo a substituir parte da queima de combustíveis fósseis 

significa uma redução das emissões de gases poluentes e um aumento da eficiência da caldeira, visto que, 

quando a carga de funcionamento da caldeira diminui, a sua eficiência tende a aumentar.  

São várias as opções existentes de integração de um sistema solar no ciclo de vapor de uma 

central de ciclo de Rankine. Uma hipótese é a substituição do sistema auxiliar de vapor da central. Esta 

hipótese só representa 2 a 3% de produção de vapor da central, sendo escolhida quando a área disponível é 

pequena. Outra hipótese, mais radical, é a substituição parcial da caldeira por vapor gerado através de 

concentração solar. Esta hipótese não pode, para já, ser considerada, pois as tecnologias de concentradores 

existentes ainda não conseguem atingir os valores necessários de temperatura. Caso fosse possível esta 

seria a opção que contribuiria para uma maior poupança de combustível fóssil. Há ainda outra hipótese 

que consiste na utilização de vapor gerado por concentração nos aquecedores de água de abastecimento do 

ciclo, evitando assim a extracção deste vapor da turbina, representando uma poupança de combustível 

fóssil. Esta talvez seja a hipótese que neste momento se apresente como mais interessante. [16] 

2.3.2.3 Centrais de co-geração c/ sistema solar  

A co-geração pode definir-se como um processo de produção e utilização combinada de calor e 

electricidade, proporcionando o aproveitamento de mais de 70% da energia térmica proveniente dos 

combustíveis utilizados nesse processo. Distingue-se da produção convencional de energia eléctrica com 

combustíveis fósseis, dado que nesta se desperdiça uma parte muito significativa do calor resultante da 

combustão. Uma central de ciclo combinado é igualmente uma central de co-geração, mas nesta secção 

apresenta-se centrais de co-geração que não as centrais de ciclo combinado e a sua possibilidade de 

integrarem um sistema solar térmico.  

Os sistemas de co-geração podem ser divididos em três tipos de tecnologias: 

 Motores alternativos:  

-Ciclo diesel - alimentados fundamentalmente a fuelóleo ou gasóleo;  

-Ciclo Otto – alimentado com combustíveis gasosos (gás natural, biogás ou propano); 

 Turbinas a Gás – Geralmente consumindo Gás Natural; 

 Turbinas a Vapor- Geram electricidade pela expansão de vapor produzido numa caldeira; [17] 

Tal como nas centrais de produção de energia eléctrica de ciclo combinado ou ciclo de vapor, as 

centrais de co-geração podem ter um sistema de colectores solares que pode complementar as 

necessidades de produção de vapor.  
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A instalação industrial em larga escala conduz a custos de sistema muito baixos, de tal modo que 

os sistemas de colectores solares para a obtenção de calor para processos industriais poderão ser 

economicamente competitivos a curto prazo, face aos sistemas que utilizam combustíveis fósseis. [18] 

2.3.2.4 Exemplos de centrais 

A tabela 2.2 apresenta alguns projectos em construção ou já concluídos de centrais que utilizam a 

energia solar como fonte de energia eléctrica, total ou parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2-2:Centrais CSP em Operação ou Comissionamento [11] 

País Potência Solar 

(MW) 

Potência Total 

(MW) 

Tipo Concentrador 

Argélia  25 140-150 ISCC Parabólico 

Egipto  25 150 ISCC Parabólico 

Grécia 50 50 Solar Parabólico 

Índia  30 140 ISCC Parabólico  

Itália  5 760 ISCC  

(já existente) 

Parabólico 

México 30 291 ISCC Parabólico 

Espanha
1 

960 960 Solar Torre e Parabólico 

USA
1 

423.8 423.8 Solar Parabólico e 

Linear Fresnel 

Marrocos 30 220 ISCC Parabólico 

 

(1) - Neste caso temos mais de uma central; a potência apresentada é a soma de várias centrais 

diferentes no mesmo país; 

Analisando esta tabela vemos que Espanha e os EUA têm um papel fundamental no 

impulsionamento das diversas tecnologias CSP devido ao seu forte investimento na instalação de centrais 

solares. 
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2.3.2.5 Centrais CSP em Portugal 

Está em construção em Portugal a primeira central de concentração solar para teste de sais de 

mudança de fase como meio de transferência de calor. É esperado que esta central seja o primeiro passo 

para a construção de uma, em Portugal, para fins comerciais. A central é da responsabilidade da Siemens, 

EDP Inovação e Universidade de Évora, em parceria com o Ministério Alemão do Ambiente, 

Conservação da Natureza e Segurança Nuclear e outras empresas tecnológicas alemãs. 

A central CSP será constituída por colectores cilíndricos parabólicos e terá um tubo (HCE) com 

300 metros de comprimento. [19] Na Figura 2.8 temos um esquema da central. 

 

Figura.2-8:Central de teste instalada em Évora [20] 

Os sais de mudança de fase como meio de transferência de calor têm uma vantagem em relação 

aos óleos sintéticos, geralmente utilizados, que é a capacidade de atingirem valores de temperatura na 

ordem dos 500ºC. O grande desafio desta central teste será a composição dos sais de modo a que não se 

verifique congelamento no sistema. [21] 

2.3.3 Ciclo Combinado com Integração Solar 

Fora da secção de centrais de concentração solar ficou o tipo de central híbrida que consiste na 

integração de um campo de colectores solares no ciclo de uma central CCGT-Combined Cycle Gas 

Turbine. O destaque dado a este tipo de integração solar deve-se ao facto de o conceito principal por trás 

desta dissertação ser, precisamente, a integração de um campo de colectores solares numa central de ciclo 
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combinado e, por isso, por parte do autor existe a necessidade de uma apresentação mais aprofundada 

deste mesmo conceito. 

2.3.3.1 Conceito 

Integrated Solar Combine Cycle consiste na integração de um sistema de colectores solares 

térmicos no ciclo de uma central de ciclo combinado. A ideia original por trás deste conceito é aumentar a 

potência da turbina de vapor durante as horas de sol. Ou seja, com menos consumo de combustível fóssil, 

neste caso, gás natural, a potência de saída da turbina a vapor ser maior. O combustível fóssil vai servir de 

suplemento para a energia solar para se conseguir atingir a quantidade de potência pretendida. [22] Na 

ideia original a integração da energia proveniente do campo solar é pensada para o ciclo de vapor, mas, 

como poderemos ver mais à frente, a integração pode ser no ciclo a gás o que neste momento não é 

possível devido ao estado de amadurecimento da tecnologia de concentração solar. Na Figura 2.9 é 

apresentado um exemplo de um sistema ISCC. 

 

Figura.2-9:Esquema de uma central ISCC [23] 

A Figura 2.8 representa um exemplo de uma integração de um campo de colectores solares numa 

central de ciclo combinado. O local de introdução do calor proveniente do campo solar não deve ser visto 

como a única solução, mas sim como uma das possibilidades de integração. 
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A integração de colectores solares numa central de ciclo combinado reduz o custo de 

implementação do sistema de aproveitamento solar e aumenta a economia de combustível fóssil e a 

eficiência de conversão de energia solar para electricidade. [22] 

Não se pode dizer que não existem aspectos negativos na integração de um campo solar a uma 

central de ciclo combinado, pois aquando do projecto da central há que ter em conta o número de horas 

em que as turbinas de vapor irão operar à carga nominal. O funcionamento da turbina fora da carga 

nominal leva a que a sua eficiência seja menor. 

A inclusão de um campo solar numa central de ciclo combinado pode ser feita logo na fase de 

projecto ou depois de construída, sendo este um processo de retrofitting. Comparativamente com a 

construção da central de raiz, o processo de retrofitting permite poupar nas estruturas do ciclo combinado, 

pré-existentes, como turbina a gás, turbinas a vapor, HRSG, etc. Esta inclusão tem as mesmas vantagens 

que uma central construída de raiz, a poupança de gás e diminuição de CO2 emitido para a atmosfera. 

Porém, como a central original não foi projectada para a inclusão de um campo de energia solar, pode 

criar desequilíbrios no ciclo e, por isso, o local de introdução da energia solar terá de ser bem escolhido.  

Para além dos desiquilibrios provocados pela inclusão de um campo solar no ciclo de uma central de ciclo 

combinado, a potência do grupo é reduzida quando o campo solar se encontra em operação caso a única 

alteração à central seja a inclusão do campo solar. 

Neste tipo de configuração, tanto os colectores parabólicos como as torres solares podem ser 

utilizados, mas, neste momento, os mais utilizados são os colectores parabólicos. 

2.3.3.2 Possibilidades de integração 

Existem várias soluções de integração de um campo solar tendo cada uma as suas vantagens mas,  

algumas não passam, para já, de hipóteses visto que a tecnologia de concentração solar térmica ainda não 

se encontra no pico da curva de aprendizagem. 

A hipótese de integração de energia solar numa central de ciclo combinado que apresenta, em 

teoria, maior rendimento de aproveitamento de energia solar é aquela em que a energia solar seria 

introduzida no ponto de maior temperatura do ciclo da central. Este ponto, é o ponto à entrada da turbina 

do ciclo de gás. Caso a energia solar fosse introduzida neste ponto, teríamos esta energia a intervir nos 

dois ciclos, Brayton e Rankine, daí que o rendimento seria igual ao rendimento do ciclo combinado. 

Contudo, neste momento, não existe nenhuma tecnologia de concentração solar capaz de atingir essa gama 

de temperaturas. 

A integração de energia solar no ciclo de vapor, para o caso das novas centrais, é visto com o 

mesmo efeito da introdução de mais um nível de pressão que é o aumento de eficiência do HRSG através 
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da diminuição das limitações do pinch point. O problema é, que, quando parte da energia não está 

disponível, ou existe mas não nas condições de projecto, aquilo que era a solução passa a ser o problema. 

A primeira hipótese é a integração do vapor directamente no barrilete da linha de alta pressão, 

solução utilizada na central construída no Egipto. [24] Esta solução é apontada no momento como a mais 

indicada pois apresenta maiores benefícios termodinâmicos. A razão para tal é que quanto maior for a 

pressão do local de introdução da energia solar maior será o rendimento de conversão de energia solar em 

trabalho, pois num ciclo de vapor com vários níveis de pressão ηAP>ηCV>ηBP. Mas a integração num ponto 

de maior pressão significa igualmente mais permutadores de calor em desequilíbrio quando não existe 

solar ou quando a energia solar não corresponde à situação de projecto 

De acordo com uma brochura da AUSRA®, existe outra solução de integração que está apta para 

ser utilizada a nível comercial. [25] Nesta solução o vapor é introduzido à saída da turbina de alta pressão 

antes do reaquecedor. Não sendo o ponto de maior pressão no ciclo de vapor o rendimento de conversão 

de energia solar, para trabalho, não será o mais alto. Nos casos de retrofitting o facto de ser introduzido 

depois da turbina de alta pressão e o ciclo ter de operar em carga parcial, o trabalho perdido na turbina de 

alta pressão não vai ser compensado com a introdução da energia solar. Por outro lado, como o caudal de 

vapor resultante da concentração de energia solar só vai passar, dentro do HRSG, no reaquecedor, nos 

casos em que funcionar em carga parcial, ou sem solar, não irá afectar tanto os restantes permutadores de 

calor, há menos desequilíbrios. 

Outra solução de integração de energia solar no ciclo combinado é misturar a energia proveniente 

do campo solar com a energia contida nos fumos provenientes da turbina a gás. Neste caso, temos o 

problema de o rendimento de conversão da energia solar em trabalho estar dependente do rendimento do 

HRSG o que certamente levaria a que parte dessa energia se perdesse pela chaminé. [26] 

2.3.3.3 Exemplo de central ISCC (Egipto) 

A central construída no Egipto, em Kuraymat, é um dos quatro projectos ISCC financiados pelo 

Banco Mundial. O planeamento e engenharia desta central ficaram a cabo da empresa Fichtner Solar. 

O dia de referência considerado para o projecto foi o dia 21 de Março em que 700 W/m
2
 de 

radiação normal directa ao meio dia solar irá gerar cerca de 50 MJ/s de calor solar a uma temperatura de 

393ºC. Esta quantidade de calor permite que a central produza 125,7 MW de potência inserida na rede. 

Sem esta parcela de calor solar a potência cedida à rede é de 103,8 MW. O esquema geral da central é 

apresentado na Figura 2.10. 
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Figura 2-10:Esquema da central ISCC do Egipto [24] 

A tabela 2.3 apresenta os dados fundamentais da central presentes no contrato.  

  

 

 

Tabela 2-3:Dados importantes da central ISCC especificados no contracto [24] 

Área total do campo solar (m 
2
) 130800 

Número de colectores 160 

Radiação de Projecto (W/m
2
) 700 

Potência solar nas condições de projecto (MJ/s) 50 

Temperatura de saída do campo solar (ºC) 393 

Temperatura de saída do campo solar (ºC) 293 

Potência de Turbina a Gás (MW) 74,4 

Potência de Turbina a Vapor (MW) 59,5 

 

O ciclo de vapor da central é composto por duas linhas de pressão, uma baixa e uma alta. O calor, 

sobre a forma de vapor, proveniente do campo solar é introduzido no ciclo no barrilete de alta pressão a 

uma pressão de 80 bar. [24] 
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No mês de Julho de 2011 a central já se encontrava em operação. [27] 

2.3.4 Colectores Solares 

As centrais de concentração solar produzem electricidade segundo o mesmo princípio das centrais 

convencionais. A diferença é que a entrada de energia é feita através da concentração de radiação solar e 

convertendo-a em vapor ou gás de alta temperatura para fazer funcionar um motor ou uma turbina.  

Os quatros elementos fundamentais para a produção de energia por radiação solar são: um 

concentrador, um receptor, um meio de transporte e/ou armazenamento e um dispositivo de conversão de 

potência. 

Existem diversas tecnologias de concentradores solares, mas os seguintes são os mais 

promissores. 

2.3.4.1 Cilíndricos parabólicos 

Os espelhos reflectores com a forma de um cilindro parabólico são utilizados para concentrarem a 

radiação solar num tubo receptor, termicamente eficiente, colocado na sua linha focal. Um fluido com 

propriedades favoráveis à transmissão de calor circula nesse tubo sendo aquecido aproximadamente até 

aos 400ºC pela concentração de radiação solar normal directa. Este, é depois bombeado por vários 

permutadores de calor para produzir vapor sobreaquecido. O vapor é convertido em energia eléctrica 

numa turbina de vapor, que pode fazer parte de um ciclo de vapor ou estar integrada num ciclo combinado 

de vapor e gás. [14] A Figura 2.11 apresenta uma fotografia de um espelho colector cilíndrico parabólico 

do fabricante SkyFuel. 
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Figura.2-11:Colector Parabólico da SkyFuel [28] 

Na Figura 2.12 temos a representação esquemática de uma central solar com colectores cilíndricos 

parabólicos. Esta central possui tanques de armazenamento representados pelo número 2. 

 

 Figura2-12:Esquema de um central solar com colectores solares parabólicos [29] 

Os espelhos cilíndricos parabólicos seguem o sol no seu percurso de este para oeste, estando 

orientado numa posição norte-sul, de modo a assegurar que a radiação esteja continuamente a ser 

concentrada em direcção ao foco da parábola. 

Os espelhos colectores parabólicos são, de entre as tecnologias CSP existentes, aqueles que têm 

mais provas dadas no mercado quanto ao seu funcionamento. As primeiras centrais a terem como 

concentradores solares espelhos parabólicos foram igualmente as primeiras centrais ligadas à rede, desde 

1984 as já referidas anteriormente SEGS instaladas no deserto da Califórnia. Os custos, a eficiência e o 

risco desta tecnologia estão assim bem estabelecidos devido a este vasto conhecimento sobre a tecnologia. 

O conhecimento adquirido permite igualmente um ponto de partida para futuros melhoramentos e redução 

de custos. 

2.3.4.2 Torre solar (Central Receiver) 

Uma matriz circular de helióstatos (espelhos individuais seguidores) é usada para concentrar 

radiação solar num receptor central instalado no topo de uma torre. Um meio de transferência de calor 

absorve a elevada concentração de radiação solar reflectida pelos helióstatos é convertida em energia 

térmica para ser utilizada para geração de vapor sobreaquecido. Actualmente, os meios de transferência de 

calor já testado incluem água/vapor, sais com mudança de fase a temperaturas convenientes (molten salts), 
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sódio líquido e ar. Se o gás pressurizado ou ar for usado a temperaturas muito altas de aproximadamente 

1000ºC ou mais como meio de transferência de calor, este pode ser utilizado para substituir directamente o 

gás natural numa turbina de gás, aproveitando assim o uso do ciclo de gás e vapor combinados [14]. Na 

Figura 2.13 está representado um sistema de torre solar.  

 

Figura.2-13:Torre solar com espelhos heliostátos [30] 

Na Figura 2.14 temos um esquema do ciclo de potência de uma central com torre solar e 

armazenamento. 
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Figura.2-14:Ciclo de Rankine com torre solar; Central PS-10 [31] 

2.3.4.3 Prato parabólico 

Um reflector com forma de prato parabólico é utilizado para concentrar radiação solar num 

receptor localizado no ponto focal do prato. A radiação concentrada é absorvida no receptor de forma a 

aquecer um fluido ou gás até aproximadamente 750ºC. Este fluido ou gás é então utilizado para produzir 

electricidade num pequeno pistão ou motor stirling ou numa micro turbina a gás, acoplada ao receptor. A 

Figura 2.15 apresenta um esquema de um prato parabólico. 

 

Figura 2-15:Prato Parabólico [32] 
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Estes colectores, devido à sua configuração e tamanho, são próprios para o fornecimento 

descentralizado de energia. 

Nos últimos 10 anos vários protótipos têm funcionado com sucesso pelo mundo, variando a 

potência instalada de 10 kW a 100 kW. [33] 

2.3.4.4 Colector linear Fresnel 

Várias filas de reflectores quase planos concentram radiação solar directa num tubo concentrador 

elevado. Água flui nesse tubo e é aquecida até ao estado de vapor pela radiação concentrada. Este é um 

sistema linear de concentração, similar ao dos colectores parabólicos cilíndricos, com as vantagens de 

custos reduzidos para as estruturas e espelhos, de o tubo receptor ser separado do sistema de espelhos e o 

comprimento focal permitir a utilização de espelhos planos. Esta tecnologia é vista como uma alternativa 

económica aos colectores cilindros parabólicos. [34] 

Na Figura 2.16 é apresentado um esquema de sistema de colectores lineares Fresnel. 

 

Figura 2-16:Colector linear Fresnel [35] 

2.3.4.5 Vantagens e desvantagens 

A tabela 2.4 sumariza as vantagens e desvantagens das quatro tecnologias anteriormente 

apresentadas 
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Tabela 2-4:Vantagens e Desvantagens dos tipos de colectores [33] 

 Parabólico Torre Solar  Prato Parabólico Linear Fresnel 

Utilização Centrais integradas na 

rede; processo de 

aquecimento médio/alto.  

Centrais integradas na 

rede, processo de 

aquecimento elevado 

Microprodução, 

conectado a vários 

concentradores 

integrados na rede  

Centrais integradas na 

rede ou geração de 

vapor usada em centrais 

termoeléctricas 

convencionais. 

Vantagens   Disponíveis 

Comercialmente – 

mais de 12 milhões 

de kWhe foram 

testados; com um 

potencial de alcance 

de 500ºC de 

temperatura; 

 Modularidade; 

 Rendimento provado 

de 14%; 

 Melhor 

aproveitamento de 

espaço; 

 Menor exigência de 

material; 

 Conceito híbrido 

provado; 

 Capacidade de 

armazenagem 

 Boas perspectivas 

a médio prazo para 

elevado 

rendimento de 

conversão e 

temperaturas acima 

dos 1000ºC; 

 Armazenamento a 

elevadas 

temperaturas  

  Operação híbrida 

é possível 

 Elevado 

rendimento de 

conversão – no 

pico solar pode 

ultrapassar 30%; 

 Modularidade; 

 Operação híbrida 

possível; 

 Experiencia 

operacional dos 

primeiros projectos 

de demonstração; 

 Baixos custos de 

produção; 

 Operação híbrida 

possível; 

 Grande eficiência 

em relação ao 

espaço ocupado ao 

meio dia solar; 

Desvantagens  A utilização de óleo 

como meio de 

transferência de calor 

limita a temperatura 

a 400ºC; 

 Valores de 

performance anual, 

custos de 

investimento e 

operação precisam 

de ser provadas 

comercialmente; 

 Objectivos de 

custo para a 

produção em 

massa não foram 

ainda atingidos; 

 Fiabilidade precisa 

de ser melhorada; 

 Entrada recente no 

mercado, apenas 

projectos pequenos 

em operação; 

 

2.3.4 Fluido 

 Um dos elementos fundamentais para o funcionamento do campo solar é o meio de transferência 

de calor. Anteriormente já foram referidos alguns meios de transferência de calor, aqui serão apresentadas 

as vantagens e desvantagens. Como meio de transferência de calor concentrado podemos ter: 

 Água/vapor – tem o benefício de poder ser utilizado directamente no ciclo de potência 

sem passar por um permutador de calor. O fenómeno de evaporação da água oferece 

excelentes características para o transporte de calor. Contudo existem dificuldades em 

lidar com operações de arranque e situações de regime transiente do sistema que podem 

levar à alteração das condições de arrefecimento nos tubos receptores que podem resultar 
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em situações de sobreaquecimento. Por fim não há uma solução simples de 

armazenamento de grandes quantidades de vapor de alta temperatura/pressão para que 

seja possível operar a central durante as horas em que não há radiação solar. [36] 

 Óleos – Os óleos orgânicos são neste momento o tipo de meio de transferência mais 

utilizado nas centrais de concentração solar principalmente naquelas com colectores 

parabólicos. Têm como vantagem a sua estabilidade, funcionando sempre no mesmo 

estado, permitindo assim um maior controlo na operação. [37] A temperatura de limite de 

operação é 400 ºC a partir da qual os óleos “quebram” impedindo que a central opere no 

seu rendimento máximo. Outra desvantagem da utilização de óleos como meio de 

transporte é que tem de se contar no projecto sempre com as perdas que irão ocorrer nos 

permutadores de calor, já que o óleo não pode ser utilizado directamente no ciclo de 

potência. [38] 

 Sais de Mudança de Fase – Os sais de mudança de fase apresentam-se como um futuro 

para a concentração solar de elevada temperatura pois apresentam valores promissores de 

temperatura de operação, 550 ºC, comparando com os óleos. Tem também a vantagem de 

não ser inflamável nem tóxico e poder ser utilizado para meio de armazenamento. A 

desvantagem é que a temperatura de solidificação é elevada, entre 120 e 220 ºC o que 

pode significar o congelamento dos tubos quando a central estiver parada afectando a 

operação da mesma. Para os colectores parabólicos existe ainda outro problema que é a 

bombagem dos sais pelos tubos. [39] 

 Ar - oferece a vantagem de não ser tóxico não tendo praticamente restrições de 

temperatura e de estar disponível de graça. No entanto é um meio de transferência de 

calor pobre devido à sua baixa densidade e baixa constante de condução de calor. O 

conceito de receptores volumétricos (alguns caso das torres solares) criou uma maneira 

para usar ar a temperaturas em que nenhum outro meio de transferência de calor chega. 

[36] 

2.4 Radiação Solar 

Radiação é uma forma de transferência de energia que não requer nem suporte intermédio, nem 

contacto com o corpo radiante. Radiação solar é a energia, sob a forma de ondas electromagnéticas, 

provenientes do Sol. 

No topo da atmosfera terrestre a potência média incidente numa superfície perpendicular à 

direcção da radiação incidente é de 1374 W/m
2
. Este valor designa-se como constante solar (I0). 
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A energia solar constitui a verdadeira causa de todos os processos físicos e químicos que ocorrem 

na terra, responsável pelas condições meteorológicas, pelas circulações oceânicas, pela modelação da 

crosta terrestre e por todos os fenómenos biológicos. 

Ao atravessar a atmosfera, a radiação é atenuada por processos físicos de reflexão, refracção e 

absorção com os constituintes atmosféricos e a superfície do planeta. Na Figura 2.17 estão representados, 

de forma simplificada, os principais processos de interacção da radiação solar e da radiação térmica no 

sistema Atmosfera-Terra. 

 

Figura 2-17: Interacção do Sistema Atmosfera-Terra com a Radiação [40] 

As nuvens, os gases, as partículas atmosféricas e a superfície reflectem cerca de 30% da radiação 

incidente no topo da atmosfera. Os restantes 70% são absorvidos provocando aquecimento do sistema e 

causando evaporação de água (calor latente) ou convecção (calor sensível). A energia absorvida pelo 

sistema Terra - Atmosfera é reemitida na faixa do infravermelho do espectro de radiação electromagnética 

– 4 a 100 μm – sendo que 6% é proveniente da superfície e 64% tem origem em nuvens e constituintes 

atmosféricos. 

A Radiação Solar pode ser dividida em dois componentes: Radiação Directa e Radiação Difusa. A 

Radiação Directa é a radiação que vem directamente do Sol, ou seja, percorre a atmosfera sem ser 

reflectida, absorvida ou refractada. Por seu lado a Radiação Difusa é aquela que é emitida pelo céu durante 

o dia, graças aos muitos fenómenos de reflexão e refracção da atmosfera. [40] 
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3. Modelos e Métodos 

3.1 Modelo Céu Limpo (ESRA) 

3.1.1 Introdução ao modelo 

Para estimar o fluxo de radiação solar na superfície, os modelos utilizam parametrizações que 

simulam esses processos físicos na atmosfera. As parametrizações baseiam-se em dados registados à 

superfície ou por satélites que permitem inferir as propriedades ópticas da atmosfera e, portanto, a 

contribuição de cada processo radiactivo na transmissividade atmosférica total da radiação solar. 

Estes modelos podem ser classificados em estatísticos e físicos. Os modelos estatísticos utilizam 

formulações entre medições de radiação incidente na superfície e condições atmosféricas locais. Os 

modelos estatísticos são geralmente válidos apenas para as regiões estudadas, já os modelos físicos são 

válidos para qualquer região uma vez que apresentam solução para a equação de transferência radioactiva 

que descreve matematicamente os processos físicos que ocorrem na atmosfera. A principal dificuldade da 

aplicação de modelos físicos reside na obtenção dos dados necessários para a parametrização das 

interacções entre a radiação solar e os constituintes atmosféricos. 

O modelo escolhido é o modelo de céu limpo utilizado na elaboração do Atlas Europeu de 

Radiação Solar (ESRA). Este modelo foi concebido para estimar a radiação solar ao nível do solo com 

base em imagens de satélite. 

No cálculo da quantidade de calor absorvido pelos espelhos de colectores solares temos de ter em 

consideração não só a quantidade de radiação normal directa como também o ângulo de incidência da 

radiação. Na secção 3.3 o conceito de ângulo será explicitado mas pode-se já dizer que para o cálculo do 

ângulo de incidência tem de se ter um conhecimento de vários parâmetros que caracterizam a geometria 

Sol-Terra. Para tal foi escolhido apresentar um modelo que para além de explicitar os conceitos que serão 

utilizados mais à frente permite igualmente o cálculo da radiação incidente numa zona apenas com o 

conhecimento da latitude do local, altitude e outras constantes solares. 

Esta secção foi escrita com base no volume 1 do Atlas Europeu de Radiação Solar e num artigo 

publicado por um grupo da École dês Mines de Paris sobre o modelo de céu limpo ESRA. [41] [42] 

3.1.2 Dia juliano e ângulo de hora 

O sistema temporal utilizado para a computação da posição geométrica do sol é baseado no uso do 

dia Juliano, j, para descrever a posição do sol como um ângulo conforme o dia do ano e o ângulo de hora, 

ω, para descrever a hora do dia, como um ângulo, medido a partir do meio-dia solar. O ângulo de hora ao 

meio-dia solar é zero. A Terra completa uma rotação sobre o seu eixo em 24 horas, por isso a passagem de 
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uma hora representa 15º de rotação. O ângulo de hora foi definido como positivo depois do meio-dia solar 

e negativo antes do meio-dia solar. O dia Juliano é convertido em ângulo de dia, j’, para ser usado em 

cálculos que serão mencionados mais à frente. 

   
      

      
 (3.1) 

O valor 365,25 representa a duração média do ano, tomando em conta os anos bissextos. 

3.1.3 Geometria do movimento solar visto da terra 

3.1.3.1 Geometria Sol-Terra 

O conhecimento dos parâmetros geométrico que descrevem a posição do sol vista da Terra é 

essencial quando é pretendido a radiação solar para uma localização e tempo específico. Existem três 

parâmetros fundamentais para determinar a posição do sol em relação à Terra em qualquer ponto desta. Os 

parâmetros são: 

. a latitude do local; 

. o dia Juliano; 

. a hora do dia expresso em ângulo de hora solar; 

3.1.3.2 Declinação solar 

O parâmetro chave da geometria solar é a declinação, δ. A declinação é o ângulo formado pelo 

plano Equatorial e a linha que vai do centro da Terra ao centro do disco solar. O ângulo máximo de 

declinação, 23º 27’, no Hemisfério Norte acontece no dia 21 de Junho, que corresponde ao Solstício de 

Verão. O ângulo mínimo de declinação, -23º 27’, no Hemisfério Norte acontece no dia 22 de Dezembro 

que corresponde ao Solstício de Inverno. A declinação solar está constantemente a mudar em função do 

tempo, mas a taxa a que varia durante um dia é pequena o suficiente para que se considere um valor 

constante para cada dia, Juliano, do ano. O parâmetro, dia Juliano, permite determinar a declinação 

solar,  , para qualquer ponto no tempo com um rigor aceitável. Para um maior rigor ter-se-ia que incluir 

no cálculo da declinação o número do ano, a longitude do local e o tempo preciso do dia, mas geralmente 

tal exactidão não se revela necessária para aplicações práticas.  

A equação 3.2 apresentada foi usada, com sucesso, para a elaboração dos Programas de Atlas de 

Radiação Solar. 

                                                            (3.2) 

Na Figura 3.1 apresentamos o gráfico da variação do ângulo de declinação solar que juntamente 

com a figura anteriormente apresentada vemos que o período de maior radiação, no hemisfério norte, é 

quando o ângulo de declinação é positivo. Mais à frente quando apresentarmos as variáveis para o cálculo 
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do calor absorvido por um tubo absorvedor de um colector solar parabólico será possível ver que não só a 

DNI é maior nos meses de verão como também o ângulo de incidência. 

 

Figura 3-1:Variação de declinação solar ao longo do ano 

3.1.3.3 Ângulo de altitude solar 

Na Figura 3.2 apresenta-se o ângulo de altitude solar. 

 
Figura 3-2:Ângulo de altitude solar (γs) [41] 

O ângulo de altitude solar (γs), é calculado como uma função do tempo do dia, expresso como 

ângulo hora ω através da equação 3.3: 
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                                                    (3.3) 

Onde:  

 ϕ- é a latitude em graus  

 δ- é a declinação solar em graus  

 ω- é o ângulo hora em graus  

 

O ângulo é obtido através da equação 3.4, em que o t é dado em horas: 

                   (3.4) 

3.1.3.4 Ângulo de nascer e pôr-do-sol e duração do dia 

Os ângulos de nascer (ωsr) e pôr-do-sol (ωss) são os ângulos que correspondem às horas de nascer 

e pôr-do-sol, respectivamente, e são facilmente calculados por:  

                           (3.5) 

                          (3.6) 

A duração do astronómica do dia, Sod, é dada por: 

    
                     

   
 (3.7) 

Se                    então o sol nunca nasce. 

Se                    então o sol nunca se põe. 

3.1.4 Radiância Global Horizontal sob céu limpo 

3.1.4.1 Componente directa 

O modelo apresentado divide a radiância solar global, Gc, em duas partes: a directa, Bc, e a 

componente difusa, Dc. Cada componente é calculada separadamente. A unidade da radiância é W/m
2
. A 

radiância directa numa superfície horizontal para céu limpo, Bc, é dada pela equação 3.8: 

                                (3.8) 

Onde:  

I0 – é o valor de radiância média normal aos raios solares fora da atmosfera. A uma 

distância solar média o valor é 1376 W/m
2
. Valor também conhecido como constante solar; 

ε – é a função utilizada para corrigir a distância sol-terra do seu valor médio:  

                        (3.9) 

γs – é o ângulo de altitude solar que é 0º ao nascer e ao pôr-do-sol; 

TL(AM2) – é o factor de turvação para uma massa de ar igual a 2; 

s 



Modelos e Métodos 

34 

 

m – é a massa de ar óptica relativa; 

      - é o integral da espessura da óptica de Rayleigh. 

A massa de ar óptica relativa, m, representa o caminho percorrido pela radiação através da 

atmosfera. O seu valor depende do ângulo de altitude solar γs e a pressão atmosférica do local, que é 

influenciada pela altitude do local acima do nível do mar. O valor de m pode ser calculado com um erro 

inferior a 0,5% para todas as elevações solares com a equação 3.10: 

  
 

 

  
 

                                   
 (3.10) 

Onde γs é a altitude solar em graus e (p/p0) é a correcção da pressão para a altitude do local. 

A equação 3.11 é adequada para se estimar (p/p0): 

 
 

  
        

 

  
  (3.11) 

Onde z é a altitude do local em metros e HR = 8400 m. 

A espessura óptica de Rayleigh, δR, é a espessura óptica de uma atmosfera Rayleigh, por unidade 

de massa de ar, ao longo de um determinado percurso. Como a radiação solar não é monocromática, a 

espessura óptica de Rayleigh depende do percurso específico da radiação e, portanto da massa de ar óptica 

m. A parametrização usada é a seguinte: 

.se        
 

     
                                                (3.12) 

.se      
 

     
             (3.13) 

3.1.4.2 Componente Difusa 

A radiância difusa que incide sobre uma superfície horizontal, Dc, também depende do factor de 

turvação, TL(AM2), para qualquer elevação solar. Pode-se dizer que a quantidade de energia difundida 

pela atmosfera aumenta com o aumento da turvação e quando a radiância directa diminui a radiância 

difusa geralmente aumenta. Contudo a baixas altitudes solares e elevados factores de turvação a radiância 

difusa pode diminuir com o aumento da turvação devido à perda geral devido ao longo percurso 

percorrido pela radiação. A radiância difusa, Dc, pode ser determinada por:  

                                 (3.14) 

Na equação 3.14 a radiância difusa é expressa como o produto da função de transmissão difusa no 

zénite, Trd, e a função angular difusa, Fd. 

                                                                     (3.15) 
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Para um céu muito limpo, a função de transmissão difusa é bastante baixa: quase não existe 

difusão sem ser pelas moléculas do ar. Com o aumento da turvação a transmissão difusa aumenta e a 

transmissão directa diminui. Geralmente os valores de Trd situam-se entre Trd(TL(AM2)=2) = 0,05 e 

Trd(TL(AM2)=7) = 0,22. 

A função angular difusa, Fd, depende do ângulo de elevação solar e é ajustada com a ajuda de uma 

função sinusoidal polinomial: 

                                      (3.16) 

Os coeficientes A0, A1 e A2 apenas dependem do factor de turvação. São parâmetros adimensionais 

e são dados por: 

                                                          (3.17) 

                                                     (3.18) 

                                                      (3.19) 

 Para o caso de valores de TL(AM2)>6 em que os valores de A0 são negativos tem-se que:  

              (3.20) 

Com o cálculo da radiância directa e difusa pode-se calcular a radiância global pela equação 3.21:  

         (3.21) 

3.1.5 Radiação Global Horizontal Sob Céu Limpo 

3.1.5.1 Componente Directa 

Após a obtenção dos valores de m, TL(AM2) e δR o valor de radiação directa pode ser calculada 

para qualquer altura do dia através da integração de Bc utilizando o intervalo de tempo apropriado. O local 

pode estar parcialmente obstruído e/ou a radiação pode não incidir na superfície que interessa durante 

parte do período pretendido. Para ultrapassar estes problemas a radiância directa foi formulada através de 

ajustamento de dados para se obter um resultado dependente do factor de turvação, TL(AM2), que pode ser 

facilmente manipulado de forma analítica. Então a radiância directa toma a forma:  

                                 (3.22) 

Na equação 3.22 Trd(TL(AM2)) é a função de transmissão de radiação directa no zenit e Fb é a 

função angular directa. Bc é zero se a função acima tomar valores negativos. A função Trb é considerada 

para o ponto em que a elevação solar, γs, é 90º. Neste caso o valor de m é dado por p/p0. Por isso o valor 

de Trb é apenas dependente do factor de turvação, TL(AM2), e de p/p0: 
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   (3.23) 

A função Fb(γs,TL(AM2)) tem a forma de uma sinusoidal polinomial de segundo grau dependente 

do ângulo de elevação solar  e de coeficientes dependentes de TL(AM2): 

                                       (3.24) 

Os valores dos coeficientes C0, C1  e C2, adimensionais, são tirados das seguintes expressões: 

                    
 

  
                

 

  
  

 
 (3.25) 

                    
 

  
                

 

  
  

 
 (3.26) 

                    
 

  
                

 

  
  

 
     (3.27) 

A função angular directa quando se aproxima do valor zero leva a que os valores de radiação 

directa, para elevados valores de turvação, tomem valores negativos. Para evitar essa situação os valores 

dos coeficientes apresentados a cima são diferentes para 3 gamas de valores de elevação solar. Na Figura 

3.3 são apresentados os valores para os coeficientes Lij para 3 intervalos de elevação solar. 

 
Figura 3-3:Coefiecientes Lij para o cálculo dos coeficientes Ci [42] 

O integral da radiação directa para o período entre ω1 e ω2 é dado por: 

                                  
  

  
   

  

  
 (3.28) 

Na equação 3.28 o DL representa a duração do dia em horas, 24h, ou em segundos, 86400s, e ω1 e 

ω2 são ângulos de hora solares correspondentes aos momentos t1 e t2, para os quais se pretende medir a 

radiação directa. 
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A radiação directa, Bc, é dada em Wh/m
2
 se a duração do dia é dada em horas ou em J/m

2
 se a 

duração for dada em segundos.  

A função Fb(γs TL(AM2)) pode ser novamente escrita como: 

                                    (3.29) 

Isso leva a que: 

              
  

  
                                     

   (3.30) 

Com os coeficientes B0, B1 e B2 serem dados por: 

                                                           (3.31) 

                                         (3.32) 

                       (3.33) 

Os coeficientes Bi dependem apenas da latitude do local, ϕ, e da declinação solar ao meio dia 

solar. A função de transmissão Trb e os coeficientes Ci apenas dependem do factor de turvação TL(AM2) e 

por isso é que se pode calcular a radiação directa por dia. Isso faz-se considerando ω1=ωsr e ω2=ωss i.e:  

                (3.34) 

3.1.5.2 Componente Difusa  

A radiação difusa horizontal, Dc(ω1,ω2), é calculada pela integração da equação da radiância 

difusa, apresentada anteriormente na equação 3.14, para qualquer período de tempo definido por ω1 e ω2 e 

é igual a: 

              
  

  
                                     

   (3.35) 

Os coeficientes D0, D1 e D2 são dados por: 

                                                     (3.36) 

                                         (3.37) 

                       (3.38) 

O integral da radiação diária é obtido definindo ω1=ωsr e ω2=ωss i.e.:  

                (3.39) 

3.1.5.3 Radiação global   

A radiação global é obtida pela soma da radiação directa e a radiação difusa, entre dois instantes 

t1 e t2, de acordo com a equação:  

                               (3.40) 
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Se quisermos a radiação global diária só temos de substituir os termos ω1 e ω2 por ωsr e ωss, 

respectivamente, ficando com: 

                                    (3.41) 

3.2 Dados Reais 

Os dados recolhidos de radiação solar para a caracterização da região do Carregado são referentes 

ao ano de 2005 e foram retirados do sítio da internet: www.soda-is.com/eng/index.html 

O projecto SoDa oferece acesso a um grande conjunto de informação relacionada com a radiação 

solar e o seu uso. A inovação é que é feito a partir de um sistema inteligente (SoDa IS) que conecta outros 

recursos que se encontram em diversos países.  

3.3 Campo Solar 

3.3.1 Descrição 

Uma central de concentração solar tem no seu campo solar o elemento responsável por a 

concentração da radiação solar directa, essa concentração resultará em energia que será transportada sobre 

a forma de um líquido quente. Essa energia será depois introduzida no ciclo da central sobre a forma de 

vapor de médio-elevada temperatura.  

Para que seja possível no campo solar fazer a concentração da DNI são necessários espelhos 

reflectores de forma parabólica, tubos, com grande capacidade absorção de radiação solar directa, 

colocados no foco da parábola, estruturas metálicas de suporte e dispositivos que vão direccionar os 

espelhos de modo a que a concentração seja feita de um modo mais eficiente. Na bibliografia em inglês a 

junção destes elementos é denominada como SCA (Solar Collector Assembly). Num campo solar os 

SCA’s estão arrumados em filas com um determinado espaçamento entre cada fila. Na Figura 3.4 

podemos ver um desenho com os elementos anteriormente referidos.  
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Figura 3-4:Fotografia de um SCA [43] 

 Para este estudo o tubo absorvedor, conhecido em inglês como HCE (Heat Collector Element), é 

um tubo absorvedor de aço com 70 mm de diâmetro com um revestimento de um compósito de cerâmica e 

metal e envolvido por um tubo de vidro. Entre o tubo de aço e o de vidro existe vácuo para limitar as 

perdas para o ambiente envolvente. 

A Figura 3.5 apresenta o esquema de um tubo absorvedor utilizado nos colectores parabólicos LS-

2 da Luz International, acima descrito. 

 

Figura 3-5:Heat Collector Element [43] 

A energia, em forma de radiação é focada para o tubo e transferida para um líquido, em inglês 

HTF (Heat Transfer Fluid), que é um óleo sintético, neste caso uma mistura de óxido de bifenil e difenil. 

O HTF vai transportar essa energia pelo HCE até ao permutador onde vai trocar essa energia com a água 

de alimentação proveniente do ciclo da central. 
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Em seguida são apresentadas as equações que permitem determinar a quantidade de calor que 

pode ser concentrado num campo solar dependendo do seu local e outros factores como a geometria do 

espelho escolhido. 

3.3.2 Absorção de Radiação Solar 

Nesta secção as equações apresentadas para o cálculo do calor absorvido são retiradas de uma tese 

de mestrado que tem como objectivo a simulação e avaliação de performance de uma central solares de 

colectores parabólicos. Neste trabalho a sua autora realizou essa simulação para a central SEGS VI 

instaladas no deserto Mojave na Califórnia [43] 

O valor de calor absorvido por um colector parabólico num determinado local é dado pela 

equação 3.42. 

  
                                                              (3.42) 

Onde:  

  
         - radiação solar absorvida pelos tubos colectores [W/m

2
] 

    – radiação directa normal [W/m
2
](radiação medida num plano normal à sua direcção) 

  - ângulo de incidência [graus] 

    – modificador de ângulo de incidência  

          - factor de desempenho que tem em conta a sombra mútua feita por as filas 

paralelas de colectores durante o início da manhã ou o fim de tarde 

        – factor de desempenho que tem em conta perdas nos extremos dos tubos (HCE) 

        – eficiência que tem em conta as perdas por imperfeições dos espelhos  

     – eficiência que tem em conta as perdas por imperfeições dos HCE 

        – parte do campo solar que se está operacional e a seguir o sol; 

3.3.2.1 Ângulo de Incidência (θ)  

Apenas a radiação directa normal pode ser reflectida para o tubo colector e deste modo aquecer o 

fluido contido no interior desse mesmo tubo. O ângulo de incidência (θ) é o ângulo formado entre o feixe 

de radiação solar e o plano normal à superfície. O ângulo de incidência varia ao longo do dia, e igualmente 

ao longo do ano, influenciando o desempenho dos espelhos solares. 

O ângulo resulta da relação entre a posição do sol no céu e a orientação dos concentradores. A 

Figura 3.6 apresenta um esquema onde é representado o ângulo de incidência entre um concentrador solar 

e o feixe de radiação incidente no espelho parabólico. 
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Figura 3-6: Ângulo de incidência θ num espelho colector parabólico 

O ângulo de incidência é dado pela equação 3.43 (Duffie e Beckman, 1991): 

                                 (3.43) 

Sendo: 

  - o ângulo de incidência em graus;  

   - o ângulo de zénite em graus; 

  - o ângulo de delinação solar em graus; 

  - o ângulo hora em graus; 

Todos os parâmetros, excepto o ângulo de zénite, foram já apresentados no capítulo 3.1. 

O ângulo zénite é dado pela equação 3.44 (Duffie e Beckman, 1991): 

                                         (3.44) 

O ângulo zénite é o ângulo entre o ponto zénite, ponto que está linha vertical ao solo, e a linha de 

vista do sol. 

3.3.2.2 Modificador de Ângulo de Incidência 

Para além das perdas devido ao ângulo de incidência existem outras perdas nos colectores que 

podem ser relacionadas com o ângulo de incidência. Estas perdas ocorrem devido a reflexão e absorção 

extra por parte da envolvente de vidro; quando o ângulo de incidência aumenta. Temos assim então o 

modificador do ângulo de incidência que corrige tendo em conta a absorção e reflexão adicional. O IAM é 

dado por uma relação empírica, obtida através de dados experimentais, para cada tipo de espelho reflector.  

Por testes realizados no Sandia National Laboratories num LS-2 o IAM é dado por (Dudley, 

1994): 

    
 

    
 (3.45) 

Onde: 
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                                  (3.46) 

 – ângulo de incidência 

3.3.2.3 Sombra e Perdas no HCE 

O posicionamento e a geometria dos espelhos reflectores e dos tubos absorvedores (HCE) podem 

introduzir perdas, perdas estas relacionadas com a sombra provocada pela disposição dos espelhos em 

filas paralelas e com as extremidades dos HCE’s. 

Será considerado que as filas de espelhos estarão espaçadas em 15 m entre cada fila, valor 

utilizado nas centrais SEGS. É esperado que no início da manhã e no final de tarde a sombra provocada 

pelos espelhos será maior o que irá afectar o desempenho do campo solar pois quanto maior for a sombra 

menor será a radiação incidente nos espelhos. No momento em que o sol estiver no seu zénite não existirá 

o efeito da sombra nos espelhos sendo a eficiência máxima no que toca a este aspecto. 

O factor que tem em conta o efeito da sombra na quantidade de energia solar absorvida é 

(Stuetzle, 2002): 

          
        

 
 

     

    
 (3.47) 

Onde: 

Lspacing – comprimento entre as filas de espelhos (neste caso 15 m); 

W – comprimento de abertura do colector (5 m para LS-2); 

   – ângulo de zénite; 

  - ângulo de incidência; 

O valor do factor RowShadow é limitado ao valor máximo de 1 que significa que os espelhos não 

estão sujeitos a qualquer sombra de outros espelhos no mesmo campo solar, ou seja o sol encontra-se no 

seu zénite. 

Para perdas nos extremos dos HCE’s temos a equação 3.48 (Lippke, 1995): 

          
       

    
 (3.48) 

Onde:  

f – distância focal dos colectores (5 m para SEGS VI); 

θ – ângulo de incidência; 

LSCA – comprimento de uma fila de colectores solares (50 para SEGS VI) 

3.3.2.4 Eficiência do Campo e dos Colectores 

Por fim, as perdas de radiação, podem-se ficar a dever às propriedades das superfícies e 

imperfeições dos espelhos colectores solares, envolvente de vidro e materiais do tubo absorvedor. 
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O parâmetro que avalia o rendimento do espelho colector devido a poeiras, imperfeições, etc. É 

dado pela equação 3.49: 

                
      
                                        (3.49) 

Onde: 

       – Número de tipos de colectores no campo solar;  

        – a fracção do tipo de colectores no campo solar; 

           – erro de seguimento e movimento associado ao tipo de colector;  

       –eficiência geométrica dos espelhos colectores; 

       - reflectividade dos espelhos; 

       - limpeza dos vidros; 

O parâmetro que avalia o rendimento do HCE devido a poeiras, imperfeições, etc. É dado pela 

equação 3.50: 

                
      
                                                 (3.50) 

Onde:  

       - número de tipos de HCE no campo solar; 

        - a fracção do tipo de HCE no campo solar; 

        - perdas devido a sombra provocada por poeira no HCE; 

        – perdas devido à sombra nos extremos;  

         – transmissividade da envolvente de vidro; 

        - absorvidade do revestimento;  

        – factor de ajuste para outras perdas do HCE;  

Tabela 3-1: Valores típicos de correcção óptica para o campo solar (Fonte: Price, 2005e Forristall, 2003) 

Parâmetro Valor Parâmetro Valor 

           0.99         0.98 

       0.98         0.97 

       0.93          0.96 

       0.95        0.95 

          0.96 

 

Para efeitos de cálculos todos os valores que não se encontram aqui especificados foram 

considerados igual a 1. 
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3.3.5 Área Campo Solar 

A área do campo solar é dada pela fórmula:  

  
       

           
 (3.51) 

Sendo:  

  – área do campo solar (m
2
); 

        – o calor introduzido no ciclo(W); 

            – quantidade de calor absorvido por metro quadrado de colector solar parabólico 

(W/m
2
); [44] 

O projecto da área da central solar faz-se escolhendo um valor             que se considere 

apropriado tendo em conta a quantidade de calor que se pretende introduzir no ciclo. A escolha do valor 

do calor absorvido tem de ponderar dois casos: um dos casos é a escolha de um valor de calor absorvido 

mais elevado, mas que ocorre com menos frequência, e faz com que a área seja o mais pequena possível; o 

outro caso é escolher um valor de calor absorvido menor, mas que ocorre mais vezes ao ano, e faz com 

que a área de espelhos seja maior. Deve pesar na escolha entre estes dois casos o que tem mais valor, se é 

ter uma central que opere mais tempo à carga nominal à custa de uma área de espelhos maior ou, se pelo 

contrário, é preferível ter uma área de espelhos menor com uma central que opera menos vezes à carga 

nominal.  

3.4 Central Termoeléctrica do Ribatejo (TER) 

A central do Ribatejo é constituída por três unidades de produção, com potência unitária nominal 

de 392 MW. Estes são os grupos geradores de maior potência unitária ligados à Rede Nacional de 

Transporte (RNT). 

 A tecnologia de ciclo combinado permite alcançar nesta central um rendimento de conversão 

energética superior a 57,5%, valor que supera em um ponto percentual o anteriormente alcançado na 

Central da Tapada do Outeiro e compara muito favoravelmente com os 36% de uma central a carvão como 

a de Sines ou Pego.  

Cada grupo é constituído pelos seguintes componentes principais:  

 turbina a gás, para queima exclusiva de Gás Natural:  

 gerador de vapor (caldeira) de recuperação, sem queima adicional;  

 turbinas a vapor (alta, média e baixa pressão); 

 alternador montado em veio único accionado por ambas as turbinas;  

 transformador principal, elevador de tensão de geração para a tensão da RNT. 
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Na solução de veio único, as duas turbinas accionam um mesmo alternador. Na turbina a gás, a 

expansão dos gases da combustão de GN misturados com o ar ambiente previamente comprimido 

impulsiona a rotação desta turbina e do alternador, sendo responsável por cerca de 2/3 da energia eléctrica 

produzida. O calor residual dos gases de escape da turbina a gás é utilizado, sem queima adicional de GN, 

na caldeira de recuperação para gerar o vapor que acciona a turbina a vapor. Ligada ao mesmo alternador, 

pela outra extremidade do veio comum, esta turbina é responsável pelo restante 1/3 da energia total 

produzida. 

O arrefecimento do condensador de vapor é obtido pela circulação de água em circuito fechado 

através de uma torre de arrefecimento com ventilação forçada de ar. Serão duas as torres de arrefecimento, 

com 60 metros de altura: uma comum aos Grupos 1 e 2, e a segunda, de menor diâmetro, exclusiva do 

Grupo 3. 

Neste circuito de arrefecimento, a água perdida por evaporação na torre é visível numa pluma de 

condensação que se forma no respectivo topo superior e é compensada através do abastecimento de água 

proveniente do rio Tejo, após tratamento prévio de decantação, cloragem e filtragem. 

A Central dispõe de algumas instalações auxiliares comuns aos 3 grupos que incluem:  

 uma estação de desmineralização de água, destinada a abastecer o ciclo de vapor dos grupos; 

 uma caldeira auxiliar a GN para produção de vapor no arranque; 

 um gerador de emergência com motor diesel para alimentação eléctrica em caso de falha na 

alimentação pela RNT. [45] 

Na Figura 3.7 apresenta-se um esquema simplificado do ciclo da central “Termoeléctrica do Ribatejo” 
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Figura 3-7:Ciclo combinado simplificado da TER [45] 

3.5 Análise Termodinâmica  

3.5.1 Introdução 

Para se proceder à análise termodinâmica tem de se considerar simplificações em relação ao ciclo 

da central estudada. Os vários componentes do ciclo serão considerados sistemas fechados aos quais se 

vão efectuar um balanço de energia. É necessário antes esclarecer alguns conceitos de modo a facilitar a 

análise termodinâmica  

Um ciclo termodinâmico é uma sequência de processos que começa e termina no mesmo estado. 

No final do ciclo todas as propriedades têm os mesmos valores do início. 

A expressão que representa o balanço da taxa de energia para um volume de controlo é: 

    

  
    

    
          

  
 

 
             

  
 

 
       (3.52) 

Sendo:  

     - calor que entra ou sai do sistema;  

     - potência que entra ou sai do sistema;  

      - caudal, em kg/s, de fluido que atravessa o sistema; 

     – entalpia de entrada e saída do fluido de trabalho; 

    - velocidade de entrada e saída do fluido de trabalho;  

    - altura de entrada e de saída; 
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3.5.2 Simplificações 

Os princípios de conservação de massa e de conservação de energia, a segunda lei da 

termodinâmica e os dados termodinâmicos são aplicados aos componentes individuais de um ciclo de 

vapor tais como turbinas, bombas e permutadores de calor.  

As perdas inevitáveis por transferência de calor para a vizinhança são desprezadas nesta análise. 

As variações de energia cinética e potencial também são ignoradas. Considera-se que cada componente 

opera em regime estacionário. 

Considerou-se também que: 

 as turbinas e as bombas operam adiabaticamente; 

 todos os processos sobre o fluido de trabalho apresentam  reversibilidades internas; 

3.5.3 Cálculo do trabalho e das transferências de calor principais  

Utilizando os princípios de conservação de massa e de conservação de energia, juntamente com as 

simplificações apresentadas, calcula-se o valor de transferência de energia em cada componente ao longo 

do ciclo. 

Tabela 3-2:Equações de Transferências de Calor e Trabalho 

Componente Balanço de Energia 

Turbina    
                                                             (3.53) 

Bomba                                                         (3.54) 

Condensador                                                        (3.55) 

Caldeira (HSRG)                                                      (3.56) 

Contribuição Solar                                                      (3.57) 

3.5.4 Rendimento termodinâmico 

Para qualquer ciclo de vapor, desde o mais simples ao mais complexo, podemos definir a 

eficiência térmica, ou rendimento, como a grandeza que mede a quantidade de energia fornecida ao fluido 

de trabalho que passa pela caldeira que é convertida em trabalho líquido. 

   
             

          
 (3.58) 

3.5.5 Rendimento fóssil 

Introduz-se a grandeza denominada como rendimento fóssil que consiste no quociente entre o 

trabalho líquido e o calor que entra proveniente de fonte fóssil. Este rendimento é dado por:  

   
             

           
 (3.59) 
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3.6 Simulação Termodinâmica 

3.6.1 Introdução ao programa 

Cycle Tempo®, desenvolvido pela Universidade Técnica de Delft, é um programa para a 

modelação e optimização termodinâmica de sistemas de produção de electricidade, calor ou refrigeração. 

Tais sistemas geralmente incluem ciclos interligados que são constituídos por diferentes aparelhos. Por 

sua vez esses aparelhos estão ligados, entre si, por tubos, formando assim uma complexa rede de fluxo de 

massa e energia. 

O principal objectivo do Cycle Tempo® é o cálculo a quantidade do fluxo de energia e massa do 

sistema. O número de tipos de aparelhos e a maneira como estes estão conectados entre si podem diferir 

de caso para caso. Por isso o Cycle-Tempo® deixa ao utilizador a responsabilidade de introduzir a 

configuração do sistema. O programa contém um grande número de modelos para aparelhos e tubos com 

os quais o utilizador pode modelar o sistema que pretende. Esta flexibilidade quase ilimitada é uma 

vantagem significante sobre diversos programas existentes nos quais a configuração do sistema não pode 

ser variada ou só numa extensão limitada. 

Através da interface gráfica do Cycle-Tempo® o utilizador pode gráfica e interactivamente 

construir um sistema termodinâmico no monitor, utilizando o rato e janelas com diversos símbolos de 

aparelhos e ligações. Após o desenho do sistema por parte do utilizador, introduzem-se os valores de 

temperatura, pressão e composição dos fluidos de trabalho do sistema. Uma vez definidos os parâmetros 

essências podem-se calcular todos os valores pretendidos carregando em apenas um botão. Mensagens de 

erro e avisos de cálculos são apresentadas numa janela à parte. O programa processa automaticamente os 

resultados dos cálculos numa colecção de dados que são necessários, ao utilizador, para a análise das 

propriedades do sistema modelado. O programa calcula tanto valores de energia como de exergia. Os 

resultados podem ser vistos em tabelas e podem ser colocados directamente em diagramas de processo. Se 

os cálculos forem realizados com sucesso, o utilizador pode criar diagramas Q,T para um ou mais 

aparelhos permutadores de calor, como também diagramas de estado (Mollier e diagramas T-s) do 

processo. Na opção print preview o utilizador pode ver o digrama do processo, com ou sem resultados, as 

tabelas e os gráficos, individualmente ou separados, e fazer a impressão. [46] 

3.6.2 Explicação do modelo 

A integração de um sistema de colectores solares numa central termoeléctrica já existente terá 

efeitos, positivos e/ou negativos, do ponto de vista termodinâmico. Para tal é necessário construir um 

modelo que representa os dois ciclos, gás e vapor, da central termoeléctrica de uma forma mais real 

possível. É importante referir que o ciclo modelado não é totalmente igual ao real. Por falta de dados 

alguns permutadores de calor foram suprimidos. Ou seja em alguns casos teríamos mais de um 
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permutador de calor para o economizador, evaporador ou para o sobreaquecedor e tal não acontece no 

modelo utilizado. No entanto a potência total do grupo, as três linhas de pressão no ciclo de vapor e o 

funcionamento da turbina a gás são iguais ao original, incluindo o consumo de gás e temperatura de 

entrada dos fumos no HRSG. 

3.6.2.1- Modelos a 100% e a 75% 

Antes de se proceder à introdução do campo solar no ciclo da central termoeléctrica foi necessário 

modelar o ciclo a funcionar à carga nominal (100%) e a funcionar à carga parcial de 75%. Os dados 

(temperaturas, pressões, consumo de gás, potência do grupo, etc.) utilizados para estes dois modelos foram 

disponibilizados pelo consórcio no momento da apresentação da proposta final para a construção da TER 

Estes dados fornecidos são para a central a funcionar a uma temperatura ambiente de 15 ºC. 

No anexo A são apresentados os esquemas, retirados do programa, do modelo de ciclo combinado  

utilizado para a simulação com e sem integração solar. 

Podemos dizer, em linhas gerais, que os modelos são constituídos por:  

 Turbinas de vapor (corpo de alta, média e baixa pressão); 

 Turbina a gás ( ciclo de gás: compressor, câmara de combustão, turbina);  

 Linha de vapor de alta pressão com: economizador, evaporador e sobreaquecedor (2); 

 Linha de vapor de média pressão com: economizador, evaporador e sobreaquecedor; 

 Linha de vapor de baixa pressão com: evaporador, sobreaquecedor; 

 Reaquecedor entre turbina de alta e de média pressão; 

 Condensador; 

A Figura 3.8 representa o gráfico T-s do ciclo da central quando esta opera à carga nominal. Os 

valores assinalados no gráfico são as temperaturas, em graus celsius, dos pontos considerados importantes. 

O valor de 351 ºC representa o valor da temperatura do vapor à entrada do reaquecedor. Este valor é 

importante para a inclusão do solar, pois é neste ponto, como já foi explicado anteriormente, que será 

introduzido o vapor proveniente do campo solar. Os restantes valores de temperaturas apresentados são os 

valores de temperatura à entrada de cada turbina. 
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Figura 3-8:Gráfico T-s do ciclo modelado(retirada da simulação feita em Cycle-Tempo) 

3.6.2.2- Integração do Campo Solar 

Das diversas soluções de integração de energia solar apenas duas foram apresentadas como sendo 

viáveis a nível comercial. De entre essas duas a escolhida foi aquela que contempla integração da energia 

solar depois da turbina alta pressão, ou seja à entrada do reaquecedor. Porquê esta opção? Esta opção foi 

vista como a que iria interferir menos com o ciclo, pois o vapor proveniente do campo solar só vai passar 

por apenas um permutador de calor. Como aspecto negativo vamos ter a perda de potência da turbina de 

alta pressão e de gás, sendo que nesta acontece em qualquer uma das opções por se tratar de uma opção de 

retrofitting. 

Para as simulações com a contribuição solar introduz-se um “ramo” com uma bomba um 

permutador de calor e uma fonte de calor que representa o campo solar. A potência da bomba é definida 

de modo a poder-se controlar o caudal de vapor aquecido pelo campo solar. A inclusão do campo solar é 

feita no ciclo com os valores de funcionamento a carga nominal e no ciclo com os valores de operação a 

75%. A quantidade de caudal de vapor proveniente do campo solar depende de dois factores, da área de 

espelhos e a radiação incidente por metro quadrado. São considerados dois casos de áreas diferentes do 

campo solar e para cada caso, são estudados vários cenários de intervalos de quantidade de calor 

absorvido diferente.  
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Dois casos de áreas diferentes do campo solar significam duas quantidades de calor, proveniente 

do campo solar introduzido no ciclo da central, também diferentes. Para cada um dos dois casos o ciclo 

estará a operar a cargas diferentes, logo potência total de saída é diferente. No caso de menor área de 

campo solar, para a situação de projecto, a quantidade de calor introduzida no ciclo implica apenas uma 

pequena redução na carga de operação da turbina a gás o que para o modelo de simulação termodinâmica 

significa que os valores adoptados, de temperatura e pressão, sejam iguais aos considerados para a 

simulação à carga nominal sem integração solar. É feito apenas um ajustamento à quantidade de caudal de 

ar que entra no compressor da turbina a gás. Para os vários cenários estudados para o caso de menor área 

de campos solares faz-se apenas um pequeno ajuste na quantidade de caudal de ar que entra na turbina a 

gás de modo a garantir uma temperatura de saída do HRSG igual em todas as simulações. 

Com uma área do campo de espelhos maior, o que acontece no segundo caso, a quantidade de 

vapor introduzido no ciclo implica uma redução da carga de operação da turbina a gás passando o ciclo a 

operar perto das condições de funcionamento da central quando esta opera a 75% da carga. Nesta situação 

de projecto do campo solar o modelo utilizado para a simulação termodinâmica vai conter os mesmos 

valores de temperatura e pressão da simulação feita com o ciclo a operar a 75%.Para uma área de espelhos 

maior a variação do calor absorvido ao longo do ano é tão ampla que na simulação da situação de projecto 

o ciclo opera com valores de pressão e temperatura iguais aos da situação de 75% e no extremo oposto 

para a situação de menor calor absorvido considerado o ciclo opera com valores iguais aos da carga 

nominal do ciclo combinado 

A melhor estratégia de operação do campo solar implica a variação do caudal no campo de modo 

a garantir que tanto a temperatura do óleo e da água/vapor, de entrada e saída permaneçam iguais. Com 

esta premissa para cada intervalo de radiação o valor de caudal foi calculado. 

Através do gráfico T-s do processo que ocorre no campo solar; representado na Figura 3.9, 

podemos ver o que realmente representa a integração do campo solar, ou seja, que processos 

termodinâmicos do ciclo de vapor da central é que o campo solar substitui/complementa. No campo solar 

a água é aquecida até ao estado de vapor sobreaquecido. No ciclo de vapor da central isso equivale à 

passagem pelo economizador, evaporador e sobreaquecedor. 
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Figura 3-9:Gráfico T-s do vapor no campo solar retirada da simulação feita em Cycle-Tempo) 

3.7 Análise de Investimento 

3.7.1 Custo de investimento 

Para centrais de concentração solar de grande escala, neste momento, o custo de investimento 

encontra-se entre os $4.2/W e $8.4/W, valor em US dólares, dependendo da mão-de-obra e terreno, 

quantidade de DNI no local e principalmente do tamanho dos tanques de armazenamento e o tamanho do 

campo solar.  [47] 

Na figura 3.10 é apresentado um gráfico em forma circular no qual são descriminadas as parcelas 

de cada parte do projecto de uma central no custo de investimento. Estes dados são para uma central de 

cilindros parabólicos de 50 MW com armazenagem. 
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Figura 3-10:Parcelas do custo de investimento [47] 

A Figura 3.11 foi retirada de um estudo feito apresentado em 2005 pela empresa Sargent & Lundy 

sobre presente e o futuro da tecnologia CSP. Nesta figura podemos confirmar os valores apresentados 

anteriormente de custo de investimento. 

 

Figura 3-11:Previsão de Evolução dos custos associados às centrais solares [23] 

No caso a ser estudado não será necessário construir uma central completa com bloco de potência 

e armazenagem entre outros custos que não serão considerados para o custo de investimento deste 

projecto. Os valores considerados foram retirados do programa SAM do NREL e foram estes os valores 

utilizados para o cálculo do custo de investimento para este projecto. Esses são: 

 $295/m
2
 para o campo solar; 

 $90/m
2
 para o sistema de transferência e transporte de calor;  

 $25/m
2
 para o melhoramento do local de instalação do campo solar; 
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3.7.2 Custo de Operação e Manutenção 

Os custos de operação e manutenção para uma central de CSP incluem operação da central, 

despesas de combustível caso tenha backup, água de arrefecimento e manutenção do campo solar. Custos 

de operação e manutenção encontram-se entre os $13/MWh e os $30/MWh, valor em US dólares, 

incluindo os custos do combustível para backup. [47] 

No programa SAM, System Advisor Model do NREL, podemos tirar os seguintes valores para os 

custos de operação e manutenção:  

 $70/kW-ano (valor fixo) 

 $3/MWh (valor variável) 

Valores dados em US dólares. 

Estes valores de custo de operação são para zonas onde a radiação incidente é de 2000 kW/ano e o 

preço da mão-de-obra é o praticado nos Estados Unidos da América 

Na tabela 3.2 apresentamos os valores importantes referentes ao gás natural utilizado na central 

Termoeléctrica do Ribatejo.  

Tabela 3-3:Valor de densidade PCI e preço do gás utilizado na TER [48] [49] 

Densidade (kg/m
3
) 0.8404 

PCI (MJ/m
3
) 37.91 

Preço (€/MJ) 5.27 

3.7.3 Tarifa 

Como já foi referido anteriormente existe por parte do governo Português vontade de incentivar a 

instalação de sistemas de aproveitamento de energias renováveis, por isso o preço de venda da energia 

produzida por fonte renovável é maior que o preço de venda da energia proveniente de fonte fóssil. 

A tarifa para uma central CSP menor ou igual que 10 MW encontra-se entre os valores de 267-

273 €/MWh, sendo esta tarifa garantida durante 15 anos. [2] 

Como só uma parcela da energia é produzida por via de fonte solar a restante energia será taxada 

ao preço normal para energia obtida por fonte fóssil. O valor considerado foi o de 53€/MWh, valor 

retirado do site da OMIP – The Iberian Energy Derivates Exchange. [50] 

3.7.4 Perspectiva de funcionamento da TER 

Para os próximos anos devido à redução de consumo de electricidade provocada pela situação 

económica do país e o aumento do IVA para o gás e electricidade para 23% leva a que a perspectiva de 

factor de carga para as centrais termoeléctricas portuguesas seja de 30%. E a penetração das energias 

renováveis, que já se tem vindo a sentir nos últimos anos, e o aumento da potência instalada das hídricas 

[51] 
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3.7.5 Valor actual líquido (VAL)  

O valor actual líquido corresponde ao valor calculado pelo somatório das receitas, custos de 

exploração e investimentos actualizados, ou descontados, para o momento de arranque do projecto. 

Aqui há que calcular qual o valor actual, em termos financeiros, dos diversos fluxos futuros, 

pressupondo uma taxa de actualização que deverá corresponder à estimativa do custo capital. 

A regra de decisão será, obviamente a de aceitar apenas os projectos em que VAL ≥0, em termos 

comparativos, o que apresentar um VAL superior.  

Em termos matemáticos, o VAL obtém-se pela aplicação da seguinte fórmula: 

      
  

      
 
     

     

      
 
    

  

      
 (3.60) 

Onde: 

It – despesas de investimento no período t; 

Rt – receitas de exploração no período t;  

Dt – despesas de exploração no período t;  

Vr – valor residual;  

i – custo de capital (taxa de actualização);  

n – período de vida útil; [52] 
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4. Apresentação e Discussão de Resultados 

4.1 Campo Solar 

4.1.1 Interferência do ângulo de incidência no valor de calor absorvido 

Nesta secção iremos apresentar para a zona do carregado a radiação solar normal directa, DNI, ao 

longo do ano e como a variação do ângulo de incidência afecta a quantidade de calor absorvido pelos 

colectores solares. 

A variação de DNI e DNIcosθ será apresentada para três dias do ano, em meses diferentes, de 

modo analisar a variação do DNI e do ângulo de incidência ao longo do ano. 

As linhas azuis representam a variação da DNI ao longo do dia e as linhas vermelhas representam 

o efeito do ângulo de incidência na quantidade de DNI que pode ser absorvida pelos espelhos colectores. 

4.1.1.1 Exemplo de dia 1 

Número de horas de radiação normal directa: 11; 

Radiação normal directa total: 395 W/m
2
; 

A variação de DNI para o dia 36, apresentada na Figura 4.1, apresenta-se de uma maneira que se 

torna um óptimo exemplo da bastante falada intermitência da disponibilidade das fontes de energias 

renováveis. Espera-se que a variação da DNI ao longo do possa ser representada por uma curva que tem o 

seu máximo por volta do meio-dia. Contudo, como já foi referido anteriormente, a radiação directa é a 

porção da radiação solar que não é desviada ou reflectida na atmosfera terrestre e por isso basta que 

existam nuvens naquele instante para que a DNI caia para zero, ou muito próximo. Observando a Figura 

4.1 vemos que a DNI por volta do meio-dia dá-se uma queda acentuada da quantidade de DNI incidente, 

contrariamente aquilo que seria esperado. Pode-se indicar como causa desta redução da DNI o facto de a 

nebulosidade a essa hora e nesse local ter sido grande o suficiente para reduzir a radiação directa 

incidente.  

Para este dia observamos igualmente que o ângulo de incidência tem um efeito negativo e vai 

reduzir a quantidade de radiação absorvida pelos espelhos colectores, mesmo que o céu se encontre limpo 

sem qualquer tipo de fenómeno que cause a redução da radiação normal directa incidente. 
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Figura 4-1:Variação do DNI e DNIcosθ para o dia 36 

4.1.1.2 Exemplo de dia 2 

Número de horas de radiação normal directa: 13; 

Radiação normal directa total: 6421 W/m
2
; 

Na Figura 4.2 está representada a variação da quantidade de radiação normal directa incidente na 

zona do Carregado para um dia do mês de Agosto. 

 

Figura 4-2:Variação do DNI e DNIcosθ para o dia 220 

Sendo um dia do mês de Agosto, e no hemisfério norte Agosto é um dos meses de Verão, a 

quantidade de DNI incidente é maior. O número de horas de radiação directa foi superior ao dia mostrado 

anteriormente. Também para uma maior quantidade de calor absorvidos nos dias de verão contribui o 
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ângulo de incidência, pois como podemos ver, ao contrário do dia apresentado anteriormente, as curvas 

são praticamente coincidentes.  

4.1.1.3 Exemplo de dia 3 

Número de horas de radiação normal directa: 10; 

Radiação normal directa total: 3152W/m
2
; 

Na Figura 4.2 está representada a variação da quantidade de radiação normal directa incidente na 

zona do Carregado para um dia do mês de Novembro 

 

Figura 4-3:Variação do DNI e DNIcosθ para o dia 317 

Neste dia registaram-se, como seria esperado, menos horas de radiação directa e o total de DNI 

incidente ao longo do dia foi menor que o dia apresentado antes. Novamente vemos que o ângulo de 

incidência volta a influenciar de forma negativa o que se reflectirá no calor absorvido. 

4.1.2 Calor absorvido 

Com a variação da radiação em três diferentes dias e a influência do ângulo de incidência é fácil 

dizer que a central irá produzir mais durante os meses do Verão por duas razões: 

 Radiação directa normal incidente em maior quantidade; 

 Ângulo de incidência; 

Na Figura 4.4 temos a variação da DNI ao longo do ano, dados reais para o ano 2005, para a zona 

do Carregado. A variação é representada hora a hora. 
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Figura 4-4:Variação do DNI ao longo do ano para a zona do Carregado 

As zonas do gráfico onde a cor está mais carregada significa que a quantidade de radiação 

incidente foi maior, essa zona corresponde aos meses de Verão. 

Na Figura 4.5 temos o valor de Q’absorvido por um tubo de um colector solar parabólico hora a 

hora durante um ano. O valor para cada hora foi obtido através do uso da equação 3.42 e dos dados de 

DNI utilizados para a construção do gráfico da figura 4.4.  

 

Figura 4-5:Variação do calor absorvido pelo colector solar 

Pode-se analisar o gráfico da figura 4.5 como uma curva que tem o seu pico nos meses de Verão. 

Vindo assim comprovar que as centrais de concentração solar devem ser projectadas para a satisfação de 

picos de procura energética durante o verão. 
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Conhecendo a radiação directa incidente ao longo do ano na zona do Carregado e 

consequentemente sabendo o calor absorvido ao longo do ano pode-se calcular agora a área do campo de 

espelhos solares, sendo apenas necessária a escolha do valor de calor absorvido que servirá de referência 

para o projecto. O valor escolhido, através das ponderações referidas na secção 3.2.6 foi o de 500 W/m
2
. 

As horas em que se registem valores a cima deste o campo solar irá produzir vapor como se apenas fosse 

possível absorver 500 W/m
2
, pois alguns espelhos deixam de estar na posição óptima de absorção da 

radiação solar 

A área é então calculada para cada um dos casos considerados utilizando a equação 3.50. 

Serão considerados dois casos com diferentes áreas de campo solar e consequentemente diferente 

contribuição no ciclo termodinâmico. Um caso de maior contribuição solar, maior área, e um caso de 

menor contribuição solar, menor área. 

Dentro de cada um destes casos, para além do cenário de operação a carga nominal, vários 

cenários foram estudados, correspondendo cada um destes casos a um intervalo de quantidade de calor 

absorvido. Foram estes os intervalos: 

 >=500 W/m
2
; 

 400-500 W/m
2
; 

 300-400 W/m
2
; 

 200-300 W/m
2
; 

 100-200 W/m
2
; 

 50-100 W/m
2
; 

Estes intervalos foram escolhidos de modo a que a função dentro dos mesmos seja uma recta. Isso 

vê-se pelo valor médio dos valores que é igual ao valor da média do intervalo. Esse valor da média foi 

utilizado para calcular cada cenário, tendo a área definida, através do uso da equação 3.51 o valor de 

energia introduzida no ciclo de vapor. A tabela 4.1 apresenta o número de horas em que se registam 

valores dentro de cada um dos intervalos acima referidos. 

Tabela 4-1:Intervalos de calor absorvido 

            >=500 400-500 300-400 200-300 100-200 50-100 

Horas 634 532 456 605 509 323 

4.1.3 Caso de menor contribuição solar 

Na tabela 4.2 são apresentados os valores para a área e do calor introduzido no ciclo para os 

diversos cenários considerado para este caso. 
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Tabela 4-2: Campo solar e caudal de vapor para o caso de menor contribuição solar 

            >=500 400-500 300-400 200-300 100-200 50-100 

Área (m
2
) 27304 

        

(kW) 
13379 12094 9352 6715 4039  

        

(kg/s) 
5.34 4.82 3.73 2.68 1.61  

Vapor Ano 

(ton) 
12176 11007 6121 5832 2951  

 

O valor do caudal é calculado considerando que as variáveis intrínsecas do HTF à saída do 

permutador de calor mantêm-se. Os valores dentro do intervalo de 50 a 100 W/m
2
 não foram considerados 

para este caso, pois a contribuição seria tão pequena que não traria vantagens significativas para o 

funcionamento do grupo. 

O valor do vapor produzido ao ano é calculado considerando que os espelhos colectores estão a 

trabalhar o número de horas apresentados anteriormente não considerando que existem paragens para 

manutenção. 

4.1.4 Caso de maior contribuição solar 

Na tabela 4.3 são apresentados os valores da área e do calor introduzido no ciclo para os 

diferentes cenários considerados para este caso.  

Tabela 4-3:Campo solar e caudal de vapor para o caso de maior contribuição solar 

            >=500 500-400 300-400 200-300 100-200 50-100 

Área (m
2
) 102525 

        

(kW) 
50237 45414 35115 25216 15168 7377 

        

(kg/s) 
20.03 18.11 14 10.06 6.05 2.94 

Vapor Ano 

(ton) 
45725 34685 22988 21901 11084 3421 

 

Para este caso já foram considerados os valores de calor absorvido no intervalo entre 50 a 100 

W/m
2
. Não foram considerados os valores abaixo deste intervalo pois o líquido HTF do campo solar 

demora duas horas, desde que o sol nasce, a ser aquecido até à temperatura de operação e por isso esses 
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valores atribuídos às primeiras horas de sol foram desprezados. No caso anterior como não se considerou 

valores de calor absorvido menor do que os 100 W/m
2
 já estão incluídas essas duas horas de aquecimento 

do líquido HTF. 

4.2 Ciclo Combinado com Integração Solar 

4.2.1 Introdução 

Na secção anterior para além da caracterização ao longo ano da radiação normal directa (DNI) 

incidente na zona do Carregado e consequente calor absorvido foram apresentados os dois casos de 

integração solar a ser estudados. Esses dois casos serão agora avaliados do ponto de vista do seu efeito no 

ciclo termodinâmico da central termoeléctrica. 

Na tabela 4.4 são apresentados de dois cenários diferentes de funcionamento da TER, um a carga 

nominal, 100%, outro a carga de 75% que serviram para balizar os estudos posteriormente feitos com a 

inclusão do campo solar na central. Entre estes dois intervalos de operação a temperatura de exaustão da 

turbina a gás mantém-se garantido apenas uma pequena redução do seu rendimento, pois qualquer 

alteração, retrofitting, é realizada com a intenção de melhorar o desempenho, e não piorar, da central. 

Outra razão é que com a manutenção da temperatura de exaustão dos gases da turbina igual evitando-se 

desta forma tensões nos materiais (turbinas de vapor e HRSG) provocadas por gradientes térmicos. 

Tabela 4-4:Funcionamento do Grupo a 100% e 75% 

 Potência Grupo (MW) Consumo Gás (ton/h) 
Emissões de CO2 

(ton/h) 

Nominal (100%) 392 54.9 140.6 

75% 319 44.8 108.9 

4.2.2 Caso de Menor Contribuição Solar 

Este primeiro caso, como já foi referido, é o caso em que a área do campo solar é menor e por isso 

o calor introduzido no ciclo proveniente do campo solar é menor. Como a redução da carga de 

funcionamento da turbina a gás é pequena a potência do grupo é próxima do valor produzido à carga 

nominal. A análise termodinâmica foi feita utilizando o modelo; anteriormente explicitado, no programa 

Cycle-Tempo, utilizando os valores de temperatura e pressão do modelo de funcionamento à carga 

nominal. A tabela 4.5 apresenta os valores retirados das várias análises termodinâmicas realizadas para 

este caso. Para cada análise termodinâmica feita para uma situação de contribuição solar foi realizada uma 

simulação em que o ciclo, sem qualquer contribuição solar, produz a mesma potência. Isto permite avaliar 

a diferença de gás gasto e CO2 enviado para a atmosfera com e sem integração solar. 
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Tabela 4-5:Comparação entre o funcionamento com e sem solar para o caso de menor contribuição solar 

 >=500  500-400 S/solar 300-400 s/solar 200-300 S/solar 100-200 s/solar 

Área 

(m
2
) 

27304  27304  27304  27304  27304  

Q’ Solar 

(MW) 
13.6  12.3  9.5  6.9  4.1  

Gás 

(ton/h) 
52.6 53.4 52.8 53.5 53.3 53.9 53.8 54.2 54.2 54.5 

CO2 

(ton/h) 
134.6 136.6 135.19 136.83 136.5 138 137.7 138.8 138.8 139.4 

Potência  

Eléctrica 

Solar 

(MW) 

4.69  4.31  3.86 
 

 
2.45  1.91  

Potência 

Total 

Grupo 

(MW) 

381  382  385  387  389  

Podemos ver que quanto maior for a contribuição solar menor será o gás consumido e as emissões 

de CO2 em relação à situação sem qualquer contribuição solar. Por sua vez a potência total do grupo é 

menor quanto maior for a contribuição solar, visto que há uma redução da carga de funcionamento da 

turbina de gás, porque não é necessário tanto calor no HRSG. 

A Figura 4.6 apresenta a diferença de valores de CO2 emitido entre a situação com solar e sem 

solar nos vários cenários. Os valores utilizados neste gráfico são os valores apresentados na tabela 4.5. 

 

Figura 4-6:Emissões de CO2 para cada cenário no caso de menor contribuição solar 
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Na Figura 4.6 as barras mais escuras correspondem ao funcionamento do ciclo sem integração 

solar. 

Pode ser feita uma estimativa dos MWh’s produzidos por contribuição solar ao longo do ano. 

Fazendo a contagem do número de horas, em cada mês, que o calor absorvido pelos colectores solares se 

encontram em cada intervalo utilizado para os diferentes cenários de simulação termodinâmica temos uma 

previsão da produção de MWh provenientes do solar pelo ciclo termodinâmico da central. O número de 

horas considerado para este cálculo não tem em conta o número de horas que a central solar estiver 

indisponível para operações de manutenção ou por avarias. Logo o gráfico apresenta uma situação 

optimista. 

A Figura 4.7 apresenta essa produção solar ao longo do ano. Importa referir que estamos a falar de 

MWh entregues à rede, ou seja a parcela da potência total do grupo que é produzida pela energia 

proveniente do campo solar.  

 

Figura 4-7:Gráfico de produção solar ao longo do ano para o caso de menor contribuição solar 

A produção ao longo do ano representa uma curva que apresenta o seu pico nos meses de maior 

DNI, Julho e Agosto. O total será 9418 MWh, cerca de 9 GWh, por ano. 

Tal como se calcula a produção de MWh’s ao longo ano igualmente se calcula o valor de 

emissões poupado ao longo do ano. Tendo a diferença de emissões, para cada cenário, entre o 
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funcionamento com campo solar e sem campo solar pode se proceder a essa previsão anual. Neste caso 

também não foi considerado o número de horas que a central estará parada por avarias e manutenção. 

A Figura 4.8 apresenta a variação da poupança de CO2 ao longo do ano. 

 

Figura 4-8:Gráfico de CO2 evitado para o caso de menor contribuição solar 

Tal como no gráfico anterior a poupança de CO2 pode ser representada por uma curva que 

apresenta o seu pico nos meses de maior DNI, Julho e Agosto. Se a central funcionar este número de horas 

durante o ano nestas condições a quantidade total de toneladas de CO2 poupadas será 3842. 

4.2.2 Caso de Maior Contribuição Solar 

Este segundo caso, como já foi referido, é o caso em que a área do campo solar é maior e por isso 

o calor introduzido no ciclo proveniente do campo solar é maior. É esperada uma maior influência do 

calor proveniente do campo solar no desempenho do ciclo da central. Neste caso, para os quatro primeiros 

cenários, a redução de carga da turbina será significativa por isso os valores, para esses casos, de potência 

total do grupo aproxima-se dos valores do funcionamento do grupo a 75%. A análise termodinâmica foi 

feita utilizando o modelo; anteriormente explicitado, no programa Cycle-Tempo®. A tabela 4.6 apresenta 

os valores retirados de cada uma das simulações feitas para cada um dos cenários considerados. Para cada 

análise termodinâmica feita para uma situação de contribuição solar foi realizada uma simulação em que o 

ciclo, sem qualquer contribuição solar, produz a mesma potência. Com isto avalia-se a diferença de gás 

utilizado e CO2 produzido para uma situação com e sem solar. 

0.00 

100.00 

200.00 

300.00 

400.00 

500.00 

600.00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

to
n

 C
O

2 

Meses do Ano 

CO2  Evitado  



Apresentação e Discussão de Resultados 

66 

 

Podemos ver que quanto maior for a contribuição solar menor será o gás consumido e as emissões 

de CO2 em relação à situação sem qualquer contribuição solar. Por sua vez a potência total do grupo é 

afectada pela contribuição solar. 

Tabela 4-6:Comparação entre o funcionamento com e sem solar para o caso de maior contribuição solar 

 > =500  500-400 s/ 

solar 

300-400 s/ 

solar 

200-300 s/ 

solar 

100-200 s/ 

solar 

50-100 s/ 

solar 

Área 

(m2) 
102525  102525  102525  102525  102525  102525  

Q’ Solar 

(MW) 
51.2  46.3  35.8  25.7  14.5  7.5  

Gás 

(ton/h) 
44.1 46.4 44.9 47 46.5 48 48.2 49.2 52.4 53.2 53.7 54.2 

CO2 

(ton/h) 112.8 118.6 114.9 120.3 119 122.9 123.5 125.8 134 136.3 137.1 139.5 

Potência 

Eléctrica 

Solar 

(MW) 

16.4  14.9  11.4  7.8  5.6  2.5  

Potência 

Total 

Grupo 

(MW) 

331  338  341  349  380  386  

 

A Figura 4.9 apresenta a diferença entre a situação com solar e sem solar nos vários cenários de 

emissões de CO2. Os valores utilizados neste gráfico são os valores apresentados na tabela 4.6. 

Na Figura 4.9 as barras mais escuras correspondem ao funcionamento do ciclo sem integração 

solar 



Apresentação e Discussão de Resultados 

67 

 

 

Figura 4-9:Emissões de CO2 para cada cenário no caso de maior contribuição solar 

Para as próximas figuras em que serão mostradas a produção solar e as toneladas de CO2 evitadas 

ao longo do ano não foi considerado o número de horas que a central está parada devido a manutenção e 

avarias. 

Uma estimativa pode ser feita dos MWh’s produzidos “apenas” por contribuição solar ao longo do 

ano. Fazendo a contagem do número de horas, em cada mês, que o calor absorvido pelos colectores 

solares se encontra em cada intervalo utilizado para os diferentes cenários de simulação termodinâmica 

temos uma previsão da produção de MWh provenientes do solar pelo ciclo termodinâmico da central. 

A Figura 4.10 apresenta essa produção solar ao longo do ano. Importa referir que estamos a falar 

de MWh entregues à rede, ou seja a parcela da potência total do grupo que é produzida pela energia 

proveniente do campo solar. 

Pode-se ver que tal como visto no caso de menor contribuição solar, a produção ao longo do ano 

representa uma curva que apresenta o seu pico nos meses de maior DNI, Julho e Agosto. O total será 

30821 MWh, cerca de 31 GWh, por ano. 
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Figura 4-10:Gráfico de produção solar ao longo do ano para o caso de maior contribuição solar 

Tal como se calcula a produção de MWh’s ao longo ano igualmente se calcula o valor de 

emissões poupado ao longo do ano. Tendo a diferença de emissões, para cada cenário, entre o 

funcionamento com campo solar e sem campo solar pode se proceder a essa previsão anual.  

A Figura 4.11 apresenta a varação da poupança de CO2 ao longo do ano. 

 

 

Figura 4-11:Gráfico de CO2 evitado para o caso de maior contribuição solar 
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Tal como no gráfico anterior a poupança de CO2 pode ser representada por uma curva que 

apresenta o seu pico nos meses de maior DNI, Julho e Agosto. Se a central funcionar este número de horas 

durante o ano nestas condições a quantidade total de toneladas de CO2 poupadas será 11762.88. 

4.3 Análise de Investimento 

Na secção 4.2 vimos que temos vantagens na integração de um campo solar numa central de ciclo 

combinado pois existe uma redução de emissões de CO2 e de gás utilizado. Mas, como também é possível 

ver há igualmente uma diminuição da potência total produzida pelo grupo. Nesta secção tentaremos ver, 

atribuindo um valor monetário a cada uma dessas variáveis se compensa realmente investir numa solução 

destas para esta central em particular.  

Não nos podemos esquecer igualmente do valor de investimento inicial a ser feito que para esta 

tecnologia, como já foi referido várias vezes ao longo desta dissertação, ainda não é o mais baixo possível 

face à sua taxa de disponibilidade e rendimento. 

Para efeitos de cálculo considerou-se que o investimento foi repartido por dois anos sendo que no 

primeiro ano paga-se 40% do investimento total e no segundo ano o restante, 60%.  

Só ao fim de dois anos é que a central começará a ter receitas e despesas devido ao seu 

funcionamento. 

Para avaliar a viabilidade do investimento utiliza-se o valor actual líquido, VAL, calculado pela 

equação 3.60.  

As receitas consideradas para este projecto são: 

 MWh solares produzidos ao longo do ano; 

 Gás poupado;  

 CO2 evitado;  

As despesas consideradas para este projecto foram:  

 Custos de O&M, fixo e variável;  

 MWh perdidos ao longo do ano por o grupo não poder operar à carga nominal (tem de se 

subtrair o preço do gás utilizado); 

A taxa de actualização e a taxa de IRC são, respectivamente, 8 e 25%.  

Foram considerados dois cenários para cada um dos casos em termos do número de horas que se 

estima que a central opere durante o ano. Num dos cenários considera-se que a central opera 30% das 

horas e no outro opera 51% das horas possíveis. Este último valor é o utilizado para o projecto das últimas 

centrais termoeléctricas construídas para a EDP. 

As análises foram feitas para 15 anos pois a tarifa especial atribuída pelo Governo Português para 

a energia produzida através de concentração solar tem a duração de apenas 15 anos. 
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A conversão de US dólar para Euro foi feita recorrendo à ferramenta online de conversão 

disponível no site do Banco de Portugal.  

4.3.1 Caso de menor contribuição solar 

Na tabela 47 apresentamos o valor de investimento, receitas e despesas e o valor de VAL para 

cada um dos cenários 

Tabela 4-7: Análise de Investimento para o caso de menor contribuição solar 

 51% 30% 

Investimento € 9.303.135,06 € 9.303.135,06 

Receitas € 1.525.766,7 € 897.510 

Despesas € 298033 € 63073,3 

VAL -994.655 -3.159.275 

 

Para ambos os cenários o VAL é negativo o que significa que nestes moldes o projecto não é 

viável para ambos os cenários. 

 

4.3.2 Caso de maior contribuição solar 

Na tabela 4.8 apresentamos o valor de investimento, receitas e despesas e o valor de VAL para 

cada um dos cenários. 

Tabela 4-8: Análise de Investimento para o caso de maior contribuição solar; 

 51% 30% 

Investimento € 34.931.920 € 34.931.920 

Receitas € 9.858.512 € 5.799.125 

Despesas € 2.159.289 € 1.600.014 

VAL 13.267.830 -5.996.027 

 

Nesta situação o cenário mais optimista deu um VAL positivo o que significa que a quantidade de 

energia eléctrica produzida, o gás poupado e a quantidade de CO2 que não será enviado para atmosfera 

compensa a potência “perdida” e o investimento inicial. Obviamente que se o número de horas de 

funcionamento for abaixo deixa de ser viável. 

Para ambos os cenários a quantidade de MWh “perdidos” é um cenário pessimista pois não foi 

considerado a diminuição de potência total do grupo durante grande parte do Verão devido ao aumento da 

temperatura do meio ambiente.  
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Era necessário, num estudo posterior, a procura de dados mais certos do custo de investimento e 

de operação e manutenção para uma central solar construída em Portugal. 

4.3.2.2 Exemplo de cálculo 

Os cálculos seguintes mostram como se fez o cálculo do investimento, receitas e despesas para 

obter os valores mostrado na tabela 4.8. Para o caso das receitas e despesas é feito para um dos cenários de 

calor absorvido. 

Da tabela 4.3 retira-se o valor da área A=102.525 m
2
; 

Investimento inicial: 

        
            

      
                   

Para as receitas temos, para o caso de funcionamento da central com >=500 W/m
2
: 

 Gás poupado:                                                

 CO2 poupado :                             

 MWh solares:                                       

Para as despesas para o mesmo cenário: 

 O&M (fixo):                       

 O&M (variável):                   

 Potência perdida:                                   
     

    
       

€        
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5. Conclusões 

Este estudo não tinha como objectivo determinar se a inclusão solar numa central de ciclo 

combinado era viável do ponto de vista termodinâmico ou não, pois já existem suficientes estudos e 

centrais construídas que o comprovem. Havia sim a intenção de avaliar para esta central escolhida se era 

viável integrar um campo de colectores solares parabólicos. Com este estudo pretendia-se igualmente 

contribuir para o aumento de estudos e consequente interesse neste tema que é a possibilidade de 

integração de energia solar numa central de ciclo combinado já existente e viabilidade de aplicação de 

sistemas de concentração solar para produção de vapor de média/elevada temperatura em Portugal. 

Com a modelação de um ciclo semelhante ao ciclo da TER através da utilização do programa 

Cycle-Tempo® a integração de um sistema solar tornou-se simples deixando ao autor a liberdade de 

escolher a quantidade de calor proveniente do campo solar. Para que fosse mantida a temperatura de 

exaustão dos fumos da turbina a gás e como consequência o rendimento do ciclo as simulações realizadas 

foram realizadas com a intenção de se manterem no intervalo de carga de operação do grupo entre 75 e 

100%. 

Foram estudados dois casos de diferente contribuição solar no ciclo da central. Temos um caso de 

menor contribuição solar em que a central opera perto da carga nominal quando o campo solar está a 

operar na situação de projecto. Na tabela 4.5 vemos que para este caso há, como seria de esperar, 

poupança de gás e diminuição das emissões de CO2, e a perda de potência é de cerca de 3% à carga 

nominal. Para o caso de maior contribuição solar o ciclo da central opera perto de 75% quando o campo 

solar opera à carga nominal. Na tabela 4.6 vemos que o gás poupado e a quantidade de CO2 enviado para a 

atmosfera é maior, comparativamente ao caso anterior, e a perda de potência do grupo é de 16 %. 

Nas figuras 4.7 e 4.10 podemos observar para ambos os casos que a produção é maior no período 

de verão algo que vai de encontro do conceito de as centrais de concentração solar serem projectadas para 

satisfazerem os picos de necessidade no Verão. Com a menor disponibilidade das hídricas e de certo modo 

das eólicas cabe às centrais de fonte fóssil assegurar a base do consumo energético. Por esta razão a 

junção destas duas tecnologias é vantajosa pois como a central de ciclo irá estar em funcionamento mais 

horas durante o Verão. Existe outro factor que se apresenta como vantagem da integração solar que é o 

facto que durante o Verão as turbinas a gás, como são máquinas volumétricas, produzem menos potência e 

por consequência a potência total do grupo é menor, ou seja para o caso de uma integração solar numa 

central já existente, a perda de potência poderá ser reduzida ou mesmo eliminada. Por exemplo para a 

turbina instalada na central de ciclo combinado do Ribatejo quando a temperatura ambiente é 26 ºC a 

perda de potência total do grupo é 5%. 
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Não foi considerado também a possibilidade da integração do campo solar nos três grupos da 

central. Esta hipótese, com um ligeiro aumento do custo de investimento, aumentava a flexibilidade do 

funcionamento do campo solar. Consoante o grupo que estava a operar o campo solar estaria sempre a 

funcionar caso existissem condições. Eliminava-se o problema das paragens para manutenção dos grupos. 

Podia também, se a área fosse grande o suficiente, produzir vapor para os três grupos em simultâneo, 

diminuindo a perda de potência de cada grupo mas mantendo a quantidade de MW solares produzidos. 

Com a análise de investimento pudemos concluir se o custo de investimento inicial era pago pelas 

receitas geradas pela venda do MW solar a uma tarifa especial, pelo gás poupado e pela quantidade de 

CO2 que se evitou que fosse para a atmosfera. Para cada caso dois cenários foram traçados e concluímos 

pelo valor do VAL que apenas é viável o investimento no caso de maior contributo solar caso se consiga 

aquele número de horas. No início será um investimento elevado que nem todas as empresas face à 

situação actual estariam dispostas a correr esse risco. 

Na opinião do autor é necessária a criação de uma tarifa mais actual que abrangesse instalações 

solares com maior potência e que a duração dessa mesma tarifa fosse maior para que a amortização do 

investimento fosse feita em mais anos.  

Apesar de ser apenas um dos cenários considerado viável deve-se concluir que Portugal é um 

local em que se deve apostar nas centrais de concentração solar e que o conceito de integração solar numa 

central já existente é viável e deve ser aplicado em locais onde a radiação solar directa seja abundante. 

Esta integração torna a construção de centrais solares mais baratas. 
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Anexos 

Anexo A 

Neste anexo são apresentados os esquemas dos ciclos utilizados na simulação termodinâmica. 

Primeiro temos o ciclo sem solar e depois o ciclo com integração solar. As imagens estão na próxima 

folha devido ao seu tamanho. 
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Figura A-1 : Ciclo combinado usado na simulação termodinâmica 
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Figura A-2:Ciclo combinado com integração solar 

Campo Solar 


