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Resumo 

A alteração da consciência política e a crescente sensibilização da sociedade para o 

problema energético, nos seus variados aspectos, potenciou um ponto de viragem para o uso 

de energias renováveis. Das diversas formas de obtenção de energia, a energia solar é uma 

das que causa menos impactos no meio ambiente, além de ser uma das mais abundantes e 

gratuita. 

 

O presente trabalho apresenta um estudo sobre a energia solar e sobre as suas formas de 

aproveitamento, sendo estas de forma directa, em energia solar térmica e de forma 

indirecta, em energia fotovoltaica. No entanto, o trabalho incide particularmente no estudo 

dos aspectos teóricos relacionados com a energia solar térmica.  

 

Para além disso, é realizado o estudo de um projecto de produção de energia eléctrica 

por via solar térmica com base na tecnologia cilindro-parabólica. Para tal, foi necessário 

efectuar um estudo da legislação nacional inerente à produção de energia eléctrica por via 

solar térmica, executar um estudo da insolação solar e da radiação solar global, bem como 

adquirir conhecimentos sobre os equipamentos utilizados e dos critérios de manutenção da 

unidade de produção de energia eléctrica. 

 

Por fim, é ainda efectuada uma análise económica da instalação de produção, através da 

determinação do valor actualizado líquido, taxa interna de rentabilidade e período de 

recuperação de investimento ou pay-back, com o objectivo de avaliar financeiramente o 

investimento. 

 

      Desta forma, este trabalho para além de ostentar um estudo teórico, proporciona uma 

orientação à implementação de uma unidade de produção de energia eléctrica por via solar 

térmica com base na tecnologia cilindro-parabólica, assim como analisa a viabilidade 

económica da instalação com base nos critérios de rentabilidade. 
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Abstract 

The change of the political consciousness and the growing awareness/sensitization of 

society towards the energetic problem, in its various aspects, have marked a turning point as 

far as the use of renewable sources of energy is concerned. Of all the different ways of 

obtaining energy the solar energy is one of those which cause fewer impacts on the 

environment, apart from being one of the most abundant. Furthermore, it is free. 

 

This project work presents a study about solar energy and also about the ways it is used, 

namely, solar thermal energy, as it is indirectly used, and photovoltaic energy, as it is 

indirectly used. Nevertheless, this project work is particularly based on the study of the 

theoretical aspects related to solar thermal energy.  

 

Moreover, the study of a project regarding the production of electric energy on a solar-

thermal basis through parabolic cylinder technology is also carried out in this project work. 

For that purpose, it was necessary to study the national legislation regarding the production 

of electric energy on a solar-thermal basis quite thoroughly as well as to carry out a study on 

solar insolation and global solar radiation. Besides, it was essential to acquire knowledge 

about the equipments which were used and also about the maintenance criteria of the 

electric energy production unit.   

 

Lastly, there is also an economic analysis of the installation of the production unit as a 

means of assessing the financial viability of the project. To achieve this, an estimate of the 

necessary amount of money to be invested was made together with the internal income rate 

and the time it would take to recoup the capital investment (pay-back). 

 

This way, apart from containing a theoretical study, this project work also allows us to 

have guidelines bearing in mind the implementation/installation of an electric energy 

production unit on a solar-thermal basis through parabolic cylinder technology. It also 

provides us a thorough analysis of the economic viability of installing such a unit based on 

criteria whose ultimate goal is to obtain profit. 
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Capítulo 1 

 
Introdução 

      Esta dissertação insere-se nos projectos de fim de curso do Mestrado Integrado em 

Engenharia Electrotécnica e de Computadores (MIEEC) da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto. Tem como temática a energia solar térmica: perspectivas do presente 

e do futuro, e pretende explorar o potencial da produção de energia eléctrica por via solar 

térmica com base na tecnologia cilindro-parabólica. 

 

 

      “Vivemos rotineiramente em contacto com 

a fonte mais expressiva de energia de nosso 

planeta, e quase nunca consideramos sua 

importância como solução para nossos 

problemas de suprimento energético, sem 

poluir nem ameaçar nosso meio sócio-

ambiental. A energia solar é a fonte 

alternativa ideal, especialmente por algumas 

características básicas: é abundante, 

permanente, renovável a cada dia, não polui 

nem prejudica o ecossistema e é gratuita” [1]. 
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1.1 - Enquadramento teórico  

      Actualmente, é ponto assente que o crescimento do consumo de energia, verificado 

durante muitos anos, não pode continuar indefinidamente, pois existe um limite para as 

reservas de combustíveis fósseis.  

      O uso de combustíveis fosseis de forma exagerada tem alterado substancialmente a 

composição da atmosfera e o balanço térmico do planeta provocando o aquecimento global, 

chuvas ácidas e poluição de todo o meio ambiente incluindo a atmosfera. 

      Uma das desordens mais falada e também preocupante nos dias de hoje é o efeito de 

estufa provocado, essencialmente, pela queima de combustíveis fosseis nas centrais 

termoeléctricas para produção de energia eléctrica, originando emissões de dióxido de 

carbono (CO2) para a atmosfera. O efeito de estufa, por sua vez, influencia o clima devido às 

mudanças de concentrações atmosféricas dos diversos gases que retêm parte da radiação 

infravermelha, proveniente da superfície da Terra.  

 

 
Figura 1.1 - Concentrações de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera [2] 

 

      Em 1997 foi aprovado no âmbito das Nações Unidas o Protocolo de Quioto, este protocolo 

identificou outros gases responsáveis pelo aumento do efeito de estufa, além do dióxido de 

carbono (CO2), como o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O), os clorofluorcarbonetos (CFCs), os 

hidrofluorcarbonetos (HFCs), os perfluorcarbonetos (PFCs) e o SF6 ou hexafluoreto de enxofre, 

o gás com maior potencial de aquecimento global, muito usado nos sistemas de transmissão e 

distribuição de electricidade. O Protocolo de Quioto fixou como principal objectivo a redução 

da emissão de gases em pelo menos 5,2% relativamente aos níveis de 1990, no período entre 

2008 e 2012, no entanto, as metas de redução não são homogéneas a todos os países e foram 

colocados níveis diferenciados para os países que emitem mais gases. No entanto, apesar de 



3 

 

existir metas, estas por si não chegam, é necessário investir na investigação e 

desenvolvimento de novas tecnologias. 

      A produção de energia por meios alternativos surge como primeira resposta a esses 

problemas, a comunidade científica internacional dedica-se há várias décadas à pesquisa de 

formas de aproveitar os recursos renováveis que a Terra põe à nossa disposição: a água, o 

vento e o sol são os principais.  

      As fontes de energias renováveis são uma opção viável e vantajosa, uma vez que são 

praticamente inesgotáveis e apresentam um impacto ambiental muito baixo ou praticamente 

nulo, não afectam o balanço térmico ou mesmo a composição atmosférica do Planeta. 

 

 
Figura 1.2 - Fontes de energias renováveis [3] 

 

      Das diversas energias renováveis, uma das mais abundantes e gratuita é a energia solar, 

pelo que o seu eficaz aproveitamento pode ser uma das soluções para os problemas de 

escassez de energia e impacto ambiental existentes no Planeta. Esta energia pode ser 

utilizada em sistemas que a convertam para energia eléctrica, térmica, química ou mecânica. 

      As tecnologias de conversão da energia solar em energia térmica têm desenvolvimentos 

distintos em função das gamas de temperaturas necessárias. Para as aplicações que requerem 

baixas temperaturas (até 90ºC), tipicamente para aquecimento de água, existe uma 

tecnologia bem desenvolvida e madura. Nas temperaturas médias (90ºC a 150ºC) podem 

considerar-se dois tipos distintos de aplicações, aplicações industriais e condicionamento de 

ar (aquecimento e arrefecimento) recorrendo a máquinas frigoríficas. As temperaturas 

superiores têm interesse em aplicações industriais e na produção de energia eléctrica por via 

térmica mas as tecnologias utilizadas estão actualmente em fase de desenvolvimento.  

 

 



4 

 

1.2 - Objectivos da dissertação  

      Esta dissertação tem como objectivos: 

• O estudo da radiação solar e dos diferentes tipos de aproveitamentos da energia 

solar, nomeadamente o aproveitamento de forma directa em energia térmica 

(energia solar térmica) e, de forma indirecta, em electricidade (energia fotovoltaica), 

dando principal importância à energia solar térmica; 

• O estudo da legislação e regulamentação inerente à produção de energia eléctrica por 

via solar térmica; 

• A análise e estudo dos dados solares em Portugal, com base num programa de 

simulação da Comunidade Europeia; 

• O estudo de um projecto de produção de energia eléctrica por via solar térmica com 

base na tecnologia cilindro-parabólica; 

• O estudo de viabilidade económica do projecto com base nos critérios de análise de 

rentabilidade. 

 

1.3 - Motivação 

       Actualmente, as necessidades energéticas da humanidade são fundamentalmente 

satisfeitas a partir dos chamados combustíveis fósseis, como o Carvão, o Petróleo, ou o Gás 

Natural. Em regra, esses recursos são transformados por via da combustão noutras formas de 

energia, como a eléctrica, ou a mecânica.  

      O problema destes recursos é que não só da sua combustão resultam subprodutos 

altamente tóxicos e poluentes, como as suas disponibilidades são altamente limitadas, 

estando previsto para breve o seu esgotamento. 

      Vivemos numa época em que a preocupação com o meio ambiente é elevada, e a energia 

solar é, de longe a fonte alternativa de energia mais atraente para o futuro pois, além das 

suas características não poluentes, a quantidade de energia disponível para conversão é 

equivalente a várias vezes o actual consumo energético mundial. 

      O Sol envia para o nosso planeta inesgotáveis radiações caloríficas que aproveitadas 

podem fornecer a energia que precisamos para manter o nosso actual nível de vida. Portugal 

tem uma insolação que varia entre 2200 a 3100 horas de Sol por ano, assim sendo, chega-se à 

conclusão de que dispomos de uma fonte de energia, ainda pouco explorada e aproveitada. 

      São, portanto, estas circunstâncias que estão a proporcionar o desenvolvimento deste 

tema. 
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1.4 - Organização da dissertação   

      A dissertação encontra-se estruturada em oito capítulos, com correspondentes 

subcapítulos. 
      Neste capítulo (Capítulo 1) procura-se enquadrar o tema e a sua importância no contexto 

actual da sustentabilidade do meio ambiente e dos problemas energéticos, apresenta-se 

também os objectivos que se pretende atingir, bem como a motivação e a estrutura da 

dissertação. 

     No Capítulo 2, efectua-se um estudo sobre as principais características do Sol e sobre a 

radiação solar, dando-se especial atenção à radiação solar incidente na superfície terrestre, à 

direcção da radiação directa e à radiação média incidente numa superfície inclinada. 

      O estudo da energia solar, presente no Capítulo 3, aborda o modo como pode ser 

aproveitada (energia solar fotovoltaica e energia solar térmica) e quais as tecnologias 

actualmente disponíveis que permitem implementar tal função. No que concerne ao assunto 

da energia solar térmica, foca-se principalmente o tema relacionado com a produção de 

electricidade a partir da energia solar por conversão térmica, apresentando-se as tecnologias 

existentes para a produção de electricidade, evidenciando-se principalmente a tecnologia 

cilindro-parabólica. 

      A abordagem à legislação nacional alusiva à produção de energia eléctrica por via solar 

térmica, é abordada no Capítulo 4, tendo como principal base de estudo o Decreto-Lei n.º 

312/2001, de 10 de Dezembro de 2001. 

      No Capítulo 5, apresenta-se uma análise dos dados solares em Portugal, nomeadamente a 

radiação solar global e a insolação solar. Efectua-se ainda, para 3 zonas distintas do país 

(Porto, Lisboa e Évora), uma simulação da estimativa da produção esperada de uma central 

solar térmica de concentração do tipo cilindro-parabólico com uma potência instalada de 

3,975 MW. 

       No capítulo 6, está presente o estudo de um projecto de produção de energia eléctrica 

por via solar térmica com base na tecnologia cilindro-parabólica. 

      Já no Capítulo 7, é efectuada uma análise económica do projecto utilizando-se os 

seguintes critérios de análise de rentabilidade: valor actualizado líquido (VAL), taxa interna 

de rentabilidade (TIR) e período de recuperação do investimento (PRI) ou pay-back. 

      Por fim, no Capítulo 8, é apresentada uma síntese de conclusões acerca do trabalho 

realizado e são apresentados alguns desenvolvimentos futuros. 
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Capítulo 2 
 

 

 

Radiação solar 

      A radiação é uma forma de transferência de energia que não requer nem suporte 

intermédio, nem contacto com o corpo radiante. A radiação solar é a emissão de energia, sob 

a forma de ondas electromagnéticas, proveniente do Sol.  
      Na radiação solar distingue-se a radiação global, que corresponde à totalidade da energia 

proveniente do Sol e recebida na Terra, da radiação directa, que corresponde à energia 

recebida directamente do Sol, excluída aquela que foi difundida pela atmosfera e pelas 

nuvens (radiação difusa). 

      O conhecimento dos vários fluxos de radiação recebida e perdida pela Terra é de elevado 

interesse para diferentes aplicações, inclusive para o balanço dos níveis de radiação 

necessários a várias actividades humanas. 

      A quantidade total de radiação solar interceptada pela Terra, por dia, é 

aproximadamente equivalente à energia produzida por cem milhões de grandes centrais, mas 

é apenas uma parte em dois biliões da quantidade total da radiação emitida pelo Sol. 
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2.1- Generalidades  

      O planeta Terra identifica-se como um sistema termodinâmico não isolado, no seu interior 

processam-se inúmeras evoluções caracterizadas pela permuta de energia e a geração de 

entropia. A única energia que recebe do exterior provém do Sol, reenviando-a praticamente 

nas mesmas quantidades sob a forma de radiação de pequeno comprimento de onda. Uma 

pequena parte é directamente reflectida e outra parte é armazenada nas plantas através da 

fotossíntese. 

      A quantidade de energia solar que chega, por unidade de tempo e por unidade de área, a 

uma superfície perpendicular aos raios solares, à distância média Terra-Sol, chama-se 

constante solar, e o seu valor é de 1367 W/m2 [4]. 

      Os usos que podemos fazer desta energia depende muito da trajectória aparente do Sol e 

da duração da exposição solar. A intensidade da radiação é determinada pelo ângulo de 

incidência dos raios solares e o que define a duração da exposição solar é a trajectória 

aparente do Sol. 

      No hemisfério Norte (acima do trópico de Câncer), só há dois dias por ano em que o eixo 

de rotação da Terra é perpendicular ao plano do seu movimento em torno do Sol, ou seja, o 

equinócio de Primavera (ocorre nos dias 20 ou 21 de Março) e o equinócio de Outono (ocorre 

em 22 ou 23 de Setembro). Nestes, a duração do dia ou da noite é igual, nascendo o Sol a 

Leste e pondo-se a Oeste, figura 2.1. 

 

 
Figura 2.1 - Esquema ilustrativo da trajectória solar [5] 

 

      Estando o Sol presente na origem de praticamente todas as fontes de energia, e sendo o 

seu aproveitamento inesgotável numa escala temporal humana, este é então uma das 

alternativas energéticas mais promissoras, nomeadamente no campo de energias renováveis, 

ditas limpas. Verifica-se, ainda, que o Sol está desde sempre ligado à vida humana, às 

comunidades. As habitações eram construídas tendo em conta o ciclo solar, optimizando 

entre outros, o efeito térmico. 
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2.2- O Sol     

      O Sol é uma grande fonte de energia, com um fluxo radiante de 3,8×1026 W, equivalente a 

uma densidade de 62,5 MW por cada metro quadrado de superfície solar. O Sol é a 

característica mais proeminente no nosso sistema solar, contém aproximadamente 99,8% da 

massa total do sistema solar. O diâmetro solar é de 1,4×106 km, ou seja, 109 vezes maior que 

o da Terra. Em relação ao volume, o Sol é 1,3×106 vezes mais volumoso que a Terra, ou seja, 

o seu volume é de 1,44×1018 km3. O Sol é classificado como uma estrela do tipo G2 com base 

na sua temperatura e nos comprimentos de onda ou espectro de luz que emite. 

      A superfície do Sol é composta por hidrogénio (cerca de 74% da sua massa, ou 92% do seu 

volume), hélio (cerca de 24% da massa, 7% do volume), e de outros elementos em pequena 

percentagem. Na tabela 2.1 apresenta-se as principais características do Sol. 

 

Raio 700.000 km 109 Raios terrestres 

Superfície 6,16×1013 km2 11.881 Vezes a terrestre 

Volume 1,44×1018 km3 1,3×106 Vezes o terrestre 

Massa 1,9×1030 kg 334.672 Vezes a terrestre 

Densidade 1,4 g/cm3 0,26 Vezes a terrestre 

Luminosidade 3,9×1027 kW ------------- 

Temperatura superficial 5770 K ------------- 

Temperatura no centro 1,5×107 K ------------- 

Gravidade superficial 276 m/s2 28 Vezes a terrestre 
 

Tabela 2.1 - Principais características do Sol [6] 

 

      A distância do Sol em relação à Terra varia devido à excentricidade da orbita terrestre, 

define-se uma grandeza denominada de unidade astronómica, ua=1,496×108 km, como sendo a 

distância média entre a Terra e o Sol. A sucessão das estações do ano (logo, da variação anual 

de temperaturas) é devida à variação da distância da Terra ao Sol, logo, da quantidade de 

energia que chega à superfície do planeta e, juntamente com a sucessão dia/noite, é um dos 

principais factores que permitem à maioria das espécies regular os seus relógios biológicos, 

ou seja, os seus ritmos de vida.  

      A energia do Sol, sob a forma de luz e calor, suporta quase toda a vida na Terra através 

da fotossíntese, e é responsável pelas condições climatéricas e meteorológicas da Terra. Ele 

apresenta-se como um enorme esfera incandescente, com temperaturas de cerca de 6000ºC à 

superfície e de vários milhões de graus Célsius no seu centro (15000000ºC), estas 

temperaturas são originadas pelas permanentes fusões nucleares, resultantes da conversão de 

núcleos de hidrogénio em núcleos de hélio. A fusão do hidrogénio pode-se processar por duas 

formas, através da reacção protão-protão (cadeia PP) ou pelo ciclo do carbono-nitrogénio 

(cadeia CN). 
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      Como resultado das fusões nucleares, o Sol liberta para o espaço grandes quantidades de 

energia electromagnética (energia radiante), a qual atinge a superfície do planeta Terra sob 

três formas principais: 

• 55% Sob a forma de raios infravermelhos, abundantes de grande poder calorífico; 

• 42% Sob a forma de radiações dentro do espectro do visível: luz; 

• 3% Sob a forma de raios ultravioletas, radiações de pequeno comprimento de onda, 

grandemente energéticas. 

      A energia gerada no núcleo do Sol leva um milhão de anos a atingir a superfície, em cada 

segundo 700 milhões de toneladas de hidrogénio são convertidas em cinzas de hélio. No 

processo, são libertadas 5 milhões de toneladas de energia pura, assim, ao longo do tempo o 

Sol está a ficar cada vez mais leve.  

      Embora à Terra chegue apenas uma ínfima parte da energia emitida pelo Sol, e, dessa 

parte que chega, a maior percentagem é devolvida para o espaço, devido a fenómenos de 

reflexão e refracção atmosférica, o Sol é a fonte primária de energia do nosso planeta, 

constituindo-se como o suporte energético para toda a biosfera: 

• Os raios infravermelhos garantem o aquecimento da Terra, mantendo, conjuntamente 

com o efeito de estufa, a sua variação térmica diária dentro de valores aceitáveis 

pelas diversas formas de vida. A energia solar, permite que a Terra não seja um 

mundo gelado, como acontece com os planetas mais longínquos do Sistema Solar, 

onde as temperaturas são tão baixas que, elementos químicos que se apresentam no 

estado gasoso na Terra, aí estão no estado sólido. Sem a acção térmica dos 

infravermelhos não existiria água líquida na terra (estaria congelada); 

• A radiação visível (luz) é a fonte primária de energia de todas as cadeias alimentares, 

já que as plantas verdes utilizam a energia dos fotões para obterem a energia de que 

necessitam durante o processo de fotossíntese, através do qual produzem matéria 

orgânica, usando apenas CO2 e água, que será depois consumida pelos herbívoros, dos 

quais se alimentarão os consumidores de ordens superiores. Como as plantas são os 

únicos elementos da biosfera capazes de sintetizarem matéria orgânica a partir de 

compostos orgânicos, e, sendo a sua fonte energética a luz solar, facilmente se 

compreende porque é o Sol a fonte primária de energia da biosfera; 

• As radiações ultravioletas, altamente energéticas, constituir-se-iam como altamente 

prejudiciais à vida, dada a sua elevada capacidade de ionização (suficientemente 

forte para originar mutações genéticas e cancros de pele), caso não fossem 

reflectidas, na sua quase totalidade, de volta para o espaço pela camada de ozono 

(O3), situada a cerca de 25 km de altitude, a qual funciona como um escudo natural 

contra este tipo de radiação. 

       A “queima” do hidrogénio pode ser realizada durante muito e muito tempo, mas um dia 

esgotar-se-á [7], este fenómeno ocorre mais depressa nas estrelas mais compactas devido a 

consumirem mais rapidamente o seu combustível. O Sol tem cerca de 4,6 biliões de anos e 

tem ainda combustível suficiente para continuar durante outros cerca de cinco biliões de 



10 

 

anos. No fim da sua vida, o Sol iniciará a fusão do hélio em elementos mais pesados e 

começará a inchar, crescendo tanto que engolirá a Terra. 

 

 

2.3- Características da radiação solar    

      A única energia que o planeta Terra recebe do exterior provém do Sol reenviando-a 

praticamente nas mesmas quantidades sobre a forma de radiação de pequeno comprimento 

de onda. Assim, uma parte mais reduzida é directamente reflectida e uma outra é 

armazenada nas plantas através da fotossíntese. 

      Ao efectuar o seu movimento em torno do Sol, o planeta Terra, realiza uma trajectória 

elíptica num plano inclinado, com declinação aproximadamente 23,5º, em relação ao plano 

equatorial.  

 

 
Figura 2.2 - Visualização da declinação no sistema orbital Terra-Sol [8] 

 

Assim sendo, essa mesma inclinação origina a variação da elevação do Sol no horizonte em 

relação à mesma hora, ao longo dos dias, o que origina as diferentes estações do ano e 

consequentemente dificulta a efectuação dos cálculos quanto à posição do Sol para uma 

determinada data. 

      A sucessão das estações do ano, a variação anual das temperaturas, é consequência da 

variação da distância entre a Terra e o Sol. Deste modo, a quantidade de energia que chega à 

Terra é um dos principais factores que permite à maioria das espécies regular os seus relógios 

biológicos. 

      A radiação solar é radiação electromagnética que se propaga a uma velocidade de 

300000km/s, podendo-se observar fenómenos ondulatórios e corpusculares. Ao entrar na 
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atmosfera terrestre, a radiação solar e o seu espectro, sofrem algumas modificações devido a 

espelhamentos sucessivos por partículas em suspensão e absorções em determinados 

comprimentos de onda específicos por elementos presentes na atmosfera. 

      A radiação solar que atinge o topo da atmosfera terrestre provém da região da fotosfera 

solar que é uma camada delicada com aproximadamente 300 km de espessura e temperatura 

superficial da ordem dos 5800 K. No entanto, a influência das camadas externas do Sol 

(Cromosfera e Coroa), faz com que esta não se apresente como um modelo de regularidade. 

Portanto, a radiação que chega à superfície terrestre, e consequentemente a energia 

disponível, varia segundo a posição no globo, a radiação incidente e as características 

geográficas e meteorológicas locais, sendo estas últimas de carácter aleatório e imprevisível. 

      Mesmo assim, dados recentes da WMO (World Meteorological Organization) indicam que a 

radiação solar incidente sobre uma superfície perpendicular ao eixo Terra-Sol, situada nas 

camadas superiores da atmosfera, é de aproximadamente 1367 W/m2, este valor médio é 

utilizado como referência, sendo designado por constante solar.  

      No que concerne ao comprimento de onda, a radiação solar ocupa a faixa espectral de 

0,1µm a 5µm, possuindo uma máxima densidade espectral em 0,5µm, que é a luz verde [9]. 

      É através da teoria ondulatória, que são definidas para os diversos meios materiais, as 

propriedades na faixa solar de absorção e reflexão e, na faixa de 0,75µm a 100µm, 

correspondente ao infra-vermelho, as propriedades de absorção, reflexão e emissão. 

 

 
Figura 2.3 - Comparação entre o espectro solar de diferentes tipos de radiação [10] 
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2.3.1 - Radiação solar incidente na superfície terrestre     
 

      A radiação solar é formada por uma mistura de ondas electromagnéticas de diferentes 

frequências. Algumas delas (com comprimento de onda compreendido entre 0,4µm e 0,8µm) 

podem ser detectadas pelo olho humano, formando o que se conhece como “luz visível”. 

Outras, embora não sejam visíveis, fazem notar igualmente os seus efeitos, para demonstrar 

aos corpos a energia que transportam. 

      Embora a atmosfera seja muito transparente à radiação solar incidente, somente em 

torno de 25% penetra directamente na superfície da Terra sem nenhuma interferência da 

atmosfera. Na atmosfera, grande parte da radiação sofre absorção e dispersão, como 

consequência da sua própria estrutura e dos agentes variáveis que se encontram, tais como a 

poluição e nebulosidade. 

      A quantidade de energia absorvida depende da massa de ar atravessada pelo raio solar, 

por isso, quanto maior for o caminho óptico, maior será a absorção. Assim, a absorção será 

mínima quando o Sol está situado no ponto mais alto da sua trajectória e será máxima no 

nascer e no pôr-do-sol.       

      A radiação global que atinge um plano localizado na superfície terrestre pode ser 

decomposta em três componentes, figura 2.4: 

• Radiação directa: constituída por raios solares recebidos em linha recta do Sol, ou 

seja, é a radiação que chega à superfície vinda directamente do disco solar (cerca de 

70% do total da radiação); 

• Radiação difusa: proveniente de todo o céu visível, excluindo o disco solar, e 

originada pelos raios não directos e dispersos pela atmosfera. Depende 

fundamentalmente das nuvens, sendo muito variável no tempo, ou seja, é a radiação 

que é difractada pelas nuvens e poeiras em suspensão (cerca de 28% do total da 

radiação); 

• Radiação reflectida: constituída pela parcela de radiação que é reflectida ao atingir 

o solo, denominada de radiação de albedo, ou seja, é a radiação que chega a uma 

superfície ao ser reflectida por outra superfície (cerca de 2% do total da radiação). 

 

 

Figura 2.4 - Componentes da radiação solar [11] 
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2.3.2 - Direcção da radiação directa 
 

      A posição relativa entre qualquer plano localizado na superfície da Terra e o Sol é 

determinada em função de uma serie de ângulos [4]: 

• A latitude (∅) é a distância angular medida sobre a superfície da Terra a partir do 

equador até o ponto em questão. É considerada positiva no hemisfério norte e 

negativa no hemisfério sul. -90º≤ ∅ ≤+90º; 

• A declinação (δ) é a posição angular do Sol, ao meio dia, em relação ao plano do 

equador. Quando o Sol está ao norte do equador, a declinação é positiva, caso 

contrário, negativa. -23,45º≤ δ ≤+23,45º; 

• A inclinação (β) de uma superfície é o ângulo entre o plano da superfície em estudo e 

o plano horizontal. 0º≤ β ≤180º; 

• O ângulo azimutal da superfície (�) é o desvio da projecção no plano horizontal da 

normal à superfície a partir do meridiano local, tem o valor 0 quando indica o Sul, 

para Este é negativo e para Oeste é positivo. -180º≤ � ≤+180º; 

• O ângulo de incidência (θ) é o ângulo entre a radiação directa na superfície e a 

normal à superfície; 

• O ângulo de incidência zenital (θ�) é o ângulo formado entre o feixe de radiação e a 

vertical do local. O ângulo zenital coincide com o ângulo de incidência quando o 

plano está na horizontal; 

• O Ângulo da altitude solar (α) é o ângulo entre a horizontal e a linha do Sol, ou seja, o 

complemento do ângulo de incidência zenital. α =90-θ�; 

• O ângulo horário (w) é a distância angular entre o feixe solar e o meridiano local. O 

ângulo horário é considerado negativo no período da manhã e positivo no período da 

tarde. Cada hora do dia corresponde a uma variação de 15º em w. 

 

 

      O ângulo de incidência (θ) da radiação solar directa sobre qualquer superfície é 

determinado com base na seguinte equação: 

 

θ = arccos�senδ sen∅ cosβ − senδ cos∅ senβ cosγ + cosδ cos∅ cosβ cosw
+ cosδ sen∅ senβ cosγ cosw + cosδ senβ senγ senw) 

(2.1) 

 

 

Por sua vez, para planos orientados a Sul, o ângulo de incidência (θ) da radiação solar é 

obtido através da equação seguinte: 

 

θ = arccos�senδ sen�∅ − β) + cosδ cos�∅ − β) cosw)                              (2.2) 
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      Para calcular o ângulo zenital �θ�) basta igualar a zero a inclinação β do plano, neste 

caso, "=θ�. Assim, chegamos à seguinte expressão: 

 

θ# = arccos�senδ sen∅ + cosδ cos∅ cosw)                                       (2.3) 

 

      Por vezes, é fundamental conhecer o ângulo horário do nascer do Sol (ws) e do pôr-do-Sol 

(wp). No caso de o nascer do Sol: 

 

w$ = − arccos�−tgδ tg∅)                                                        (2.4) 

 

Por sua vez, no caso de o pôr-do-Sol: 

 

w' = −w$ = arccos�−tgδ tg∅)                                                   (2.5) 

 

      O ângulo horário de saída do Sol sobre uma superfície com inclinação β em relação à 

horizontal (ws,β) pode ser obtido através da seguinte expressão: 

 

w$,β = − arccos)−tgδ tg�∅ − β)*                                                (2.6) 

 

      O número de horas que o Sol ficará acima do horizonte da superfície em questão (N), ou 

seja, o comprimento do dia em horas é dado pela equação [4]: 

 

N = ,
-. arccos�w$)                                                             (2.7) 

 

 

2.3.3 - Radiação média incidente numa superfície inclinada 

 

      O método para calcular a radiação diária média mensal foi desenvolvido em 1963 por Liu e 

Jordan, [12] e mais tarde, em 1977, foi aperfeiçoado por Klein [13]. Neste método, a radiação 

solar global é considerada isotrópica. De acordo com o método, o cálculo da radiação solar 

global num plano inclinado é obtido através da expressão (2.8), que é basicamente composta 

pela soma das três principais componentes da irradiação incidente na superfície terrestre. O 

primeiro termo corresponde à contribuição da radiação directa, o segundo à radiação difusa e 

o terceiro à radiação reflectida pelo solo (albedo).  

      O conhecimento do albedo permite estimar a grandeza da radiação reflectida pelo solo, 

na tabela 2.2 apresenta-se para diferentes tipos de superfície os valores da reflectividade (ρ). 
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Superfície Reflectividade (ρ) Superfície Reflectividade (ρ) 

Pastos (Julho/Agosto) 0,25 Asfalto 0,15 

Relva 0,18 a 0,23 Florestas 0,05 a 0,18 

Pastos secos 0,28 a 0,32 Áreas de urzes e areal 0,10 a 0,25 

Campos lavrados 0,26 Superfície da água (ys> 45º) 0,05 

Terra estéril 0,17 Superfície da água (ys> 30º) 0,08 

Pedregulhos 0,18 Superfície da água (ys> 20º) 0,12 

Betão liso 0,30 Superfície da água (ys> 10º) 0,22 

Betão c/ erosão 0,20 Camada de neve fresca 0,80 a 0,90 

Cimento liso 0,55 Camada de neve velha 0,45 a 0,70 
 

Tabela 2.2 - Valores de reflectividade (ρ) para diferentes tipos de superfície [11] 

 

H0 = H 11 − 34
3 5 R7 + H8 1-9:;$0

, 5 + H ρ 1-=:;$0
, 5                               (2.8) 

Onde: 

 H - radiação solar global numa superfície horizontal; 

 Hd - radiação solar difusa numa superfície horizontal; 

 ρ - reflectividade do solo;  

 Rb - razão entre a radiação solar directa sobre uma superfície inclinada e a radiação 

solar directa sobre um plano horizontal. 

 

 

      Rb é definido como sendo a razão entre a radiação diária média mensal sobre uma 

superfície inclinada e a radiação diária média mensal sobre um plano horizontal. Para o 

hemisfério sul, o valor de Rb é determinado através da seguinte equação: 

 

R7 = :;$�∅9β) :;$�δ)  $>?�@A´ )9�π -BC⁄ ) @A´  $>?�∅9β) $>?�δ)
:;$�∅)  :;$�δ)  $>?�@A)9�π -BC⁄ ) @A  $>?�∅)  $>?�δ)                              (2.9) 

Onde:  

 ∅ - latitude; 

 β - inclinação do módulo em relação ao plano horizontal; 

 δ - declinação solar; 

 w' - ângulo horário do pôr-do-Sol para a superfície horizontal; 

  w'́ - ângulo horário do pôr-do-Sol para a superfície inclinada. 
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      A declinação solar (δ), em graus, é obtida através da seguinte equação: 

δ = 23,45° sen JKLC
KL. �d? − 81)O                                                (2.10) 

Onde: 

 d? - é o dia n contado a partir do dia 1 de Janeiro, até ao dia 31 de Dezembro, dia 

número 365, 1≤ dn ≤365. 

 

      O ângulo horário do pôr-do-Sol para a superfície horizontal (w'), em graus, é obtido pela 

equação: 

w' = arccos�−tg∅ tgδ)                                                      (2.11) 

 

      O ângulo horário do pôr-do-Sol para a superfície inclinada (w'́), para o hemisfério sul, é 

determinado por:  

 

 w'´ = min R arccos �−tg∅ tgδ)
arccos �−tg�∅ + β) tgδ)S                                          (2.12) 

 

Sendo que TUV significa o mínimo valor calculado pelas duas equações e os ângulos são 

medidos em graus. 
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Capítulo 3 
 

 

 

Recursos provenientes do Sol 

      O uso dos combustíveis fósseis em larga escala tem mudado substancialmente a 

composição da atmosfera e o balanço térmico do Planeta provocando alterações climáticas. 

As previsões dos efeitos decorrentes para um futuro próximo são várias, isto é, ninguém sabe 

dizer exactamente quais são as consequências, mas todos estão de acordo num ponto, estas 

consequências são catastróficas.  
      Existe uma necessidade iminente de encontrar soluções limpas e ambientalmente 

correctas. A utilização das energias renováveis em substituição aos combustíveis fósseis é uma 

direcção viável e vantajosa. Para além de serem praticamente inesgotáveis, as energias 

renováveis podem apresentar impacto ambiental muito baixo ou quase nulo, sem afectar o 

balanço térmico ou composição atmosférica do planeta. Graças aos diversos tipos de 

manifestação, disponibilidade de larga abrangência geográfica e variadas possibilidades de 

conversão, as energias renováveis são bastante próprias para geração distribuída e/ou 

autónoma. Entre as diferentes formas de energia renovável encontram-se a solar, a 

geotérmica, a eólica, os oceanos, a biomassa, a hídrica e hidrogénio. Destas diferentes 

formas de energia renovável destaca-se a energia solar, energia recebida anualmente pela 

Terra com um potencial energético superior às reservas conhecidas de combustíveis fosseis, a 

quantidade de energia que atinge a Terra em 10 dias é equivalente a todas as reservas de 

combustíveis conhecidos [14].  

      Ora, sendo a energia solar não poluente, estando amplamente distribuída e em 

quantidades suficientes, a energia solar pode ser utilizada, pelo homem, de um modo directo 

(por exemplo, para aquecimento), ou, indirectamente, através da produção de electricidade, 

graças à utilização de painéis colectores solares. A energia solar pode ainda considerar-se 

como a fonte de origem de outras formas de energia renováveis, como por exemplo, a energia 

eólica e das marés. 
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3.1 -  Energia solar  

 

      Das diversas energias renováveis, uma das mais abundantes e gratuita é a energia solar, 

sendo uma alternativa às fontes energéticas tradicionais e mesmo à energia hidroeléctrica. 

      Portugal usufrui das condições mais favoráveis, na União Europeia, para o aproveitamento 

da energia solar, já que possui entre 2200 e 3100 horas de Sol por ano [15]. Esta energia pode 

ser utilizada em sistemas que a convertam em energia eléctrica, térmica, química ou 

mecânica.  

      Para se avaliar melhor o potencial de energia solar disponível é importante considerar as 

suas aplicações, o potencial de maior utilização da energia solar dependerá de como a 

sociedade será capaz de se modificar e de se adequar às necessidades de energia para seu 

conforto e produção económica. 

      A energia solar poderá ser aproveitada de forma directa em energia térmica (energia 

solar térmica) e, de forma indirecta, em electricidade (energia solar fotovoltaica). No 

aproveitamento de forma directa há apenas uma única transformação para fazer da energia 

solar um tipo de energia utilizável pelo homem, por sua vez, no de forma indirecta é preciso 

haver mais de uma transformação para que surja energia utilizável. 

 

 
Figura 3.1 - Aproveitamento da energia solar 

 

      O aproveitamento da energia solar para a energia térmica pode ser feito de forma passiva 

(solar passiva) e de forma activa (solar activa).  

      O aproveitamento térmico passivo é efectuado através das técnicas construtivas e de 

concepção das habitações. Estas promovem a exposição solar para gerar aquecimento, ou 

evitam a mesma, para gerar arrefecimento.  

      Por sua vez, o aproveitamento térmico activo é efectuado através de um sistema 

constituído por colectores solares, que transferem a energia solar para a água ou para um 

fluido térmico, aquecendo-o.  
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      A energia solar apresenta as seguintes vantagens: 

• Utiliza uma fonte de energia universal e inesgotável; 

• Contribui para a redução da dependência energética do nosso país (a importação) de 

combustíveis fósseis; 

• A energia solar pode ser produzida praticamente em qualquer lugar e em qualquer 

escala; 

• A energia solar é muito fiável, sendo mais previsível que o vento; 

• Não polui e reduz as emissões de gases de efeito de estufa; 

• As centrais de produção de energia necessitam de pouca manutenção, ou seja, 

necessitam de uma manutenção muito reduzida; 

• As instalações de energia solar têm um impacto ambiental nulo ou muito pequeno; 

• A energia solar é gratuita e pode ser utilizada em zonas onde dificilmente se 

consegue chegar com a electricidade;  

• A instalação em pequena escala não obriga a grandes investimentos em linhas de 

transmissão. 

No entanto, a energia solar também apresenta desvantagens tais como: 

• Em algumas zonas do planeta, a energia solar não constitui uma alternativa válida 

porque nessas zonas não há luz solar suficiente; 

• Regiões em que dias chuvosos e nublados são comuns não podem utilizar todo o 

potencial da energia solar; 

• Durante a noite não existe produção, por isso, obriga a que existam meios de 

armazenamento da energia produzida durante o dia; 

• As formas de armazenamento da energia solar são pouco eficientes quando 

comparadas por exemplo aos combustíveis fósseis, hidroeléctricas, entre outras; 

• As quantidades produzidas variam de acordo com a situação climatérica (chuvas, 

neve); 

• As centrais de produção de energia ocupam grandes dimensões; 

• O custo para a construção de centrais de energia solar é muito elevado. 
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3.2 -  Energia solar fotovoltaica 

 

      Os sistemas fotovoltaicos não utilizam o calor para produzir electricidade, interpretando a 

palavra photovoltaico, “photo” significa produzido pela luz e o sufixo “voltaico” refere-se à 

electricidade produzida por uma reacção química. Assim, a tecnologia fotovoltaica permite 

converter directamente, a energia solar em energia eléctrica, utilizando, normalmente, o 

silício como material conversor, possuindo a energia eléctrica produzida, um elevado grau de 

fiabilidade. 

      Os sistemas fotovoltaicos provocam um impacto ambiental menor que qualquer outro 

sistema de produção renovável ou não renovável [2]. 

      Esta tecnologia não polui e não emite gases com efeito estufa, assim, é uma forma de 

produção de energia eléctrica isenta de poluição se excluirmos os impactos ambientais 

provocados pelo processo de fabrico e destruição das células [16]. 

      Em alguns países, estão a optar por utilizar painéis fotovoltaicos ao lado das estradas e 

caminhos-de-ferro, como barreiras acústicas, contribuindo assim para a redução do impacto 

ambiental global. 

 

 

Figura 3.2 - Instalação painéis fotovoltaicos ao lado de um caminho-de-ferro na Suíça [2] 

 
      Os sistemas fotovoltaicos encontram-se divididos em aplicações de pequena potência 

(décimas ou unidades de quilowatt), e aplicações de média potência (dezenas ou centenas de 

quilowatt). As aplicações de pequena potência encontram-se em relógios, calculadoras, 

sinalização marítima, sinais rodoviários, parquímetros, telefones de emergência, 

transmissores de TV e de telemóvel ou frigoríficos médicos em locais remotos. Por sua vez, as 

aplicações de média potência dizem respeito à electrificação rural, na bombagem de água, 

rega, abastecimento cargas domésticas em locais remotos sem rede, e como complemento de 

abastecimento em locais remotos com ou sem rede. 
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      Nas aplicações de média potência, os painéis fotovoltaicos podem ser utilizados 

principalmente de três formas: 

• Sistemas ligados à rede de distribuição: estes sistemas utilizam um grande número 

de painéis fotovoltaicos, e não utilizam armazenamento de energia porque toda a 

produção é entregue directamente à rede eléctrica, através de um inversor que serve 

de elemento de interface entre o painel e a rede. Estes inversores devem satisfazer 

os requisitos de qualidade e segurança para que a rede não seja afectada;  

 

 

Figura 3.3 - Exemplo de um sistema ligado à rede de distribuição [17] 

 
• Sistemas híbridos: alimentam normalmente sistemas autónomos, em conjunto com 

outras fontes de energias renováveis, por exemplo, a eólica. É necessário um controlo 

de todas as fontes para que exista grande eficiência. Estes sistemas têm alguma 

capacidade de armazenamento de energia, no entanto, pode ser necessário um meio 

de produção convencional, por exemplo, gerador diesel servindo de apoio ou reserva. 

Os sistemas híbridos conseguem alimentar um sistema isolado com um índice de 

fiabilidade comparável às redes convencionais; 

 

 

Figura 3.4 - Exemplo de um sistema híbrido [18] 



 

• Sistemas isolados: 

armazenamento de energia. O armazenamento pode ser feito através de baterias, 

quando se pretende utilizar aparelhos eléctricos, ou armazena

gravitacional, quando se bombeia água para tanques em sistemas de abast

Alguns sistemas isolados não necessitam de armazenamento, o que é o caso da rega 

onde toda a água bombeada é directamente consumida. Nos sistemas que necessitam 

de armazenamento de energia em baterias, utiliza

carga e a descarga na bateria. O regulador de carga tem como principal função não 

deixar que ocorra danos na bateria provocados pela sobrecarga ou descarga profunda. 

Esse mesmo regulador é utilizado em sistemas pequenos onde os aparelhos utilizados 

são de baixa tensão e corrente contínua. Para alimentar os equipamentos de corrente 

alternada (AC) é necessário utilizar um inversor, este tem como principal função 

converter a corrente contínua em corrente alternada.

 

      Em determinadas aplicações, os sistemas fotovoltaicos são mais vantajosos do que outros 

sistemas de produção de energia, nomeadamente nas aplicações de pequena potência, onde a 

sua difusão é mais significativa. Outras vantagens destes sistemas sã

• A ausência de poluição, cheiros ou ruídos, bem como uma baixa manutenção;

• O carácter portátil e o poder de adaptação dos módulos permitem montagens simples 

e adaptáveis às várias necessidades energéticas;

• Funcionam em operação contínua, 

• A resistência do revestimento da superfície, permitindo que as células fotovoltaicas 

não sejam afectadas nem por alterações de temperatura nem por vibrações, 

oferecendo em média cerca de 25 anos de garantia.

 

 em geral, estes sistemas utilizam alguma forma de 

armazenamento de energia. O armazenamento pode ser feito através de baterias, 

quando se pretende utilizar aparelhos eléctricos, ou armazena-se na forma de energia 

gravitacional, quando se bombeia água para tanques em sistemas de abast

Alguns sistemas isolados não necessitam de armazenamento, o que é o caso da rega 

onde toda a água bombeada é directamente consumida. Nos sistemas que necessitam 

de armazenamento de energia em baterias, utiliza-se um dispositivo para regular a 

ga e a descarga na bateria. O regulador de carga tem como principal função não 

deixar que ocorra danos na bateria provocados pela sobrecarga ou descarga profunda. 

Esse mesmo regulador é utilizado em sistemas pequenos onde os aparelhos utilizados 

xa tensão e corrente contínua. Para alimentar os equipamentos de corrente 

alternada (AC) é necessário utilizar um inversor, este tem como principal função 

converter a corrente contínua em corrente alternada. 

Figura 3.5 - Exemplo de um sistema isolado [10] 

 

Em determinadas aplicações, os sistemas fotovoltaicos são mais vantajosos do que outros 

sistemas de produção de energia, nomeadamente nas aplicações de pequena potência, onde a 

sua difusão é mais significativa. Outras vantagens destes sistemas são conhecidas como:

A ausência de poluição, cheiros ou ruídos, bem como uma baixa manutenção;

O carácter portátil e o poder de adaptação dos módulos permitem montagens simples 

e adaptáveis às várias necessidades energéticas; 

Funcionam em operação contínua, não precisando de procedimentos de activação;

A resistência do revestimento da superfície, permitindo que as células fotovoltaicas 

não sejam afectadas nem por alterações de temperatura nem por vibrações, 

oferecendo em média cerca de 25 anos de garantia. 
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lizam alguma forma de 

armazenamento de energia. O armazenamento pode ser feito através de baterias, 

se na forma de energia 

gravitacional, quando se bombeia água para tanques em sistemas de abastecimento. 

Alguns sistemas isolados não necessitam de armazenamento, o que é o caso da rega 

onde toda a água bombeada é directamente consumida. Nos sistemas que necessitam 

se um dispositivo para regular a 

ga e a descarga na bateria. O regulador de carga tem como principal função não 

deixar que ocorra danos na bateria provocados pela sobrecarga ou descarga profunda. 

Esse mesmo regulador é utilizado em sistemas pequenos onde os aparelhos utilizados 

xa tensão e corrente contínua. Para alimentar os equipamentos de corrente 

alternada (AC) é necessário utilizar um inversor, este tem como principal função 

 

Em determinadas aplicações, os sistemas fotovoltaicos são mais vantajosos do que outros 

sistemas de produção de energia, nomeadamente nas aplicações de pequena potência, onde a 

o conhecidas como: 

A ausência de poluição, cheiros ou ruídos, bem como uma baixa manutenção; 

O carácter portátil e o poder de adaptação dos módulos permitem montagens simples 

não precisando de procedimentos de activação; 

A resistência do revestimento da superfície, permitindo que as células fotovoltaicas 

não sejam afectadas nem por alterações de temperatura nem por vibrações, 
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Contudo, existem algumas desvantagens como: 

• O fabrico dos módulos fotovoltaicos é feito com base numa tecnologia sofisticada de 

elevado investimento; 

• Quando é preciso efectuar armazenamento de energia através de baterias, o preço do 

sistema fotovoltaico tornar-se ainda mais elevado; 

• O seu rendimento depende do índice de radiação, temperatura, quantidade de 

nuvens, e entre outros factores.  

• O rendimento real da conversão de um módulo é reduzido face ao custo de 

investimento.  

 

 

3.2.1 - Efeito fotovoltaico 

 

      O efeito fotovoltaico dá-se nos materiais semicondutores, que se caracterizam pela 

presença de bandas de energia, onde é permitida a presença de electrões (banda de valência) 

e de outra totalmente vazia (banda de condução). A separação entre estas duas bandas de 

energia (“gap de energia”) é da ordem de 1eV, enquanto nos materiais isolantes é de vários 

eV.   

      O semicondutor mais utilizado é o silício, os seus átomos caracterizam-se por possuírem 

quatro electrões de ligação que se ligam aos átomos vizinhos, formando uma rede cristalina. 

Ao adicionar-se átomos com cinco electrões de ligação, como o fósforo, haverá um electrão 

em excesso, assim, com pouca energia, este electrão passa para a banda de condução. Diz-se 

assim, que o fósforo é um doador de electrões e denomina-se dopante do tipo n ou impureza 

do tipo n. Se, por outro lado, introduzirem-se átomos com apenas três electrões de ligação, 

como é o caso do boro, haverá a falta de um electrão para satisfazer as ligações com os 

átomos de silício da rede. Esta falta de electrão é denominada de buraco ou lacuna, acontece 

que, com pouca energia pode-se deslocar um electrão de uma região vizinha para esta região. 

Diz-se portanto, que o boro é um dopante receptor de electrões e denomina-se dopante do 

tipo p ou impureza do tipo p.   

      Partindo de duas pastilhas de silício puro e introduzindo numa pastilha átomos de boro e 

na outra átomos de fósforo, juntando as duas, forma-se o que se chama junção pn. O que 

ocorre nesta junção é que electrões livres do lado n passam para o lado p onde encontram os 

buracos que os capturam, ou seja, faz com que haja um acúmulo de electrões no lado p, 

tornando-o negativamente carregado e uma redução de electrões do lado n, que o torna 

electricamente positivo. Estas cargas aprisionadas dão origem a um campo eléctrico 

permanente que dificulta a passagem de mais electrões do lado n para o lado p, este processo 

alcança um equilíbrio quando o campo eléctrico forma uma barreira capaz de obstruir os 

electrões livres remanescentes no lado n.  
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      Se uma junção pn for exposta a fotões com energia maior que o gap de energia ocorrerá a 

geração de pares electrão-lacuna, se isto acontecer na região onde o campo eléctrico é 

diferente de zero, as cargas são aceleradas, gerando assim, uma corrente através da junção, 

este deslocamento de cargas dá origem a uma diferença de potencial ao qual chamamos de 

efeito fotovoltaico.  

 

 
Figura 3.6 - Efeito fotovoltaico [11] 

 

 

3.2.2 - Células fotovoltaicas 

 

      Um sistema fotovoltaico é composto por módulos de células fotovoltaicas, quando as 

células são ligadas em série há um aumento de tensão disponibilizada, por sua vez, quando a 

ligação é feita em paralelo dá-se um aumento de corrente. Estas células são constituídas 

normalmente por um material semicondutor, o silício (SI) ao qual são adicionadas substâncias, 

ditas dopantes, de forma a criar um meio adequado ao estabelecimento do efeito 

fotovoltaico. 

      As células, dependendo do método de produção, podem ser de três tipos [19]: 

• Silício monocristalino: estas células pertencem à primeira geração, o seu rendimento 

eléctrico é “relativamente elevado” (aproximadamente 17%, podendo subir até cerca 

de 25% em laboratório), mas as técnicas utilizadas na sua produção são complexas e 

caras. Por outro lado, é necessária uma grande quantidade de energia no seu fabrico, 

devido à exigência de utilizar materiais em estado muito puro e com uma estrutura de 

cristal perfeita. 
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Figura 3.7 - Painel de células de silício monocristalino [11] 

 

• Silício policristalino: estas células também pertencem à primeira geração, tem um 

custo de produção inferior por necessitarem de menos energia no seu fabrico, mas 

apresentam um rendimento eléctrico inferior (entre 11% e 14%, obtendo-se até 21% 

em laboratório). Esta redução de rendimento é causada pela imperfeição do cristal, 

devido ao sistema de fabrico. 

 

 
Figura 3.8 - Painel de células de silício policristalino [11] 

 

• Silício amorfo: estas células pertencem à segunda geração, apresentam o custo mais 

reduzido, mas em contrapartida o seu rendimento eléctrico é também o mais 

reduzido (aproximadamente 7% a 10%, ou 15% em laboratório). As células de silício 

amorfo são películas muito finas, o que permite serem utilizadas como material de 

construção, tirando ainda o proveito energético. 

 

 
Figura 3.9 - Painel solar de silício amorfo [11] 
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3.2.3 - Modulo/Painel fotovoltaico 

 

      Os painéis fotovoltaicos que existem no mercado são constituídos por pequenas células 

solares elementares, cujo tamanho está compreendido entre os 8 e 10 centímetros 

quadrados. Uma célula individual produz apenas uma reduzida potência eléctrica, o que 

tipicamente varia entre 1 e 3 W, com uma tensão menor que 1 Volt, por isso, agrupam-se as 

células para formar painéis com superfícies compreendidas entre os 800cm2, que fornecem 

uma potência nominal de 10 W, e 2,5 m2 que fornecem uma potência nominal de 300 W [20]. 

       Regra geral, encontram-se três tipos de painéis solares: 

• Painéis de baixa voltagem, entre 1,5 e 6 V, e uma potência de alguns miliwatts. 

Utilizam-se por exemplo em relógios e calculadoras; 

• Pequenos painéis, de 3 a 12 V, com 1 a 10 W, sendo utilizados em rádios e pequenas 

bombas de água; 

• Grandes painéis, de 6 ou 12 V, com 10 a 60 W, utilizam-se essencialmente em grandes 

bombas de água, em caravanas, e em casas. 

 

 
Figura 3.10 - Exemplo de aplicação de painéis fotovoltaicos [2] 

 

      Geralmente, a potência dos painéis é dada pela potência de pico, tão necessário quanto 

este parâmetro, existem outras características eléctricas que caracterizam a funcionalidade 

do painel. As principais características eléctricas dos painéis fotovoltaicos são as seguintes: 

• Tensão de circuito aberto (Voc); 

• Corrente de curto-circuito (ISC); 

• Potência máxima (Pm); 

• Tensão de potência máxima (Vmp); 

• Corrente de potência máxima (Imp). 
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3.2.4 - Seguidores solares 

 
      O elevado custo dos módulos fotovoltaicos faz com que as tecnologias que aumentam a 

eficiência das instalações sejam atraentes sempre que a relação custo benefício seja 

favorável. Uma forma de melhorar a eficiência das instalações é adequar e moldar a captação 

solar, sendo necessário que a incidência dos raios do Sol seja perpendicular às placas.  

      Para que as células fotovoltaicas sejam mantidas sempre perpendiculares aos raios 

solares, é importante a utilização de elementos que controlem automaticamente a 

movimentação do Sol, estes elementos são os denominados seguidores solares.  

      Os sistemas fotovoltaicos que utilizam o sistema de seguidores solares têm um aumento 

do aproveitamento de energia na ordem de 30% a 40% comparado a um sistema de células 

fotovoltaicas com montagem fixa de painéis [21]. 

      Para que este sistema seja contemplado é necessário verificar como é a incidência de 

energia solar, já que a energia solar está presente em todas as partes do mundo, porém com 

diferentes intensidades de radiação. 

      Os seguidores solares podem ser de dois tipos: eixo simples e eixo duplo. A figura 3.11 

representa o esquema de painéis fotovoltaicos, mostrando o seu funcionamento com o uso 

dos seguidores de eixo simples e duplo. Os seguidores solares seguem o movimento do Sol ao 

longo do dia aumentando assim a radiação incidente perpendicularmente à superfície dos 

módulos fotovoltaicos.  

 

 
Figura 3.11 - Seguidores solares de eixo simples e duplo [22] 
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3.3 - Energia solar térmica 

 

      A energia solar térmica é uma fonte de energia renovável que permite o aproveitamento 

da energia do Sol sob forma de calor para aquecimento de água, secagem de produtos, e 

produção de energia através de processo termodinâmico. Assim sendo, a produção de 

electricidade a partir da energia solar também pode ser feita por conversão térmica, não 

apenas por via fotovoltaica. Utilizam-se sistemas que concentram a radiação incidente numa 

cavidade absorvedora e aquecem a alta temperatura, um fluido (ar, água, óleo térmico) que 

pode então ser utilizado num ciclo termodinâmico convencional, inteiramente análogo ao que 

se faz nas centrais termoeléctricas convencionais a combustíveis fósseis. A utilização desta 

forma de energia implica saber captá-la e armazená-la. O nível de desenvolvimento dos 

equipamentos e componentes, tanto em relação aos colectores como os outros elementos que 

constituem o sistema, tem sido grandioso nos últimos anos.  

       Há mais de duas décadas que em Espanha, em conjunto com a Alemanha e com os 

Estados Unidos, foram feitos esforços significativos para o desenvolvimento desta tecnologia, 

culminando com o envolvimento de várias empresas de grande prestígio e dimensão, em torno 

da entidade CIEMAT (Centro de Investigações Energéticas, Meio-ambientais e Tecnológicas) e 

da sua Plataforma Solar de Almería. As principais apostas incidiram sobre as centrais de 

colectores cilindro-parabólicos, centrais de torre solar, e centrais de discos parabólicos com 

motores do tipo Stirling. 

 

 
Figura 3.12 - Plataforma solar de Almería [23] 
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      No entanto, em Espanha e na Califórnia (Estados Unidos) estas e outras soluções têm 

também sido investigadas e utilizadas.  

      Particularmente interessante é a tecnologia da SHP - Solar Heat and Power PTY, Ltd que 

apresenta uma solução muito bem desenvolvida do ponto de vista óptico e de execução 

mecânica, e com um potencial de custo em produção industrial muito competitivo com as 

outras alternativas e ainda com excelente potencial de redução de custo. Trata-se da 

tecnologia CLFR (Compact Linear Fresnel Reflector), na qual a óptica concentradora 

(característica da concentração do tipo parabólico a um eixo) é aproximada por espelhos 

quase planos colocados no mesmo plano horizontal e reflectindo a radiação solar para a parte 

inferior de um conjunto de tubos, fixos, a uma altura adequada, onde é feita a produção 

directa de vapor de água.  

 

 
Figura 3.13 - Compact Linear Fresnel Reflector [23] 

 

      Este tipo de centrais solares térmicas, ainda estão numa fase muito anterior à de outras 

tecnologias renováveis para produção de electricidade, como a eólica ou o fotovoltaico, no 

entanto, já apresentam a custos que dão uma ideia de um excelente potencial, aliás já 

mesmo mais favoráveis que os do fotovoltaico.  
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3.3.1 - Conversão térmica da energia solar 

 

      A conversão termica da energia solar é feita utilizando tecnologia segmentadada por uma 

escala de temperaturas [24]: 

• Temperaturas baixas (da temperatura ambiente até 90ºC): as aplicações que 

utilizam este tipo de temperatura destinam-se essencialmente ao aquecimento de 

águas em moradias, residências, hotéis, hospitais, entre outros. Por sua vez, estas 

dividem-se em duas categorias, aquecimento de piscinas e aquecimento de água para 

fins sanitários ou pré-aquecimento industrial (por exemplo, produção de água quente 

de processo (AQP)). A tecnologia utilizada está bem desenvolvida, assim como a 

tecnologia associada aos depósitos de armazenamento de água quente, existindo 

regras de arte bem precisas para o seu dimensionamento e instalação. Os colectores 

utilizados são do tipo estacionário, planos ou do tipo concentrador parabólico 

composto (CPC) de baixa concentração [25]. Do ponto de vista energético e 

ambiental, a energia solar térmica para aquecimento de água a baixa temperatura é 

vantajosa, contribuindo para a redução de emissões de gases de efeito de estufa; 

• Temperaturas médias (90ºC a 150ºC): as aplicações que se destacam são a produção 

de vapor de processo na indústria, o condicionamento do ar (aquecimento e 

arrefecimento) recorrendo a máquinas frigoríficas (ciclo de absorção) em que o 

campo de colectores constitui a fonte quente do ciclo termodinâmico, a produção de 

electricidade por via térmica com turbinas de baixa temperatura, a dessalinização 

com sistemas multiflash. Nestas temperaturas, podem-se utilizar colectores do tipo 

estacionário, mas estes devem de ter incluído mecanismos de redução de perdas 

térmicas. Também neste caso, existem fabricantes nacionais que investem no 

desenvolvimento de produtos para este tipo de aplicações, em particular no caso dos 

colectores do tipo concentrador parabólico composto (CPC); 

• Temperaturas altas (150ºC a 300ºC): trata-se essencialmente de aplicações 

industriais ou de produção de energia eléctrica por via térmica em que é necessário 

recorrer a tecnologias em que se faça um seguimento do movimento aparente do Sol. 

A tecnologia mais desenvolvida é a que recorre a colectores cilindro-parabólicos, 

existem instalações deste tipo em alguns países como os Estados Unidos, em que nos 

anos 90 foram instaladas áreas de colectores entre 500 e 2500 m2 que apresentam 

bons resultados do ponto de vista de fiabilidade do sistema [26]; 

• Temperaturas muito altas (> 300ºC): as temperaturas muito altas são necessárias na 

produção de energia eléctrica por via térmica, com ciclos termodinâmicos de alta 

temperatura. Essas temperaturas podem ser obtidas com os colectores solares 

cilindro-parabólicos, colectores tipo torre ou colectores disco parabólicos, sendo os 

colectores solares cilindro-parabólicos os que se apresentam mais prometedores [27]. 
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3.3.2 - Colectores solares 

 
      O uso dos colectores solares tem vindo a crescer nos últimos anos, devido ao aumento da 

preocupação geral pelos efeitos destrutivos da utilização das formas convencionais de energia 

sobre o meio ambiente.  

      Os colectores solares são dispositivos responsáveis pela captação da energia radiada pelo 

Sol e pela sua conversão em calor utilizável.   

      Os colectores solares são classificados essencialmente em quatro tipos: 

• Colectores de concentração: a energia que atinge o reflector parabólico ou a lente 

de Fresnel é canalizada para um absorvedor relativamente pequeno. O absorvedor 

contém água ou outro fluido de transferência. Como a área do absorvedor é pequena, 

é grande a concentração de energia, levando o fluido a alcançar níveis mais elevados 

de temperatura do que um colector plano. O colector de concentração requer o 

auxílio de um equipamento que indique o movimento solar, pois a radiação deve 

incidir no reflector ou na lente com um ângulo preciso para ser focalizado sobre o 

absorvedor. Desta forma, o aproveitamento da radiação pelo colector é maior, mas 

ao mesmo tempo mais cara, pois esse equipamento é complexo e de difícil 

manutenção. Um dos problemas do colector parabólico é a diferença de temperatura 

circunferencial dos tubos do absorvedor, conduzindo à fadiga do material. No 

entanto, Almanza, Lentz e Jiménez [28] obtiveram bons resultados de condutividade 

térmica e transferência de calor através da substituição de aço por cobre nos tubos 

absorvedores, eliminando a fadiga térmica das paredes dos mesmos. 

 

 
Figura 3.14 - Colector de concentração tipo cilindro-parabólico [29] 
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• Colectores planos: recebem e utilizam a radiação solar na mesma superfície. 

Comparando com o colector de concentração, este funciona com temperaturas 

baixas, geralmente abaixo dos 93ºC [30]. As vantagens deste tipo de colector são a 

simplicidade de construção, um custo baixo, fácil manutenção, não apresentam 

dificuldades em funcionar em dias nublados, e apresentam boa fiabilidade. Este 

colector é composto por uma placa absorvedora, tubos por onde escoa o fluido a ser 

aquecido, uma cobertura transparente e isolamento térmico. A função da placa é 

converter a energia radiante em calor, sendo este transferido para os tubos, e destes 

para o fluido. A placa e os tubos são construídos em metais de alta condutividade 

térmica, cobre, alumínio ou aço, aplicando-se uma cor escura, podendo assim, 

absorver até 95% de energia disponível [30]. A cobertura transparente reduz 

substancialmente as perdas por convecção da placa, sendo responsável pelo efeito de 

estufa, ao reflectir de volta a radiação das ondas longas para a placa, assim como 

deve assegurar a estanquicidade do colector à água e ao ar. Alguns colectores 

possuem um vidro duplo para aumentar a diminuição dessas perdas. O material 

isolante do colector deve ser capaz de resistir a temperaturas até 204ºC, sem 

produzir substâncias voláteis. 

 

 
Figura 3.15 - Colector plano [31] 

 

• Colectores concentradores parabólicos composto (CPC): a diferença fundamental 

relativamente a um colector plano é a geometria da superfície de absorção. Nos 

colectores planos existe uma superfície plana à qual estão soldados os tubos. No caso 

dos colectores concentradores parabólicos composto (CPC) a área absorvedora é 

constituída por duas alhetas unidas a um tubo e colocadas em cima de uma superfície 

reflectora. Como consequência, a captação solar realiza-se nas duas faces das 

alhetas e as perdas térmicas são inferiores. O Sol incide na parte superior das alhetas 

e na superfície parabólica reflectora. Os raios são reflectidos e acabam por incidir na 

parte inferior das alhetas ou directamente no tubo, contribuindo para aquecer ainda 

mais o fluido térmico. As perdas de calor são inferiores porque a área de absorção é 
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inferior, por ser constituída só pela superfície das alhetas. A diminuição das perdas 

implica uma melhoria do rendimento térmico. Por outro lado, a inércia térmica do 

colector é inferior e a temperatura nominal de funcionamento é atingida mais 

rapidamente.  

 

 
                Figura 3.16 - Colector concentrador parabólico composto (CPC) [31] 

 

• Colectores de tubo de vácuo: são constituídos por um conjunto de tubos de vidro 

transparente cujo interior contêm tubos metálicos (absorvedores). O interior dos 

tubos está sob vácuo. Desta forma, são eliminadas as perdas de calor por convecção 

e com uma diminuição adicional de pressão reduzem-se as perdas por condução 

térmica. Assim, as perdas de calor para a atmosfera são significativamente 

reduzidas, sendo de realçar que mesmo com uma temperatura de absorção de 120ºC 

ou maior, os tubos de vidro permanecem frios no seu exterior. A eficiência média 

anual de um sistema com colectores de tubos de vácuo encontra-se entre os 45 e 

50%. 

 

 
Figura 3.17 - Colector de tubo de vácuo [31] 
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3.3.3 - Tecnologia torre solar 

 

      A tecnologia torre solar é uma tecnologia que se apresenta com um grau de maturidade 

médio. As primeiras seis centrais existentes nos anos 80 e a central de demonstração ligada à 

rede na Califórnia tinham potências entre 1 e 5 MW. 

 

 
Figura 3.18 - Central solar térmica do tipo torre solar na Califórnia [2] 

 

      Nos sistemas de torre, o colector consiste num grande campo de espelhos, designados por 

heliostátos, com um sistema de movimento de dois eixos, que reflectem a luz solar para um 

absorvedor central montado no topo de uma torre central. Os espelhos são ajustados de 

forma a optimizar a eficiência anual da instalação. Um programa computacional calcula a 

posição do Sol e envia um sinal para os heliostátos a todo o instante, só assim é que é possível 

que os raios atinjam um único ponto. Actualmente os heliostátos apresentam um custo 

elevado e são os itens que maiores encargos acarretam na instalação.  

      A transformação do calor em electricidade normalmente é assegurada por um ciclo de 

vapor de Rankine. O sistema de ar permite temperatura de operação até 800ºC, aumentando, 

claramente, a eficiência do ciclo de vapor. 

      Tal como em quase todos os sistemas solares térmicos, é possível o armazenamento da 

energia solar, de forma a atenuar as flutuações na disponibilidade de Sol e, assim, aumentar 

a colheita de energia solar.  
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      O princípio de funcionamento da tecnologia de torre é baseado em três elementos 

principais:  

• Os heliostátos: tem a função de captar a radiação solar e direcciona-la para o 

absorvedor, são constituídos pela superfície reflectora, uma estrutura que serve de 

suporte e mecanismos que permitem orientá-los para seguir o movimento do Sol; 

• O absorvedor: é o elemento que converte a energia radiante em energia térmica, 

transfere o calor recebido a um fluido de trabalho (que pode ser água, sais fundidos, 

etc.). Este fluido é responsável por transmitir o calor a outra parte da central solar 

térmica; 

• A torre: serve de suporte para o absorvedor, que deve ser colocado a uma certa 

distância acima do nível dos heliostátos a fim de evitar, ou pelo menos reduzir, as 

sombras e os bloqueios. 

      Na figura 3.19 pode-se observar o esquema de instalação de uma central solar térmica do 

tipo torre, a torre central é um permutador de calor, onde a energia é transferida para um 

fluido de transferência de calor. Este é então opcionalmente armazenado e finalmente 

passado para um sistema de conversão da energia térmica em eléctrica, através do ciclo de 

vapor. 

 

 
 

Figura 3.19 - Esquema de instalação de uma central solar térmica tipo torre [32] 

 
      O fluido de transferência de calor pode ser água, nitrato de sal fundido, metais líquidos ou 

ar. No caso de se utilizar sal fundido, o sal líquido, à temperatura de 250ºC, é bombeado de 

um tanque frio de armazenamento até ao absorvedor, onde é aquecido até 565ºC e depois vai 

para um tanque de armazenamento a quente. Quando é necessária a produção energia 

eléctrica, o sal quente é bombeado para um sistema de geração de vapor que produz vapor 

superaquecido para um sistema convencional de turbina/gerador eléctrico. 
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3.3.4 - Tecnologia disco parabólico 

 

      Esta tecnologia está em fase de progresso e aperfeiçoamento, encontram-se em 

desenvolvimento seis centrais de 9-10 kW, três delas ensaiadas na Plataforma Solar de 

Almeria com mais de 30000 horas de operação.  

      Nestes sistemas, o colector consiste num disco com superfície espelhada que reflecte e 

concentra a luz solar directa normal para o absorvedor, de forma a gerar calor suficiente para 

que a produção de electricidade seja eficiente. Os espelhos de vidro reflectem cerca de 90-

94% da radiação incidente.    

 

 
Figura 3.20 - Central solar térmica do tipo disco parabólico com motor stirling em Albacete [33] 

 

      A unidade de conversão de energia é o conjunto formado pelo elemento absorvedor 

térmico e o motor/gerador. O absorvedor térmico é um interface entre o disco e o 

motor/gerador, que absorve o feixe concentrado de energia solar, convertendo-o em calor e 

transferindo o calor para o motor/gerador. O absorvedor é normalmente constituído por tubos 

com um fluido de refrigeração, usualmente hidrogénio ou hélio, que serve de meio de 

transferência de calor. 

     O sistema motor/gerador é o subsistema que utiliza o calor do absorvedor para a produção 

de energia eléctrica. O tipo mais comum de motores usado é o motor de Stirling, que usa o 

calor proveniente por uma fonte exterior para mover os pistões e produzir energia mecânica. 

O trabalho mecânico na forma de rotação do motor é utilizado para accionar o gerador e 

produzir energia eléctrica.  
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3.3.5 - Tecnologia cilindro-parabólica  

   
      A tecnologia cilindro-parabólica é uma tecnologia limpa, madura e com um extenso 

historial que demonstra estar preparada para instalações em grande escala. A tecnologia tem 

vindo a ser instalada desde os anos 80 com um excepcional comportamento. Desde então, a 

tecnologia tem vindo a sofrer importantes melhoras tanto a nível de rendimentos como 

custos. 

      O sistema de captação solar, é o conjunto formado pelo elemento colector e pelo 

absorvedor, como qualquer outro colector de concentração, os colectores de concentração 

cilindro-parabólicos (CCP) só podem aproveitar a radiação solar directa, o que exige que o 

colector modifique a sua posição durante o dia, ou seja, que gire em torno de um eixo 

paralelo à sua linha focal. 

 

 
Figura 3.21 - Central solar térmica do tipo cilindro-parabólico na Califórnia [2] 

 

      O absorvedor é um tubo de vidro, de revestimento negro, contendo um fluido de 

transferência de calor. O revestimento tem uma alta absorção do coeficiente de radiação e 

uma baixa reflectividade. A superfície reflectora concentra a radiação solar no tubo 

localizado ao longo do canal de focagem, aquecendo o fluido de transferência de calor. O 

fluido quente é bombeado para um conjunto de permutadores de calor, onde é produzido um 

vapor a alta pressão superaquecido. O vapor passa por um ciclo de Rankine, onde é produzida 

electricidade. O vapor de exaustão da turbina é condensado num condensador e devolvido aos 

permutadores de calor de forma a ser novamente transformado em vapor. Depois de o fluido 

passar pelos permutadores de calor e arrefecido é feita a recirculação pelo sistema de 

captação solar.  
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      Na figura 3.22 pode-se observar o esquema de instalação de uma central solar do tipo 

cilindro-parabólico.  

 

 
 

Figura 3.22 - Esquema de instalação de uma central solar térmica tipo cilindro-parabólico [34] 

 

      O campo solar é, por natureza, modular, sendo constituído por diversas linhas paralelas de 

colectores solares alinhados num eixo horizontal Norte-Sul. Esta configuração permite seguir 

o Sol de Este para Oeste durante o dia para garantir que o Sol é continuamente focado.  

      Os principais componentes existentes num campo solar de concentração com base na 

tecnologia cilindro-parabólica são:  

• O reflector cilindro-parabólico: a função do reflector cilindro-parabólico é reflectir 

e concentrar, sobre o tubo absorvedor, a radiação solar directa que incide sobre a 

superfície do colector; 

• O tubo absorvedor: é um tubo de vidro que retém um fluido de transferência de 

calor; 

• O sistema de seguimento do sol: o sistema seguidor mais comum consiste em um 

dispositivo que gira os reflectores cilíndro-parabólicos do colector em torno de um 

eixo; 

• A estrutura metálica: a missão da estrutura metálica é dar rigidez ao conjunto de 

elementos que compõem o colector. 
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      Esta é uma tecnologia com muitas provas dadas, no entanto, ainda não se atingiu o final 

da curva de aprendizagem. As estruturas avançadas em desenvolvimento permitirão a 

melhoria da precisão óptica e ao mesmo tempo reduzir o peso e o custo. Aumentando o 

comprimento dos colectores, as perdas podem ser reduzidas e aumentadas as poupanças nas 

tubagens. Os absorvedores da próxima geração também irão permitir a redução das perdas 

térmicas e ao mesmo tempo aumentar a fiabilidade. As melhorias no meio de transferência de 

calor irão permitir o aumento da temperatura de operação e do rendimento. 

      As centrais da tecnologia cilindro-parabólica podem ter a médio prazo uma dimensão 

superior a 200 MW. Na tabela 3.1 encontra-se apresentada a evolução prevista dos 

parâmetros técnicos da tecnologia cilindro-parabólica para os próximos anos, esta é uma 

tecnologia madura por isso é a preferida nos actuais projectos de centrais para ligação à rede 

na Europa e no Sudoeste dos EUA. 

 

Ano de entrada em Serviço 1989 2004 2010 2020 

Potência (MW) 
30 100 150 400 

Factor de Carga (%) 
22 54 56 57 

Sistema de Captação Solar (km2) 
0,188 1,120 1,477 3,910 

Temperatura de Operação do Campo Solar (ºC) 
391 391 500 500 

Armazenamento Térmico (horas) 
0 12 12 12 

Área do Terreno (Km2) 
0,635 3,780 4,980 13,189 

Eficiência Óptica do Campo Solar (%) 
53,3 56,7 57,0 57,0 

Eficiência do Absorvedor (%) 
72,9 81,0 82,8 84,3 

Eficiência Térmica da Tubagem (%) 
96,1 96,5 96,7 96,8 

Eficiência da Armazenagem Térmica (%) 
- 99,1 99,6 99,6 

Eficiência do Sistema de Geração (%) 
35,0 37,0 40,0 40,0 

Disponibilidade Anual (%) 
98,0 94,0 94,0 94,0 

Eficiência Anual Solar-Electricidade (%) 
10,6 14,0 15,4 15,5 

Tabela 3.1 - Evolução da tecnologia cilindro-parabólica [29] 
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      A tecnologia cilindro-parabólica apresenta as seguintes vantagens: 

• Trata-se de uma tecnologia madura; 

• Elevada disponibilidade anual; 

• Sistema modular; 

• Estratégias de operação simples. 

No entanto, esta tecnologia também apresenta desvantagens tais como: 

• É necessária água para arrefecimento e limpeza; 

• Perdas devido ao sistema de monitorização ser apenas de um eixo; 

• Os colectores requerem suportes para os espelhos de grande estabilidade. 
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Capítulo 4 

 
Legislação nacional referente à produção 
de energia eléctrica por via solar 
térmica 
 
 
4.1 - Organização legislativa 

 

      A liberalização do sector eléctrico em Portugal iniciou-se em 1988, com a publicação do 

Decreto-Lei n.º 189/88 de 27 de Maio, que permitiu a produção independente usando fontes 

renováveis ou cogeração. 

     A presente e actual organização do Sistema Eléctrico Português foi deliberada através dos 

Decretos-Lei n.º 182/95 a 188/95 de 27 de Julho com revisão dada pelo Decreto-Lei n.º 44/97 

de 20 de Fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 56/97 de 14 de Março. O Sistema Eléctrico Nacional 

(SEN) encontra-se estruturado em dois subsistemas: o Sistema Eléctrico de Serviço Público 

(SEP) ou Sistema Vinculado e o Sistema Eléctrico Independente (SEI).  

      O Sistema Eléctrico de Serviço Público (SEP) é um sistema com características de serviço 

público, definido pela obrigatoriedade de satisfação das necessidades de energia dos clientes, 

uniformidade tarifária e planeamento centralizado de longo prazo. É responsável por 

assegurar o fornecimento de electricidade em Portugal, pelo que está obrigado a fornecer 

electricidade a qualquer consumidor que o solicite. 

      O Sistema Eléctrico Independente (SEI) é um subsistema do Sistema Eléctrico Nacional 

(SEN), que funciona sem obrigações de serviço público e engloba o Sistema Eléctrico Não 

Vinculado (SENV) e a Produção em Regime Especial (PRE). 

      O Sistema Eléctrico Não Vinculado (SENV) é constituído pelos produtores não vinculados, 

os distribuidores não vinculados e clientes não vinculados, e o seu funcionamento tem por 

intuito a satisfação de necessidades próprias ou de terceiros, através de contratos comerciais 

não regulados estabelecidos livremente pelos seus intervenientes. Mediante o pagamento de 
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tarifas aplicáveis é permitido que os produtores e os clientes do Sistema Eléctrico Não 

Vinculado (SENV) acedam às redes do Sistema Eléctrico de Serviço Público (SEP). 

      A Produção em Regime Especial (PRE) funciona ao abrigo de legislação específica, criada 

devido ao reconhecimento dos benefícios, nomeadamente ambientais, dessa produção. 

Engloba a produção de energia eléctrica com base em energias renováveis, a cogeração, a 

produção hidroeléctrica com potência instalada até 10 MVA e a produção em baixa tensão 

desde que a potência a entregar à rede não seja superior a 150 kW (Decreto-Lei n.º 68/2002 

de 25 de Março). Sempre que se verifique a venda da totalidade da energia eléctrica 

produzida à rede pública, a legalização das instalações é feita pela Direcção Geral de Energia 

e Geologia (DGEG) e baseada no Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas (RLIE). 

 

 
Figura 4.1 - Organização do sistema eléctrico nacional [35] 

 

      O Decreto-Lei n.º 189/88 de 27 de Maio, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-

Lei n.º 168/99 de 18 de Maio, estabeleceu as regras aplicáveis à produção de energia 

eléctrica a partir de recurso renováveis. Esta actividade pode ser exercida por pessoas 

singulares ou colectivas de direito público ou privado, independentemente da forma jurídica 

que assumam. 

      No dia 10 de Dezembro de 2001 foi publicado o Decreto-Lei n.º 312/2001, que define o 

regime de gestão da capacidade de recepção da energia eléctrica nas redes do Sistema 
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Eléctrico de Serviço Público (SEP), proveniente de centros electroprodutores do Sistema 

Eléctrico Independente (SEI). 

      Na mesma altura, foi publicado o Decreto-Lei n.º 339-C/2001 de 29 de Dezembro, que 

introduziu modificações ao Decreto-Lei n.º 189 /88 de 27 de Maio, com a redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 168/99 de 18 de Maio, com o objectivo de estabelecer uma remuneração 

diferenciada por tecnologia e regime de exploração, com destaque para as tecnologias 

renováveis.  

      O Decreto-Lei n.º 33-A/2005, em vigor desde 16 de Fevereiro, altera a redacção do 

Decreto-Lei n.º 339-C/2001, nomeadamente no que diz respeito ao preço do CO2 e ao preço 

da electricidade em regime de mercado, sendo aplicável às novas centrais renováveis, bem 

como às centrais renováveis licenciadas ao abrigo dos Decretos-Lei n.º 189/88 e 312/2001 que 

mediante requerimento dirigido à Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), obtenham 

despacho favorável do Director. 

      Em 2007, a remuneração da Produção em Regime Especial (PRE) sofre uma nova 

actualização com o Decreto-Lei n.º 225/2007 de 31 de Maio. Este documento legislativo 

apresentou melhorias principalmente a nível do tarifário e alargou o período de remuneração, 

fortalecendo a confiança dos investidores nas tecnologias renováveis. 

 

 

4.2 - Procedimento para o licenciamento de uma central solar 

 térmica 

 

      De acordo com o Decreto-Lei n.º 312/2001 de 10 de Dezembro de 2001, refere-se o 

processo e algumas considerações legislativas a ter em conta no procedimento para o 

licenciamento de uma central solar térmica: 

 

• Pedido informação prévia para ligação às redes do Sistema Eléctrico de Serviço 

Público 

 Artigo 10.o do Decreto-Lei n.º 312/2001 de 10 de Dezembro de 2001: 

 1 - Para efeitos de ligação às redes do SEP, os promotores dos centros 

 electroprodutores, antes da apresentação do pedido para atribuição do ponto de 

 recepção de energia eléctrica devem, obrigatoriamente, formular junto da DGE 

 pedido de informação prévia sobre a possibilidade de ligação às mesmas. 

 2 - Os pedidos devem ser apresentados na DGE entre os dias 1 e 15 do 1.º mês de cada 

 quadrimestre. 

 3 - O pedido deve ser instruído com os elementos sumários caracterizadores do 

 projecto, que dele fica a fazer parte integrante. 
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 4 - Do pedido deve constar o ponto da rede e a data a partir da qual o promotor 

 pretende a ligação à rede do SEP. Neste pedido podem constar alternativas à 

 pretensão principal. 

 5 - A DGE deve prestar aos promotores as informações solicitadas até 40 dias após o 

 termo do período de apresentação dos pedidos referidos no n.º 1. 

 6 - Para efeitos do disposto no presente artigo, os operadores das redes do SEP devem 

 fornecer à DGE, a solicitação desta, no prazo de 30 dias, toda a informação necessária 

 para fundamentar a resposta aos interessados. 

 7 - A informação prévia para ligação às redes do SEP deve, designadamente, indicar o 

 local do ponto de recepção, a tensão nominal e o regime de neutro, bem como, se 

 necessário, a data indicativa a partir da qual existe capacidade de recepção de 

 energia eléctrica, além das eventuais alternativas às datas e ao ponto de ligação 

 pretendido, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

 8 - Para adequada gestão da capacidade disponível, a informação prévia poderá 

 enunciar, nomeadamente, limitações à entrega de energia, a título previsional, 

 visando habilitar os promotores com o máximo de informação útil ao desenvolvimento 

 do respectivo projecto. 

 9 - A informação prévia terá em conta os pedidos de atribuição de pontos de ligação 

 cuja avaliação se encontre em curso, nos termos do artigo seguinte, para os quais se 

 considera haver, globalmente, uma reserva provisória de capacidade. 

 10 - Quando a informação a prestar ao interessado seja no sentido de tornar inviável a 

 formulação do pedido de atribuição do ponto de recepção, por falta de capacidade 

 disponível ou previsional da rede, a informação deve conter os fundamentos e as 

 razões  que estão associados a essa indisponibilidade. 

 11 - Os pedidos não atendidos por falta de capacidade das redes serão tidos em conta, 

 pelos operadores, na concepção dos próximos planos de investimentos das redes do 

 SEP, sem prejuízo da necessária optimização das respectivas capacidades. 

 12 - A apresentação de pedidos de informação prévia prevista no n.º 2 pode ser 

 suspensa, a título excepcional, por despacho do director-geral da Energia, quando 

 exigido para salvaguarda da boa gestão do processo de avaliação. 

 Lista dos elementos a apresentar pelos promotores à DGE para completa instrução dos 

 processos de pedido de informação prévia (PIP): 

 1) Identificação do requerente: 

  Razão social; 

  Morada; 

  Número de contribuinte; 

  Nome para contacto; 

  Telefone para contacto; 

 



45 

 

 2) Memória descritiva sumária integrando, entre outros, os seguintes elementos: 

  Nome da instalação; 

  Identificação do local ou locais da instalação; 

  Tipo de produção; 

  Natureza, função e características das instalações; 

  Condições gerais de estabelecimento e exploração das instalações; 

  Potência total instalada; 

  Potência máxima a injectar na rede (quando não indicada, considerar a 

  potência instalada); 

  Número, potência e tipo de geradores; 

  Legislação ao abrigo da qual é feito o pedido; 

  Planta de localização à escala de 1:25000; 

 3) Local pretendido para o ponto de recepção, data a partir da qual pretende

 beneficiar da ligação e eventuais alternativas; 

 4) Adicionalmente, durante a análise do processo poderão ser solicitados os elementos 

 necessários ao cálculo das potências de curto-circuito previsíveis. 

 

• Pedido de atribuição do ponto de recepção 

 Artigo 11.o do Decreto-Lei n.º 312/2001 de 10 de Dezembro de 2001: 

 1 – Com base na informação prévia obtida nos termos do artigo anterior, os 

 promotores podem solicitar à DGE a atribuição de ponto de recepção de energia 

 eléctrica nas redes do SEP na seguinte condição: 

 a) Prestar caução, junto da DGE, dentro do prazo de 15 dias a contar da data 

de notificação da informação prévia, nas condições e nos montantes a 

estabelecer nos termos da regulamentação prevista no artigo 23.º; 

 3 - Para efeitos do n.º 1, o promotor deve fazer acompanhar o pedido com todos os 

 elementos necessários, que dele faz parte integrante. 

 4 - No caso de os pedidos de ponto de recepção abrangerem um conjunto de projectos 

 que o promotor pretenda tratar de forma integrada, deverá o pedido explicitar e 

 fundamentar essa pretensão, podendo a DGE promover, directamente ou através do 

 operador da rede à qual se prevê a ligação, a análise com o promotor da viabilidade 

 dessa pretensão e acordar os respectivos termos de execução. 

 5 - A DGE, no caso de insuficiência de instrução do pedido ou de dúvidas sobre os 

 elementos que o acompanham, pode solicitar ao promotor informações 

 complementares. 
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 Elementos do pedido para atribuição do ponto de recepção de energia eléctrica: 

 1) Requerimento dirigido ao director-geral da Energia; 

 2) Termo de responsabilidade pelo projecto das instalações eléctricas; 

 3) Informação prévia prestada pela DGE; 

 4) Comprovativo do direito para utilização do espaço de implantação da instalação; 

 5) Pareceres das entidades quando as instalações interferirem com os seus domínios 

ou actividades; 

 6) Projecto, em triplicado, compreendendo: 

  a) Memória descritiva: 

Memória descritiva e justificativa indicando a natureza, importância, 

função e características das instalações e do equipamento, as 

condições gerais do seu estabelecimento e da sua exploração, 

sistemas de ligação à terra, as disposições principais adoptadas para a 

produção de energia mecânica e térmica, sua transformação, 

transporte e utilização  ou a origem e destino da energia a transportar 

e as protecções contra sobreintensidades e sobretensões e os seus 

cálculos, quando se justifique; 

 Descrição, tipos e características dos geradores de energia eléctrica, 

transformadores, aparelhagem de corte e protecção, bem como das 

caldeiras, turbinas e outros equipamentos, bem como indicação se a 

localização da instalação se encontra integrada em área protegida 

(Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional, etc.); 

  b) Desenhos: 

 Planta geral de localização da instalação referenciada por 

coordenadas e em escala não inferior a 1:25000, de acordo com a 

respectiva norma, indicando a situação das obras principais, tais como 

centrais geradoras, subestações, postos de corte, postos de 

transformação, vias públicas rodoviárias e ferroviárias, cursos de 

água, construções urbanas e linhas já existentes; 

 Plantas, alçados e cortes, em escala conveniente, escolhida de acordo 

com a NP-717, dos locais da instalação, com a disposição do 

equipamento eléctrico e mecânico, em número e com pormenor 

suficiente para se poder verificar a observância das disposições 

regulamentares de segurança; 

 Esquemas eléctricos gerais das instalações projectadas, com indicação 

de todas as máquinas e aparelhos de medida e protecção e comando, 

usando os sinais gráficos normalizados. 

 Todas as peças do projecto serão rubricadas pelo técnico responsável, 

à excepção da última peça escrita, onde deverá constar a assinatura, 
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o nome por extenso e as referências da inscrição na Direcção-Geral da 

Energia. 

As peças escritas e desenhadas que constituírem o projecto deverão 

ter dimensões normalizadas, ser elaboradas e dobradas de acordo com 

as normas em vigor e regras da técnica e ser numeradas ou 

identificadas por letras e algarismos. 

 

• Atribuição do ponto de recepção de energia eléctrica 

 Artigo 12.o do Decreto-Lei n.º 312/2001 de 10 de Dezembro de 2001: 

 1 - A DGE tem o prazo de 30 dias, contados a partir da data da recepção do pedido,

 para a tomada de decisão sobre a atribuição do ponto de recepção. 

 2 - A contagem do prazo referido no número anterior suspende-se para a prestação de 

 informações complementares, solicitada pela DGE nos termos previstos no n.º 5 do 

 artigo anterior. 

 3 - Encontrando-se o pedido devidamente instruído e não havendo fundamentos para

 o seu indeferimento, a DGE atribui o ponto de recepção de energia eléctrica 

 actualizando, se necessário, a data prevista para a disponibilização de capacidade de 

 ligação no ponto atribuído, de acordo com o horizonte dos planos de investimento. 

 4 - O pedido pode ser indeferido com base nos seguintes fundamentos: 

  a) Incompatibilidade do projecto com a política energética nacional; 

  b) Incompatibilidade com outros projectos de natureza nacional ou municipal, 

  decorrentes de instrumentos de planeamento, a que a lei atribua prevalência; 

  c) Incumprimento de condições legalmente estabelecidas. 

 5 - Se a capacidade de recepção das redes do SEP não for suficiente para atender a 

 todos pedidos de recepção, em conformidade com o disposto no artigo 11.º, a DGE 

 procede à selecção desses pedidos para efeitos de atribuição da capacidade 

 disponível, nos termos  do artigo seguinte. 

 6 - Os pedidos que não possam ser considerados por falta de capacidade na data e 

 local pretendidos pelo promotor poderão, mediante prestação de caução, ficar a 

 aguardar reserva da capacidade até à data estabelecida para a execução das obras 

 previstas no plano de investimentos. 

 7 - A DGE poderá atribuir ainda ponto de recepção mediante acordo entre o 

 interessado e o operador do SEP a que se pretende ligar, para antecipação do reforço 

 da capacidade de recepção das redes do SEP, em relação ao estabelecido no plano de 

 investimento. 

 8 - No caso de comparticipação nos custos do reforço da rede, referidos no número 

 anterior, a prestação da caução prevista no n.º 6 não é obrigatória. 
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 9 - Na falta do acordo previsto no n.º 7, compete à DGE, a pedido do promotor e

 ouvida a ERSE arbitrar os valores da comparticipação. 

 

• Critérios de selecção de pedidos para atribuição da capacidade de recepção de 

energia eléctrica 

 Artigo 13.o do Decreto-Lei n.º 312/2001 de 10 de Dezembro de 2001: 

 1 - Sem prejuízo do artigo seguinte, quando a capacidade de recepção existente ou 

 previsional das redes do SEP não for suficiente para atender a todos os pedidos de 

 ligação, a DGE pode proceder à selecção dos pedidos para efeitos de atribuição da 

 capacidade disponível, utilizando os critérios estabelecidos no número seguinte. 

 2 - A selecção dos pedidos para atribuição das capacidades de recepção das redes do 

 SEP processa-se, com observância dos seguintes critérios: 

 a) Os benefícios de natureza ambiental resultantes da produção de 

electricidade pela utilização de energias limpas; 

 b) A eficiência energética associada ao processo produtivo das instalações em 

projectos equiparáveis; 

 c) Os custos evitados pelo SEP com a construção e a exploração dos centros 

electroprodutores; 

  d) A segurança do abastecimento no SEN; 

  e) Os efeitos induzidos na fiabilidade e na segurança da rede do SEP; 

f) A harmonização dos locais de produção dos centros electroprodutores e dos 

pontos de recepção com os planos de investimento das redes do SEP, 

aprovados nos termos previstos no presente diploma; 

 g) O grau de relevância dos efeitos induzidos no desenvolvimento local, 

designadamente através de aproveitamentos integrados, e o interesse sócio-

económicos do projecto. 

 3 - A selecção dos pedidos processa-se tendo em consideração a ponderação conjunta

 dos critérios estabelecidos no número anterior, os quais, pela hierarquia por que 

 estão apresentados, servirão de desempate em caso de coincidência de datas 

 pretendidas de  igualdade na valia global de cada projecto ou de usufruto da ligação à

 rede. 
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• Atribuição do ponto de recepção de energia eléctrica por concurso 

 Artigo 14.o do Decreto-Lei n.º 312/2001 de 10 de Dezembro de 2001: 

 1 - Sem prejuízo dos artigos 11.º, 12.º e 13.º do presente diploma, os pontos de

 recepção de energia eléctrica podem também ser atribuídos mediante a realização de

 concurso, nomeadamente nas seguintes situações: 

a) Prioridade na concretização de projectos inseridos em programas 

específicos aprovados pelo Governo no âmbito das opções da política 

energética nacional, com carácter de orientação para os mercados, 

designadamente em cumprimento de objectivos estabelecidos pela União 

Europeia; 

 b) Optimização da utilização da capacidade de recepção disponível das redes 

do SEP. 

 2 - A realização do concurso é determinada por despacho do Ministro da Economia, 

sob proposta da Direcção-Geral da Energia. 

 3 - O concurso tem por base um caderno de encargos elaborado pela Direcção-Geral 

 da Energia e aprovado pelo Ministro da Economia. 

 4 - A realização do concurso e os requisitos a integrar no respectivo caderno de 

 encargos obedecem ao cumprimento dos princípios estabelecidos no artigo 6.º. 

 

• Prazos de execução das instalações e caducidade  

 
 Artigo 17.o do Decreto-Lei n.º 312/2001 de 10 de Dezembro de 2001: 

 1 - Os promotores de produção em regime especial têm o prazo de 24 meses para 

 conclusão dos trabalhos de instalação, a contar da data de notificação de licença de 

 estabelecimento concedida nos termos previstos no Regulamento de Licenças para as 

 Instalações Eléctricas, a qual deve ser solicitada imediatamente após a atribuição do 

 ponto de recepção. 

 4 - Para garantia da conclusão das obras, os promotores devem prestar à entidade 

 operadora da rede uma caução, nas condições e nos montantes a estabelecer nos 

 termos  da regulamentação prevista no artigo 23.º. 

 5 - A não conclusão dos trabalhos nos prazos previstos no n.º1, por motivo 

 imputável ao promotor, faz caducar a respectiva licença de estabelecimento e o 

 respectivo ponto de recepção. 

 6 - O promotor de produção em regime especial, por uma vez, pode obstar à 

 caducidade a que respeita o número anterior, requerendo fundamentadamente que o 

 prazo seja prorrogado pela DGE, não podendo a duração da prorrogação concedida 

 ultrapassar metade do prazo inicial e sendo ainda fixado pela DGE um reforço de 

 caução. 
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 7 - Sem prejuízo do número anterior, no caso da ocorrência de caducidade 

 estabelecida nos números anteriores, por motivo imputável ao promotor, a DGE 

 determina o accionamento da caução, revertendo o montante desta a favor do 

 operador da rede do SEP. 

 

• Regulamentação  

 
 Artigo 23.o do Decreto-Lei n.º 312/2001 de 10 de Dezembro de 2001: 

 São regulamentados por portaria do Ministro da Economia: 

 a) Os montantes das cauções previstas nos artigos 11.º, 12.º e 17.º e a sua 

forma de prestação.  
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Capítulo 5 
 

 

 
Análise dados solares em Portugal   

      A quantidade de energia que o Sol fornece anualmente para a atmosfera terrestre, 

corresponde a cerca de 10000 vezes o consumo mundial de energia. Encontra-se representado 

na figura 5.1 o potencial da radiação solar incidente em Portugal em comparação com os 

restantes países, representando o vermelho, as zonas com maior radiação solar.  

      Em Portugal, o potencial solar disponível é bastante considerável, sendo um dos países da 

Europa com melhores condições para o aproveitamento deste recurso. 

 

 
Figura 5.1 - Mapa da radiação solar incidente [36] 
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5.1-Insolação solar 

 

      No que concerne à insolação solar, Portugal é um dos países da Europa que tem a melhor 

insolação anual. Dispõem de uma média anual de horas de Sol variável entre 2200 a 3100 

horas, por exemplo, a Alemanha dispõem apenas de 1200 a 1700 horas de Sol anuais.  

 

 
Figura 5.2 - Mapa da insolação anual em Portugal [37] 

      Como era de esperar, a variação da insolação anual entre o Norte e o Sul de Portugal é 

significativa, no entanto, não impede que o aproveitamento da radiação solar nos sistemas 

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

      No Alentejo atingem-se aproximadamente as 3100 horas de insolação anual, garantindo 

assim uma das maiores capacidades de produção de energia eléctrica por via solar térmica. 

 

       



 

5.2-Radiação solar global

 

      Durante o ano, a radiação solar global (a radiação directa mais a radiação difusa) sofre 

variações ao longo do dia. Esta variação é sobretudo influenciada pela radiação directa.

      Apresenta-se nas figuras 5.3, 5.4 e 5.5 a radiação solar global diária e a média anual para 

o Porto, Lisboa e Évora.  

 

Figura 5.3 

Figura 5.4 
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Radiação solar global 

Durante o ano, a radiação solar global (a radiação directa mais a radiação difusa) sofre 

do dia. Esta variação é sobretudo influenciada pela radiação directa.

se nas figuras 5.3, 5.4 e 5.5 a radiação solar global diária e a média anual para 

Figura 5.3 - Radiação solar global no Porto 
 

Figura 5.4 - Radiação solar global em Lisboa 

Meses
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Durante o ano, a radiação solar global (a radiação directa mais a radiação difusa) sofre 

do dia. Esta variação é sobretudo influenciada pela radiação directa. 

se nas figuras 5.3, 5.4 e 5.5 a radiação solar global diária e a média anual para 

 

 



 

Figura 5.5 

      O valor médio anual da radiação solar global no Porto é de 4,24 kWh/m

4,47 kWh/m2 e o de Évora é de 4,80 kWh/m

      As regiões do país que registam 

maior potencialidade para o aproveitamento da energia solar, por isso, apresenta

5.6 uma comparação dos valores da radiação solar global em 3 zonas distintas do país (Porto, 

Lisboa e Évora) para determinar

aproveitamento da energia solar. 

       

Figura 5.6 - Comparação da radiação solar global em 3 zonas distintas do país
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Figura 5.5 - Radiação solar global em Évora 

 

O valor médio anual da radiação solar global no Porto é de 4,24 kWh/m2, o de Lisboa é de 

e o de Évora é de 4,80 kWh/m2. 

As regiões do país que registam maior valor da radiação solar global são as regiões com 

maior potencialidade para o aproveitamento da energia solar, por isso, apresenta

5.6 uma comparação dos valores da radiação solar global em 3 zonas distintas do país (Porto, 

a) para determinar-se qual a região do país com maior potencialidade para o 

aproveitamento da energia solar.  
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, o de Lisboa é de 

maior valor da radiação solar global são as regiões com 

maior potencialidade para o aproveitamento da energia solar, por isso, apresenta-se na figura 

5.6 uma comparação dos valores da radiação solar global em 3 zonas distintas do país (Porto, 

se qual a região do país com maior potencialidade para o 

 
Comparação da radiação solar global em 3 zonas distintas do país 
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      Analisando a figura 5.6 verifica-se que para o mesmo mês, o valor da radiação solar global 

alusivo a Évora é sempre superior ao valor obtido relativamente ao Porto e Lisboa, assim 

sendo, Évora é uma região do país com grande potencialidade para o aproveitamento da 

energia solar. Como pressuposto, verifica-se um aumento significativo do valor da radiação 

solar global entre o Norte e o Sul de Portugal. 

      Com base no sistema da Comunidade Europeia PVGIS, efectuou-se para o Porto, Lisboa e 

Évora uma simulação da estimativa da produção esperada de uma central solar térmica do 

tipo cilindro-parabólico com uma potência instalada de 3,975 MW.  

      Os valores obtidos para as três zonas distintas do país são valores característicos de um 

sistema de seguidores de seguimento solar sobre dois eixos, no entanto, os colectores 

cilindro-parabólicos constituem um sistema de seguimento de um só eixo. Um seguidor de um 

eixo vertical ou inclinado a Sul produz menos 1-4% que um seguidor de dois eixos [38], porém 

o erro foi fixado em 5% a partir das estimativas da Comissão Europeia. Assim sendo, as 3 

zonas distintas do país apresentam os seguintes valores: 

 

• Porto (Latitude: 41° 08' N; Longitude: 08° 36' O; Altitude: 100 m) 

 

 

Mês 

Produção média diária 

de electricidade (kWh) 

Produção média mensal 

de electricidade (kWh) 

Janeiro 14630 453150 

Fevereiro 15770 440800 

Março 23465 727700 

Abril 24225 727700 

Maio 28405 879700 

Junho 32300 969000 

Julho 31825 988000 

Agosto 31920 988000 

Setembro 26220 786600 

Outubro 20045 621300 

Novembro 13965 418950 

Dezembro 11400 353400 

Média Anual 22895 696192 

Total por Ano 8350500 

Tabela 5.1 - Produção esperada de electricidade no Porto [38] 
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• Lisboa (Latitude: 38° 42' N; Longitude: 09° 09' O; Altitude: 77 m) 

 

 

Mês 

Produção média diária 

de electricidade (kWh) 

Produção média mensal 

de electricidade (kWh) 

Janeiro 15390 478800 

Fevereiro 16245 453150 

Março 23940 741950 

Abril 24130 724850 

Maio 27930 866400 

Junho 31920 959500 

Julho 33345 1035500 

Agosto 31635 978500 

Setembro 27265 817000 

Outubro 21660 670700 

Novembro 15200 456950 

Dezembro 14250 440800 

Média Anual 23655 718200 

Total por Ano 8616500 
 

Tabela 5.2 - Produção esperada de electricidade em Lisboa [38] 

 

• Évora (Latitude: 38° 34' N; Longitude: 07° 54' O; Altitude: 30 m) 

 

 

Mês 

Produção média diária 

de electricidade (kWh) 

Produção média mensal 

de electricidade (kWh) 

Janeiro 18500 573000 

Fevereiro 19200 539000 

Março 30000 931000 

Abril 27900 837000 

Maio 34700 1080000 

Junho 37400 1120000 
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Julho 38800 1200000 

Agosto 37600 1170000 

Setembro 30600 917000 

Outubro 25700 796000 

Novembro 16900 507000 

Dezembro 15800 491000 

Média Anual 27800 846000 

Total por Ano 10200000 

 

Tabela 5.3 - Produção esperada de electricidade em Évora [38] 

 

      Analisando os diversos valores obtidos nas diferentes simulações, verifica-se que o local 

com os valores de produção de electricidade mais elevados é Évora.  

      Conforme se pode observar na tabela 5.3, instalando em Évora uma central solar térmica 

de concentração do tipo cilindro-parabólico, com uma potência instalada de 3,975 MW, 

obtêm-se uma produção total estimada de electricidade por ano de 10,20 GWh. 

      Assim, conclui-se que Évora reúne todas as condições desejadas para se implementar uma 

central solar térmica de concentração, ou seja, possui um elevado potencial para 

aproveitamento de energia solar. 
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Capítulo 6 

 
Estudo de um projecto de produção de 

energia eléctrica por via solar térmica 

com base tecnologia cilindro-parabólica 

 

 

6.1-Descrição técnica      

 

      A central em estudo é uma central solar térmica de concentração, baseada em colectores 

cilindro-parabólicos e geração directa de vapor, que perante um ciclo Rankine composto de 

duas etapas, permite aproveitar a energia solar para produzir energia eléctrica. 

      A potência instalada na central é de 3,975 MW, esta produzirá uma grande quantidade de 

energia eléctrica, aproximadamente 10,20 GWh por ano.  

      A superfície reflectora dos colectores solares cilindro-parabólicos é responsável por 

concentrar a radiação solar incidente nos tubos absorvedores que estão posicionados no 

centro da linha focal das parábolas. 

      Nos tubos absorvedores, circula um fluído que é aquecido devido à radiação solar 

concentrada. Por sua vez, o fluído passa ao estado de vapor e alimenta as turbinas que 

acopladas aos alternadores produzem energia eléctrica. O vapor de exaustão dessas turbinas 

é reaproveitado para alimentar outras turbinas que acopladas aos alternadores produzem 

também energia eléctrica. A energia eléctrica produzida será injectada na rede pública de 

distribuição. 

      A central será implementada em Évora (Latitude: 38° 34' N; Longitude: 07° 54' O), uma 

vez que o local reúne todas as condições favoráveis para promover-se uma central com esta 

tipologia. 
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6.2-Análise do local 

 

          A radiação solar disponível localmente é o ponto-chave na análise do local, porque a 

quantidade de energia eléctrica produzida anualmente depende consideravelmente da 

radiação solar incidente no local. O valor médio da radiação solar incidente no local é de 4,80 

kWh/m2, sendo este um dos mais elevados a nível da radiação solar incidente no nosso País.       

      A disponibilidade de água é também um ponto muito importante a ter em consideração 

na análise do local. Nesta central, o consumo de água é aproximadamente 65.681 m3 por ano, 

este valor deve-se principalmente aos ciclos termodinâmicos necessitarem de 

aproximadamente 3 litros de água por segundo e às necessidades de água para a refrigeração 

e para a limpeza dos equipamentos presentes na central solar térmica, nomeadamente a 

limpeza dos colectores solares cilindro-parabólicos. Este consumo é coberto sobretudo através 

de poços de água existentes directamente no local. 

      A capacidade disponível para a recepção de nova produção é outro factor importante a 

ter em conta na análise do local. Na figura 6.1 apresenta-se os valores disponíveis para além 

da potência já ligada e atribuída até final de Abril de 2008 e, conforme se pode presenciar, 

Évora é um local que apresenta uma potência disponível de 70 MVA para a recepção de nova 

produção. 

 

 
Figura 6.1 - Valores indicativos da potência disponível para os períodos 2008-2010 [39] 
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            A capacidade de interligação do centro electroprodutor à rede de distribuição de 

electricidade é também uma condição extremamente importante na análise do local. Na 

figura 6.2, apresenta-se a estrutura da rede de distribuição de Média Tensão (MT) na zona de 

Évora. A azul encontra-se representada a rede MT de 15 kV e a verde encontra-se 

representada a rede MT de 30 kV. Conforme se pode observar, não existe impedimentos no 

que concerne à interligação da central à rede de distribuição de Média Tensão, nas periferias 

do local existe uma linha eléctrica de Média Tensão de 15 kV, assim sendo, a central será 

interligada à rede de distribuição MT de 15 kV. 

 

 
Figura 6.2 - Mapa da rede de distribuição de Média Tensão na zona de Évora  
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6.3-Equipamentos 

 

 

6.3.1-Colectores cilindro-parabólicos  

 

      Os colectores cilindro-parabólicos são colectores solares de concentração com foco linear, 

que podem operar de forma eficiente a temperaturas na ordem dos 125ºC – 450ºC e são 

constituídos por uma superfície espelhada encurvada de forma parabólica, que tem a função 

de encaminhar os raios solares para um tubo de absorção.  

      Relativamente ao ângulo que os colectores devem ter em relação ao Sol, este varia 

consoante a localização geográfica do sistema que se pretende montar. Este factor é de 

elevada importância, fundamentalmente pelo facto de afectar significativamente a eficiência 

dos colectores solares. 

      Nesta central, optou-se por utilizar os colectores cilindro-parabólicos da marca 

Eurotrough já que estes colectores possuem um rendimento elevado e uma estrutura de 

suporte rígida e ligeira. Os mesmos colectores são compostos por módulos reflectores 

cilindro-parabólicos com 12m de comprimento e 5,76m de largura. 

 

 
 Figura 6.3 - Colector Eurotrough [40]  

 

      A unidade solar em estudo é composta por 480 colectores cilindro-parabólicos, agrupados 

em 10 filas, com 48 colectores ligados em série dentro de cada fila. Assim sendo, o campo 

solar ocupa aproximadamente 129.700m2.  
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Figura 6.4 - Planta com a disposição dos colectores solares cilindro-parabólicos 

 

      Na tabela 6.1 encontram-se representadas as principais características dos colectores 

solares Eurotrough utilizados na central solar térmica em análise. 

 

Superfície de captação  69,12m2 

Taxa de concentração  82% 

Rendimento  80% 

Perdas por seguimento  3% 
 

Tabela 6.1 - Características do colector solar Eurotrough 

 



 

      Os colectores solares cilindro

componentes fundamentais, os quais são descritos seguidamente. Sem estes não era possível, 

nem existia condições para converter a energia solar em energia térmica. 

 

 

6.3.1.1-Reflectores cilindro

 
 
            A principal função dos reflectores cilindro

os tubos absorvedores a radiação solar directa que incide sobre a superfície. A característica 

mais evidente nos colectores solares cilindro

reflectores.  

      Nos colectores cilindro-parabólicos da marca Eurotrough, os reflectores são constituídos 

por espelhos de vidro branco parabólicos curvados com revestimento de prata, dado que a 

prata é o material mais reflector que exi

índice de reflectividade solar de 93,5%. Cada espelho tem ap

                                

Figura 6.5 -

6.3.1.2-Tubos absorv

 

      Os tubos absorvedores são um dos elementos fundamentais dos colectores solares, é deles 

que depende o rendimento global dos colectores solares cilindro

absorvem a radiação solar directa reflectida pelos reflectores 

Os colectores solares cilindro-parabólicos Eurotrough são constituídos por quatro 

componentes fundamentais, os quais são descritos seguidamente. Sem estes não era possível, 

nem existia condições para converter a energia solar em energia térmica.   

Reflectores cilindro-parabólicos 

A principal função dos reflectores cilindro-parabólicos é reflectir e concentrar sobre 

os tubos absorvedores a radiação solar directa que incide sobre a superfície. A característica 

mais evidente nos colectores solares cilindro-parabólicos é a forma parabólica dos 

parabólicos da marca Eurotrough, os reflectores são constituídos 

por espelhos de vidro branco parabólicos curvados com revestimento de prata, dado que a 

prata é o material mais reflector que existe. Os espelhos têm uma grossura de 4mm

índice de reflectividade solar de 93,5%. Cada espelho tem aproximadamente 2m

 

- Montagem dos reflectores cilindro-parabólicos [41] 
 
 
 
 

Tubos absorvedores 

Os tubos absorvedores são um dos elementos fundamentais dos colectores solares, é deles 

que depende o rendimento global dos colectores solares cilindro-parabólicos. Estes tubos 

absorvem a radiação solar directa reflectida pelos reflectores cilindro-parabólicos.

63 

os Eurotrough são constituídos por quatro 

componentes fundamentais, os quais são descritos seguidamente. Sem estes não era possível, 

parabólicos é reflectir e concentrar sobre 

os tubos absorvedores a radiação solar directa que incide sobre a superfície. A característica 

ma parabólica dos 

parabólicos da marca Eurotrough, os reflectores são constituídos 

por espelhos de vidro branco parabólicos curvados com revestimento de prata, dado que a 

têm uma grossura de 4mm e um 

roximadamente 2m2 de área. 

 
 

Os tubos absorvedores são um dos elementos fundamentais dos colectores solares, é deles 

parabólicos. Estes tubos 

parabólicos. 



 

      Os tubos absorvedores são constituídos por um tubo interior metálico e nele circula o 

fluido de transferência de calor, e outro tubo exterior de vidro que protege o recobrimento 

selectivo do primeiro. O tubo exterior de vidro tem 

radiação, aproximadamente 95%, e uma baixa reflectividade. 

      O fluido de transferência de calor que circula dentro do tubo interior metálico é água 

desmineralizada, esta é aquecida e transformada em vapor superaquec

      Entre ambos os tubos, existe vácuo para reduzir as perdas térmicas por convecção, no 

entanto, ocorrem umas perdas térmicas na ordem dos 15%. Os dois tubo

comprimento de 4m, no entanto, possuem diâmetros diferentes, o diâmetro do 

é de 70 mm e o diâmetro do tubo de vidro é d

 

Figura 6.6 

6.3.1.3-Sistemas de seguimento solar

 

      Os colectores solares cilindro

por isso é necessário que os colectores solares possuam mecanismos de seguimento solar para 

acompanharem o movimento do Sol durante o dia. 

      Os sistemas de seguimento solar consistem em dispositivos que giram os espelhos dos 

colectores solares cilindro-parabólicos em torno de um eixo.

      A rotação dos colectores solares exige um mecanismo de accionamento para mover os 

colectores de acordo com a posição do Sol, nos colectores Eurotrough o mecanismo de 

accionamento é hidráulico. Para reduzir

os vários módulos ligados em série e opera conjuntamente como um único elemento.

Os tubos absorvedores são constituídos por um tubo interior metálico e nele circula o 

fluido de transferência de calor, e outro tubo exterior de vidro que protege o recobrimento 

selectivo do primeiro. O tubo exterior de vidro tem uma alta absorção do coeficiente de 

radiação, aproximadamente 95%, e uma baixa reflectividade.  

O fluido de transferência de calor que circula dentro do tubo interior metálico é água 

desmineralizada, esta é aquecida e transformada em vapor superaquecido.  

Entre ambos os tubos, existe vácuo para reduzir as perdas térmicas por convecção, no 

entanto, ocorrem umas perdas térmicas na ordem dos 15%. Os dois tubo

, no entanto, possuem diâmetros diferentes, o diâmetro do 

e o diâmetro do tubo de vidro é de aproximadamente 115 mm.  

Figura 6.6 - Montagem dos tubos absorvedores [41] 

 

 

Sistemas de seguimento solar 

Os colectores solares cilindro-parabólicos só podem aproveitar a radiação solar

por isso é necessário que os colectores solares possuam mecanismos de seguimento solar para 

acompanharem o movimento do Sol durante o dia.  

Os sistemas de seguimento solar consistem em dispositivos que giram os espelhos dos 

parabólicos em torno de um eixo. 

A rotação dos colectores solares exige um mecanismo de accionamento para mover os 

colectores de acordo com a posição do Sol, nos colectores Eurotrough o mecanismo de 

accionamento é hidráulico. Para reduzir os custos, um só mecanismo de accionamento move 

os vários módulos ligados em série e opera conjuntamente como um único elemento.
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Os tubos absorvedores são constituídos por um tubo interior metálico e nele circula o 

fluido de transferência de calor, e outro tubo exterior de vidro que protege o recobrimento 

uma alta absorção do coeficiente de 

O fluido de transferência de calor que circula dentro do tubo interior metálico é água 

 

Entre ambos os tubos, existe vácuo para reduzir as perdas térmicas por convecção, no 

entanto, ocorrem umas perdas térmicas na ordem dos 15%. Os dois tubos têm um 

, no entanto, possuem diâmetros diferentes, o diâmetro do tubo metálico 

 

 

parabólicos só podem aproveitar a radiação solar directa, 

por isso é necessário que os colectores solares possuam mecanismos de seguimento solar para 

Os sistemas de seguimento solar consistem em dispositivos que giram os espelhos dos 

A rotação dos colectores solares exige um mecanismo de accionamento para mover os 

colectores de acordo com a posição do Sol, nos colectores Eurotrough o mecanismo de 

os custos, um só mecanismo de accionamento move 

os vários módulos ligados em série e opera conjuntamente como um único elemento. 



 

Figura 6.7 - Seguimento solar típico de um colector cilindro

 

 

6.3.1.4-Estruturas metálicas

 

      As estruturas metálicas dos colectores solares têm por finalidade dar rigidez ao conjunto 

de elementos que os compõem. Conforme se pode presenciar na figura 6.8 as estruturas 

metálicas dos colectores Eurotrough consistem em armações de aço galvanizado.

 

Figura 6.8 

Seguimento solar típico de um colector cilindro-parabólico [4

Estruturas metálicas 

uras metálicas dos colectores solares têm por finalidade dar rigidez ao conjunto 

de elementos que os compõem. Conforme se pode presenciar na figura 6.8 as estruturas 

metálicas dos colectores Eurotrough consistem em armações de aço galvanizado.

8 - Estrutura metálica do colector Eurotrough [41] 
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parabólico [41] 

uras metálicas dos colectores solares têm por finalidade dar rigidez ao conjunto 

de elementos que os compõem. Conforme se pode presenciar na figura 6.8 as estruturas 

metálicas dos colectores Eurotrough consistem em armações de aço galvanizado. 
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6.3.2-Turbinas a vapor 

 

      As turbinas a vapor são máquinas motrizes que utilizam a elevada energia cinética da 

massa de vapor expandido, fazendo com que forças consideráveis actuem sobre as pás do 

rotor. As forças, aplicadas às pás, originam um momento motor resultante, que faz girar o 

rotor.  

      Neste centro electroprodutor as turbinas a vapor são utilizadas para o accionamento de 

alternadores eléctricos.  

      Com o objectivo de melhorar o rendimento total da central solar térmica de 

concentração, a conversão termoeléctrica é efectuada em duas etapas, na primeira etapa é 

utilizado um ciclo Rankine Convencional e, na segunda etapa é utilizado um ciclo Rankine 

Orgânico. 

      O ciclo Rankine Convencional é o ciclo ideal das centrais térmicas a vapor, este ciclo 

consiste basicamente numa adaptação do ciclo motor de Carnot com o intuito de torná-lo 

viável do ponto de vista construtivo. O ciclo Rankine Convencional é um ciclo termodinâmico, 

onde o fluido de trabalho é especificamente a água, permitindo portanto a transformação de 

calor em trabalho. 

      O ciclo Rankine Orgânico é baseado no processo convencional de Rankine com a diferença 

de utilizar um fluido orgânico, e daí o nome de Organic Rankine Cycle.  

      Assim sendo, o ciclo Rankine Orgânico em vez de utilizar a água como fluido de trabalho, 

utiliza um gás refrigerante orgânico que passa ao estado gasoso a baixas temperaturas, por 

isso, é utilizado o vapor de exaustão das turbinas da primeira etapa como fonte quente, uma 

das grandes vantagens deste projecto é a possibilidade de rentabilizar o vapor desperdiçado 

da primeira etapa para utilizar posteriormente na segunda etapa.  

      De forma análoga ao que ocorre no ciclo Rankine Convencional, o vapor dessa substância 

orgânica, é dirigido para as turbinas, que accionam os alternadores de electricidade. Todo o 

processo trabalha a pressão consideravelmente baixa e consequentemente não requer o uso 

da tecnologia de alta pressão, de custos muito elevados. 

      A grande vantagem do ciclo Rankine Orgânico, prende-se com o facto das temperaturas 

requeridas para tornar o método eficiente são relativamente baixas. 

      Para a central operar de forma mais eficiente, decidiu-se utilizar 3 módulos básicos, 

sendo cada módulo básico constituído por: 

• 3 Turbinas com potência nominal de 275 kW = 825 kW (Na primeira etapa); 

• 2 Turbinas com potência nominal de 250 kW = 500 kW (Na segunda etapa). 

      Desta forma, a potência total de cada módulo básico é de 1,325 MW. Somando-se o valor 

da potência total dos 3 módulos básicos obtêm-se o valor de 3,975 MW, sendo este o valor da 

potência total instalada na central.  
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      Assim sendo, na primeira etapa (ciclo Rankine Convencional) utilizam-se no total 9 

turbinas com as seguintes características: 

 

Tipo Expansão directa 

Circuito aberto 

Potência nominal 275kW 

Rendimento vapor  > 59% 

Rendimento eléctrico  > 96% 

Ruído gerado 85dB a 10m 

Peso 333kg 

Dimensões (C x L x A) 1,00 x 1,00 x 2,00m 
 

Tabela 6.2 - Principais características das turbinas do ciclo Rankine Convencional 

 

As turbinas são fabricadas por um material, que é composto por aço e por ligas de titânio, 

resistente à corrosão, imune por disposição construtiva às possíveis impurezas do vapor 

fornecido. É um conjunto compacto e apresenta reduzidas dimensões. 

      Por sua vez, na segunda etapa (ciclo Rankine Orgânico) utilizam-se no total 6 turbinas 

com as seguintes características: 

 

Tipo  Refrigerante 

específico 

Circuito fechado 

Potência nominal 250kW 

Rendimento fluido trabalho > 52% 

Rendimento eléctrico  > 96% 

Ruído gerado 78dB a 10m 

Peso 1.333kg 

Dimensões (C x L x A) 6,00 x 2,50 x 3,50m 
 

Tabela 6.3 - Principais características das turbinas do ciclo Rankine Orgânico 

 

Estas turbinas são também fabricadas por um material, que é composto por aço e por ligas de 

titânio, resistente à corrosão, imune por disposição construtiva às possíveis impurezas do 

vapor fornecido. Este conjunto é também um conjunto compacto, no entanto, apresenta 

elevadas dimensões. 

    Decidiu-se utilizar o processo de 3 módulos básicos, devido apresentar vantagens 

extremamente importantes, tais como, a possibilidade de conexão e desconexão gradual e 

sucessiva da central à rede pública de distribuição. 
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6.3.3-Alternadores 

 

      Os alternadores são equipamentos que convertem a energia mecânica, proveniente das 

turbinas, em energia eléctrica, sob a forma de corrente alternada.  

      Estes equipamentos, para além de produzirem energia eléctrica produzem ainda uma 

quantidade reduzida de calor, pelo que têm rendimentos energéticos muito elevados.  

      Conforme o referido no subcapítulo 6.3.2, na primeira etapa (ciclo Rankine Convencional) 

utilizam-se 9 turbinas com potência nominal de 275 kW, assim sendo, nessa etapa utilizam-se 

9 alternadores com as seguintes características: 

 

Potência nominal 275kW 

Tensão nominal  480V, 3 fases, 50Hz 

Excitação Sistema de excitação 

estática 

Temperatura de funcionamento -30ºC a 50ºC 

Factor de potência 0,95 Indutivo 

Distorção harmónica  Inferior a 5% 

Ruído máximo 78dB a 10m 
 

Tabela 6.4 - Principais características dos alternadores do ciclo Rankine Convencional 

 

      Por sua vez, na segunda etapa (ciclo Rankine Orgânico) utilizam-se 6 turbinas com 

potência nominal de 250 kW, desta forma, utilizam-se nessa etapa 6 alternadores com as 

seguintes características: 

 

Potência nominal 250kW 

Tensão nominal  480V, 3 fases, 50Hz 

Excitação Sistema de excitação 

estática 

Temperatura de funcionamento -30ºC a 50ºC 

Factor de potência 0,95 Indutivo 

Distorção harmónica  Inferior a 5% 

Ruído máximo 78dB a 10m 
 

Tabela 6.5 - Principais características dos alternadores do ciclo Rankine Orgânico 
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6.3.4-Transformadores 

 

      A principal função dos transformadores é elevar ou reduzir as amplitudes da tensão entre 

as bobinas do primário e do secundário. 

      Os transformadores utilizados nesta central são transformadores elevadores porque a 

conversão da energia mecânica em eléctrica nos alternadores efectua-se a 480V de corrente 

alternada trifásica e a linha eléctrica que existe nas periferias do local é uma linha de média 

tensão de 15 kV. 

      Assim sendo, é necessário elevar o valor da tensão de 480V para 15 kV, através de 

transformadores elevadores para se poder ligar ao ponto de ligação concedido. 

      Nesta central, decidiu-se utilizar 3 transformadores da marca EFACEC com a relação de 

transformação 0,48/15 kV e potência nominal de 1.600 kVA. 

 

 

6.3.5-Sistema de condensação 

 

      O sistema de condensação tem como função condensar o vapor de exaustão proveniente 

das turbinas da segunda etapa do ciclo Rankine (ciclo Rankine Orgânico).  

      Neste projecto, resolveu-se utilizar um sistema de condensação da marca GEA, que é 

constituído pelos seguintes elementos:  

• Condensadores para condensar o vapor de exaustão das turbinas; 

• Grupos de bombas para extraírem o vapor condensado; 

• Aparelhos de alarme e controlo da instalação; 

• Tubos e válvulas de interligação entre os diferentes elementos. 

 

 
Figura 6.9 - Princípio do sistema de condensação [42] 
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6.3.6-Sistema de refrigeração 

 

      Nas centrais solares térmicas, além de existir um sistema de refrigeração principal, existe 

um sistema de refrigeração secundário, normalmente fechado, que serve para refrigerar os 

diferentes equipamentos auxiliares da central. 

      Nesta central, a refrigeração realiza-se em circuito fechado mediante a utilização de 

torres de refrigeração com ventilação forçada de ar, fornecidas pela empresa Esindus. Estas 

torres permitem evacuar as temperaturas necessárias de forma muito eficiente, inclusive 

quando as temperaturas atingem valores muito elevados. 

      As torres de refrigeração consistem em estruturas de betão em forma parabólica, as 

mesmas encontram-se assentes em pilares. 

 

 
 

Figura 6.10 - Torres de refrigeração Esindus [43] 

 

      O arrefecimento do sistema de condensação é obtido pela circulação de água em circuito 

fechado através das torres de refrigeração com ventilação forçada de ar. 

     A água utilizada no sistema de refrigeração é captada dos poços de água existentes 

directamente no local. 

      É de salientar que a adopção do sistema de água de refrigeração funcionando em circuito 

fechado através das torres de refrigeração com ventilação forçada de ar, permite reduzir 

significativamente a quantidade de água captada, bem como, minimizar o impacto térmico 

associado. 

 

 



 

6.3.7-Sistema de ar comprimido

 

      O centro electroprodutor está equipado com compressores que proporcionam ar 

comprimido, este é armazenado em reservatórios. 

      O ar comprimido pode ser utilizado como ar de instrumentação 

 

 

6.3.8-Sistema de tratamento de água

 

      Nesta central solar térmica de concentração é utilizada água desmineralizada como fluido 

de transferência de calor, por isso, a central está equipada com um sistema de tratamento de 

água que é responsável por retirar todos os sais minerais da água.

      O sistema de tratamento de água é fornecido pela empresa Befesa, sendo esta empresa 

do grupo Abengoa. 

  

 

6.3.9-Sistema de controlo 

 

      A informação é distribuída a partir do sistema de 

esquema de três níveis de controlo. 

 

Figura 6.11 

Sistema de ar comprimido 

O centro electroprodutor está equipado com compressores que proporcionam ar 

comprimido, este é armazenado em reservatórios.  

O ar comprimido pode ser utilizado como ar de instrumentação e como ar de serviços.

Sistema de tratamento de água 

Nesta central solar térmica de concentração é utilizada água desmineralizada como fluido 

de transferência de calor, por isso, a central está equipada com um sistema de tratamento de 

ue é responsável por retirar todos os sais minerais da água. 

O sistema de tratamento de água é fornecido pela empresa Befesa, sendo esta empresa 

Sistema de controlo  

A informação é distribuída a partir do sistema de controlo principal aplicando um 

esquema de três níveis de controlo.  

Figura 6.11 - Centro de controlo principal [44] 
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O centro electroprodutor está equipado com compressores que proporcionam ar 

e como ar de serviços. 

Nesta central solar térmica de concentração é utilizada água desmineralizada como fluido 

de transferência de calor, por isso, a central está equipada com um sistema de tratamento de 

O sistema de tratamento de água é fornecido pela empresa Befesa, sendo esta empresa 

controlo principal aplicando um 
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6.3.9.1-Sistema de controlo local 

 

      O sistema de controlo local é responsável pelo controlo do sistema de energia local, que 

permite executar as acções solicitadas ao sistema de seguimento, de acordo com a 

informação recebida do sistema de controlo de distribuição e com a informação 

proporcionada pelos sensores instalados nos colectores solares. 

      Este sistema é responsável por detectar problemas com o funcionamento dos colectores 

solares e é ainda responsável por conduzir os colectores para uma posição segura em caso de 

perda de comunicação. 

 

 

6.3.9.2-Sistema de controlo da distribuição 

 

      O sistema de controlo da distribuição tem como principal função realizar cálculos 

apropriados para localizar cada colector solar, e é também responsável por enviar 

informação, ao sistema de controlo distribuído da central, acerca das condições do campo 

solar.  

      Este sistema de controlo tem um sistema de sincronização temporal equipado com um 

receptor GPS, alcançando uma grande precisão no tempo. Para além disso, os equipamentos 

incorporam um relógio interno de tempo real com uma grande precisão para trabalhar 

durante meses sem desvios. 

 

 

6.3.9.3-Sistema de controlo distribuído da central 

 

      O sistema de controlo distribuído da central tem como objectivo controlar, monitorizar e 

supervisionar todos os processos da central solar térmica. Este sistema tem um controlo 

directo sobre alguns dos subsistemas da central e está em contacto e em comunicação directa 

com outros subsistemas de controlo da mesma. 

 

 

6.4-Princípio de funcionamento 

 

      Na figura 6.12 pode-se observar o esquema do princípio de funcionamento simplificado da 

central solar térmica em estudo.  

      O campo solar é o “coração” da central solar térmica, este é modular e é constituído por 

10 filas de colectores solares cilindro-parabólicos, alinhados num eixo horizontal Norte-Sul.  
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Esta configuração permite seguir o Sol de Este para Oeste, durante o dia, para garantir que o 

Sol seja continuamente focado. O sistema de seguimento do Sol é executado com base num 

mecanismo que gira os espelhos cilíndro-parabólicos dos colectores solares em torno de um 

eixo.  

      Os colectores solares são constituídos por espelhos cilindro-parabólicos que capturam a 

radiação solar incidente e concentram-na nos tubos absorvedores, localizados ao longo da 

linha focal das parábolas. Essa radiação concentrada faz com que a água desmineralizada seja 

aquecida à medida que circula pelos tubos absorvedores e, por sua vez, a água 

desmineralizada passa ao estado de vapor (14,79 bar, 260ºC). 

       Posteriormente, o vapor vai alimentar as turbinas da primeira etapa (ciclo Rankine 

Convencional) que estão equipadas com alternadores eléctricos para a produção de energia 

eléctrica, que será injectada na rede pública de distribuição.  

      Por sua vez, o vapor de exaustão das turbinas da primeira etapa é reaproveitado para 

alimentar as turbinas da segunda etapa (ciclo Rankine Orgânico) que estão também equipadas 

com alternadores eléctricos para a produção de energia eléctrica, que será injectada na rede 

pública de distribuição. 

      Por fim, o vapor de exaustão das turbinas da segunda etapa é condensado no sistema de 

condensação e devolvido ao campo solar de forma a ser transformado novamente em vapor.  

 

 
 

Figura 6.12 - Esquema do princípio de funcionamento simplificado da central solar térmica  
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6.5-Manutenção 

 

      A conservação da central solar térmica está directamente relacionada com a durabilidade 

e fiabilidade dos equipamentos, por sua vez, a durabilidade e fiabilidade dos equipamentos 

está dependente da qualidade da manutenção aplicada.  

      Um colector solar tem um tempo de vida compreendido entre os 20 e os 30 anos, sendo a 

proximidade do tempo de vida a cada um destes extremos dependente do tipo e qualidade de 

manutenção imposta ao colector. 

      A manutenção de um equipamento térmico deve ser hierarquizada em segmentos 

distintos: periodicidade, manutenção exterior e manutenção interior. 

      Nesta secção são evidenciados os procedimentos que deverão ser efectuados na 

manutenção dos equipamentos da central solar térmica de concentração. 

 

 

6.5.1-Manutenção semanal 

 

      Semanalmente, será efectuada limpeza em toda a área do campo solar, no sentido de 

proporcionar um bom funcionamento dos equipamentos e da instalação. A limpeza dos 

equipamentos e da instalação é extremamente importante, uma vez que evita a diminuição 

da eficiência da central solar térmica. 

 

 
Figura 6.13 - Limpeza dos colectores solares cilindro-parabólicos [41] 
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6.5.2-Manutenção anual  

 

      Será efectuada anualmente uma inspecção e manutenção em toda a área da central solar 

térmica de concentração no sentido de proporcionar um bom funcionamento da mesma.  

      Desta forma, serão executadas as seguintes verificações: 

 

→ Verificações externas: 

• Inexistência de corrosão; 

• Posicionamento e inexistência de algum  dos parafusos e vedantes; 

• Colocação correcta dos equipamentos. 

→ Verificações internas: 

• Que o sistema está correctamente isolado; 

• Não existe nenhum dano nas condutas de água; 

• A pressão de funcionamento do sistema; 

• Não existem fugas de vapor evidentes; 

• Todos os controlos eléctricos e sensores devem estar em perfeito 

funcionamento. 

 

 

6.5.3-Manutenção em cada 5 anos 

 

      De 5 em 5 anos será efectuado um teste de anti-congelamento com o objectivo de 

supervisionar e averiguar se ocorreram danos na central solar térmica de concentração devido 

às temperaturas muito reduzidas. Este teste deverá ser realizado por uma pessoa 

especializada nessa área.  
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Capítulo 7 

 

 

Estudo de viabilidade económica 
 

 

      A decisão de aceitar, ou não, um projecto de investimento directamente produtivo ou de 

seleccionar um projecto de investimento entre várias alternativas só deve ser tomada com 

recurso a critérios objectivos de avaliação. 

      Estes critérios variam conforme a natureza dessa avaliação (económica, financeira, 

operacional, social, etc.) e a sua quantificação depende de técnicas bem precisas ou, 

simplesmente, de factores de ponderação estimados. Neste capítulo, trataremos apenas 

critérios de natureza económica. 

      Na temática de selecção dos projectos de investimento abordam-se modelos de análise de 

viabilidade económica, de modo a que um agente de decisão possa ter em conta se deve ou 

não investir em determinado projecto. 

      Como modelos de análise de viabilidade económica realçam-se o valor actualizado líquido 

(VAL), taxa interna de rentabilidade (TIR) e período de recuperação do investimento (PRI) ou 

pay-back. 
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7.1-Valor actualizado líquido (VAL) 

 

      Para o cálculo do valor actualizado líquido (VAL) de um projecto de investimento, 

consideram-se todos os investimentos, todas as rendas e todas as componentes de exploração 

(sejam pagas ou recebidas). Uma vantagem deste modelo na análise de um projecto de 

investimento é que este pode facilmente ser convertido num critério de decisão quanto à 

viabilidade económico-financeira do mesmo. 

      Como são considerados todos os fluxos monetários, o valor actualizado líquido (VAL), 

pode ter valor negativo, positivo ou nulo. 

      Se o valor for positivo (VAL>0), o projecto será economicamente viável, porque permite 

cobrir o investimento, gerar a remuneração exigida pelo investidor e ainda excedentes 

financeiros. Desta forma, o projecto tem interesse. 

      O caso em que VAL é nulo (VAL=0), é o caso limite de investimento, é um investimento 

em que o investidor ainda poderá receber a remuneração exigida. Neste caso, recomenda-se 

a reanálise do valor do prémio de risco da taxa de actualização pois pequenas variações na 

mesma poderão originar graves consequências futuras ao projecto. 

      Quando o VAL é negativo (VAL<0), o projecto considera-se à partida economicamente 

inviável. Assim sendo, o projecto não tem interesse. 

      O valor actualizado líquido (VAL) de um projecto de investimento é obtido através da 

seguinte equação [45]: 

 

VAL = �CC) + ∑ \]^
�-9_`)^

?ab-      (7.1) 

 

C0 é o valor do investimento (C0 = -15.730.000,00 €), denotando-se a natureza da 

característica algébrica deste parâmetro que assume sinal negativo, considerando o 

investimento como um custo. O ano zero corresponde ao período de implementação do 

projecto. A actualização da série anual dos fluxos monetários corresponde à diferença entre 

as entradas e as saídas de dinheiro, os chamados cash-flows, actualizados durante a vida útil 

do empreendimento a uma determinada taxa de actualização (Ta = 8%). 

      De acordo com os cálculos efectuados no Microsoft Excel, os quais encontram-se 

apresentados em anexo, obteve-se o valor de 9.344.580,05 € referente ao valor actualizado 

líquido (VAL) do projecto a 30 anos.  

      Desta forma, o projecto é extraordinariamente aliciante, uma vez que permite cobrir o 

investimento, gerar a remuneração exigida pelo investidor e ainda excedentes financeiros.  
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7.2-Taxa interna de rentabilidade (TIR) 

 

      A taxa interna de rentabilidade (TIR) de um projecto corresponde à taxa máxima de 

remuneração dos capitais a investir, ou seja, a taxa interna de rentabilidade (TIR) é a taxa de 

actualização para a qual o valor do VAL é nulo. Então, da equação de definição do valor 

actualizado líquido (VAL) resulta que a TIR satisfará a equação (7.1), a qual assume a seguinte 

forma [45]: 

 

�CC) + ∑ \]^
�-9_`)^

?ab- = 0    (7.2) 

       

C0 é o valor do investimento (C0 = -15.730.000,00€), denotando-se a natureza da 

característica algébrica deste parâmetro que assume sinal negativo, considerando o 

investimento como um custo. O ano zero corresponde ao período de implementação do 

projecto. A actualização da série anual dos fluxos monetários corresponde à diferença entre 

as entradas e as saídas de dinheiro, os chamados cash-flows, actualizados durante a vida útil 

do empreendimento. 

      A taxa interna de rentabilidade (TIR) é obtida pela resolução da expressão anterior em 

ordem a Ta, e é geralmente comparada com os custos dos capitais/ fontes de financiamento a 

utilizar no próprio projecto.  

      Em termos de decisão o projecto só deve ser aceite se a taxa interna de rentabilidade 

(TIR) for superior à taxa de actualização (Ta), devendo ser rejeitado se a mesma for inferior à 

taxa de actualização (Ta). Uma taxa interna de rentabilidade (TIR) nula será sinónimo de 

indiferença. 

 

Regra Decisão 

TIR > Ta Aceitar 

TIR < Ta Rejeitar 

TIR = Ta Indiferença 

Tabela 7.1 - Regras de decisão de acordo com o TIR 

      O intervalo existente entre a taxa interna de rentabilidade (TIR) e a taxa de actualização 

(Ta) é um indicador da robustez da solução face ao risco, isto é, de alguma segurança face à 

incerteza nos seus factores. 

      De acordo com os cálculos efectuados no Microsoft Excel, presentes em anexo, obteve-se 

o valor de 13,34% alusivo ao valor da taxa interna de rentabilidade (TIR) do projecto a 30 

anos.  

      Assim sendo, o valor da taxa interna de rentabilidade (TIR) é superior ao valor da taxa de 

actualização (Ta), por isso, o projecto deve ser aceite. 
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7.3-Período de recuperação do investimento (PRI) ou pay-back 

 

      O período de recuperação do investimento (PRI) ou pay-back é uma forma de determinar 

quantos anos se demora a pagar o projecto e a obter os seus lucros, ou seja, é uma forma de 

medir de maneira mais elaborada, o número de anos a reaver o investimento efectuado. 

      De acordo com este modelo de avaliação, é de aceitar um projecto quando o período de 

recuperação do investimento (PRI) ou pay-back é inferior ao número de anos de vida útil 

previstos para o mesmo. 

      Porém, o índice do período de recuperação do investimento (PRI) ou pay-back deve ser 

usado fundamentalmente como índice de risco, e não como comparador de projectos, 

principalmente quando as alternativas têm tempos de vidas diferentes. 

      O período de recuperação do investimento (PRI) ou pay-back é obtido através da seguinte 

equação [45]: 

                                                      PRI = j + \]^
\]^=\]^gh

    (7.3) 

 

j é o período imediatamente antes do cash-flow acumulado passar a positivo, CFj corresponde 

ao cash-flow acumulado para o período j e CFj+1 corresponde ao cash-flow acumulado para o 

período j+1. 

      De acordo com os cálculos efectuados no Microsoft Excel, os quais se pode verificar e 

analisar em anexo, obteve-se o valor de 13,90 anos referente ao período de recuperação do 

investimento (PRI) ou pay-back. Desta forma, podemos verificar e concluir que o projecto é 

pago durante 13,90 anos. 

      O tempo de vida útil previsto para o projecto é 30 anos, assim, a diferença entre a 

duração do projecto e o PRI ou pay-back é aproximadamente 16,10 anos. Desta forma, 

durante esses 16,10 anos o projecto gera apenas lucro.  

      Mais uma vez, podemos presenciar e concluir que o projecto é extremamente viável, por 

isso, o mesmo deve ser aceite. 
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Capítulo 8 

 
 

Conclusões e Trabalhos futuros 

 
8.1-Conclusões      

 

      O previsível esgotamento dos combustíveis fósseis e o aumento do preço dos mesmos 

obrigam a uma diversificação das fontes de energia. Assim sendo, devemos apostar nas fontes 

de energia renováveis que estão à nossa disposição e que são integralmente inesgotáveis.  

      Portugal usufrui das condições mais favoráveis, na União Europeia, para o aproveitamento 

da energia solar, é um dos países com maior disponibilidade de radiação solar e possui entre 

2200 e 3100 horas de Sol por ano.  

      A radiação solar é influenciada por um conjunto de factores, tais como, a humidade 

relativa do ar, latitude, altitude e a poluição atmosférica. Esta radiação solar constitui-se 

numa inesgotável fonte energética, havendo um enorme potencial de utilização por meio de 

sistemas de captação e conversão em outra forma de energia.  

      A produção de energia eléctrica por via solar térmica, é extremamente benéfica quer a 

nível ambiental quer a nível económico. A nível ambiental porque permite a Portugal uma 

redução significativa das emissões dos Gases com Efeito de Estufa (GEE), o que é 

extraordinariamente importante para o cumprimento do estipulado no âmbito do Protocolo de 

Quioto e permite diminuir o consumo de combustíveis fósseis. A nível económico porque 

permite reduzir por um lado a importação dos combustíveis fósseis, e permite um melhor 

posicionamento internacional de certificados de origem, pela aposta nas tecnologias com 

capacidade de obtenção desses títulos e participação no mercado internacional de Produção 

em Regime Especial (PRE) pelo desenvolvimento em Portugal de experiência relevante na 

área.  
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      As condições climáticas e geográficas alusivas a Évora tornam a região como o local de 

Portugal ideal para ser um dos líderes e referências no mundo. Normalmente, as centrais 

solares térmicas são implementadas em lugares em que o custo de terreno é baixo, que 

tradicionalmente coincidem com zonas económicas desfavorecidas. 

     A construção de uma central solar térmica origina um aumento de emprego devido às 

necessidades de serviços associados à construção da central, os quais serão abarcados por 

empresas locais originando novos postos de trabalho, à criação de empresas fabricantes de 

equipamentos e às necessidades de manutenção da central durante o tempo de vida útil. 

      As centrais solares térmicas produzem energia eléctrica da mesma forma que as centrais 

convencionais, no entanto, utilizam como energia primária a radiação solar concentrada. 

Desta forma, a grande vantagem das centrais solares térmicas é de não provocarem emissões 

de CO2 durante o seu funcionamento. Trata-se de uma tecnologia que pode produzir grandes 

quantidades de energia eléctrica e pode contribuir de maneira significativa para o reforço das 

redes eléctricas, diminuindo o risco de falhas de abastecimento. Estas centrais não provocam 

impactos sobre o meio ambiente, sobre a qualidade do ar e sobre os recursos hídricos 

existentes. 

      Das diferentes tecnologias de central solar térmica de concentração, apenas a tecnologia 

cilindro-parabólica alcançou até ao momento um elevado amadurecimento, o que demonstra 

estar preparada para instalações em grande escala. 

      As centrais solares térmicas de colectores cilindro-parabólicos são constituídas por 

colectores cilindro-parabólicos. Estes, por sua vez, são constituídos por uma superfície 

espelhada encurvada de forma parabólica, que tem a função de encaminhar os raios solares 

para os tubos absorvedores. Usando estes sistemas parabólicos maximiza-se a razão de 

concentração dos colectores, aumentando por isso a eficiência destes, pois toda a energia é 

somente focada nos tubos absorvedores. No entanto, os colectores cilindro-parabólicos 

captam apenas a radiação directa, não permitem fazer uso da radiação difusa.  

      Nesta central solar térmica a conversão termoeléctrica é efectuada em duas etapas com 

o objectivo de utilizar o vapor de exaustão das turbinas da primeira etapa para alimentar as 

turbinas da segunda etapa. Assim sendo, uma das grandes vantagens deste projecto é a 

possibilidade de rentabilizar o vapor desperdiçado da primeira etapa para utilizar 

posteriormente na segunda etapa, ou seja, nada se perde tudo se transforma. 

      Estas centrais, têm extraordinárias perspectivas no futuro, devido ao seu elevado 

rendimento e baixo custo de produção de energia eléctrica. A rentabilidade destas centrais é 

muito superior à rentabilidade das centrais termoeléctricas que utilizam combustíveis fósseis 

como fontes de energia primária. Assim sendo, tendo em conta o estudo económico realizado 

e dada à elevada rentabilidade face às outras tecnologias inerentes à produção de energia 

eléctrica, conclui-se que o presente projecto é extremamente viável, podendo-se obter lucros 

grandemente elevados. No entanto, esta tecnologia necessita do apoio dos órgãos políticos e 

da confiança dos potenciais investidores. 
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8.2-Trabalhos futuros      

 

      A realização desta dissertação permitiu estudar em profundidade um tema que é da 

actualidade, e que é da maior importância para o país, no entanto, não finda o estudo que se 

pode e deve fazer sobre a energia solar térmica.  

      Apesar dos resultados alcançados, ainda existem certos desenvolvimentos e 

aperfeiçoamentos que devem ser realizados, nomeadamente no que concerne aos 

equipamentos utilizados na central solar térmica de concentração e à implementação prática 

da central de forma a comprovar a sua mais-valia. 

      Os trabalhos propostos vão permitir melhorar a qualidade da central solar térmica de 

concentração e particularmente através da sua implementação prática poder-se-á ter uma 

noção do desempenho real da central pois, até ao momento, ainda não existe em Portugal 

nenhuma central solar térmica de concentração, baseada em colectores cilindro-parabólicos. 
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Glossário 
  

Absorvedor Componente de um sistema solar térmico de material escuro ou revestido com 

pintura negra ou selectiva, que tem como objectivo absorver a radiação solar e transferi-la, 

em forma de calor, para o líquido circulante. 

Aquecimento global - Termo utilizado para descrever o aumento da temperatura média da 

atmosfera da Terra e dos oceanos, que tem sido observada nas últimas décadas. 

Atmosfera - Massa gasosa que envolve a Terra, com várias camadas: troposfera, estratosfera, 

mesosfera e termosfera. 

Biomassa - Matéria orgânica de origem animal ou vegetal que directamente ou por 

transformação natural ou artificial pode ser utilizada como fonte de energia. Exemplos: 

resíduos florestais, efluentes pecuários, resíduos agro-industriais, culturas energéticas, etc. 

Biosfera - A parte da Terra e a sua atmosfera que podem suportar vida. 

Camada de Ozono - Camada atmosférica que se situa entre os 20 e os 50 km acima da 

superfície da terrestre e que actua como um filtro, reduzindo a quantidade de radiações 

perigosas que chega à superfície terrestre. 

Células Fotovoltaicas - Dispositivos capazes de transformar a energia luminosa, proveniente 

do Sol ou de outra fonte de luz, em energia eléctrica. 

Centro Electroprodutor - Designação genérica de central eléctrica que utilize fontes 

renováveis 

Colector - Peça básica de um sistema de colectores que tem por função transformar a 

radiação solar em calor do modo mais eficiente possível.  

Colector Solar - Dispositivo que capta a energia proveniente dos raios solares (radiação solar) 

para aquecer um fluído, normalmente água. 

Corrente Alternada - Corrente eléctrica cuja magnitude e direcção varia ciclicamente. 
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Corrente Contínua - Fluxo constante e ordenado de electrões sempre numa direcção. 

Corrente de curto-circuito - Máxima corrente que pode entregar um dispositivo sob 

condições determinadas de radiação e temperatura correspondendo a tensão nula e 

consequentemente a potência nula. 

Corrente de Potência Máxima - Corrente que entrega o dispositivo a potência máxima sob 

condições determinadas de radiação e temperatura. É utilizada como corrente nominal do 

mesmo. 

CPC - Tipo de colector solar (Concentrador Parabólico Composto), destinado à conversão da 

energia solar em energia térmica. 

Dióxido de carbono - Gás sem cor, sem odor e não tóxico. Um dos principais produtos da 

combustão de combustíveis fósseis. O dióxido de carbono é um gás de estufa que contribui 

para o potencial aquecimento global.   

Efeito de estufa - O aquecimento da atmosfera terrestre atribuído a uma reacção do dióxido 

de carbono e de outros gases; alguns cientistas pensam que esta reacção permite aos raios 

solares aquecerem a Terra. 

Eficiência - Razão entre a energia produzida e a energia consumida ou recebida. 

Electrão volt - Unidade de energia equivalente a energia que um electrão adquire quando 

passa através de uma diferença de potencial de 1 Volt. 

Energia solar - Em sentido restrito, é a energia que chega à terra a partir do Sol sob a forma 

de fotões.  

Energia solar fotovoltaica - Energia proveniente da radiação solar que é transformada 

directamente em electricidade a partir de células de material semicondutor (células 

fotovoltaicas). 

Energia solar passiva - Aproveitamento da energia solar sem que exista a utilização directa 

de equipamentos de conversão. Um bom exemplo é o aproveitamento da radiação solar para 

o aquecimento de edifícios através da sua correcta localização e orientação. 

Energia solar térmica - Energia proveniente da radiação solar que é transformada a partir de 

colectores solares em calor. 

Energias renováveis - Fontes de energia inesgotáveis à escala humana cuja exploração não 

leva a libertação de resíduos poluentes para a atmosfera. Exemplos: energia eólica, solar, 

hídrica, etc. 
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Entidade promotora - Entidade que se propõe construir e explorar centro electroprodutor. 

Fluxo radiante – Quantificação da radiação solar que incide sobre a superfície da terra. 

Quantidade de energia radiante recebida, transmitida ou emitida por unidade de tempo por 

unidade de área. 

Fontes de Energia - São os vários recursos que podemos utilizar para gerar energia: sol, 

vento, mar, átomo, biomassa, combustíveis fósseis, entre outros. 

Fotão - Parcela de energia electromagnética, "quantum de luz".  

Gases com Efeito de Estufa - São os principais responsáveis pelo chamado efeito estufa. 

Entre os vários gases que constituem os GEE, podemos encontrar o dióxido de carbono (CO2), 

o óxido nitroso (N20) e o metano (CH4), entre outros. 

Gerador - Equipamento que faz a conversão da energia mecânica em energia eléctrica. 

Inclinação Orbital - O ângulo entre o plano da órbita e o plano da eclíptica.   

Insolação – Número de horas de Sol durante um dia. 

Inversor - Dispositivo eléctrico capaz de converter a corrente contínua em corrente 

alternada. 

kWh - Unidade de medição da energia (1 kWh = 1 000 Wh). 

Latitude - Localização, em relação à linha do equador, de um dado ponto na superfície da 

Terra. É medida em graus, e a linha do equador está a zero graus.  

Longitude - Localização, em relação ao Meridiano Principal, de um dado ponto na 

superfície da Terra. Tal como a latitude, é medida em graus – e o Meridiano Principal, em 

Greenwich, corresponde a zero graus de longitude.  

Máquinas motrizes - São máquinas que transformam a energia fluida (Vapor) em energia 

mecânica. 

Neutrões - Partículas sem carga eléctrica que fazem parte da constituição do núcleo atómico. 

Ozono - Gás incolor que se localiza na estratosfera, camada da atmosfera que tem 

importância vital para a vida na Terra, uma vez que impede os raios ultravioletas 

provenientes do Sol, de chegar à superfície da Terra. 

Órbita - Trajectória curva de um corpo no espaço, influenciado pela atracção gravitacional de 

um corpo de maior massa. O Plano Orbital é o plano no qual a órbita é descrita.  
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Painéis solares fotovoltaicos - Dispositivos que utilizam o efeito fotovoltaico para converter 

a radiação solar em energia eléctrica. As células solares são o elemento de base dos módulos 

solares, que, associados constituem os painéis fotovoltaicos. 

 

Período de recuperação do investimento - Período de tempo necessário para recuperação 

de um determinado investimento inicial. 

Permutador de calor - Equipamento que permite a troca de calor entre dois fluidos que se 

encontram a temperaturas diferentes. 

Ponto de recepção - Ponto preexistente na rede do SEP, previsto ou a criar nos planos de 

investimento da rede à data em que o promotor pretende a ligação, onde se irá efectuar a 

ligação do centro electroprodutor. 

Potência Máxima - É o valor máximo de potência que pode entregar o dispositivo. É possível 

conhecer a potência máxima de uma célula ou de um painel solar através do ponto de 

trabalho da característica I-V. 

Produtor - Entidade singular ou colectiva titular de instalações de produção de energia 

eléctrica no âmbito do SEI. 

Protões - Partículas com carga eléctrica positiva que fazem parte da constituição do núcleo 

atómico. 

Radiação difusa - A radiação difusa é todo o tipo de radiação que não atinge o ponto de 

observação por um caminho geometricamente direito, sendo por ex. dispersa ou reflectida 

por componentes da atmosfera.  

Radiação directa - Radiação solar que atinge a superfície da terra de modo directo. A 

radiação difusa soma-se à radiação directa.  

Radiação global - Soma de radiação directa e radiação difusa na horizontal.  

Radiação solar - Radiação electromagnética (visível e não visível) emitida pelo Sol.  

Reflexão - Retorno da radiação que incide numa superfície. 

Silício - Elemento químico, com número atómico 14, excelente semicondutor e o mais 

utilizado nas células fotovoltaicas. Constituinte comum da areia e do quartzo (como óxido). 

Sistema Termodinâmico não isolado - Sistema cujas fronteiras permitem trocas de matéria e 

de energia com o meio exterior. 
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Taxa interna de rentabilidade - Taxa de actualização que torna o valor actualizado líquido 

de um investimento igual a zero. 

Tensão de Circuito Aberto - Máxima tensão que pode entregar um dispositivo sob condições 

determinadas de radiação e temperatura correspondendo a circulação de corrente nula e 

consequentemente a potência nula. 

Tensão de Potência Máxima - Tensão que entrega o dispositivo a potência máxima sob 

condições determinadas de radiação e temperatura. É utilizada como tensão nominal do 

mesmo. 

Turbina - Equipamento que permite a conversão da energia mecânica e térmica contida num 

fluido em trabalho de eixo. Podem ser usadas para a produção de electricidade e nesse caso 

estão ligadas a um gerador. 

Ultravioleta - Radiação electromagnética no comprimento de onda 4 a 400 nanometros. 

Unidade Astronómica - Distância da Terra ao Sol - cerca de 150 milhões de quilómetros. 

Vácuo - Ausência de ar num espaço. 

Valor actualizado líquido - Representa a contribuição líquida de um projecto para a criação 

de riqueza e é obtido deduzindo o valor actual de um projecto ao valor do seu investimento 

inicial. 

Volt - Unidade de medida da tensão, correspondente a diferença de potencial entre dois 

pontos de um fio condutor transportando uma corrente de 1A quando a potência dissipada é 1 

Watt (W). 

Watt - Unidade de potência eléctrica (We) ou térmica (Wt), ou quantidade de trabalho (J) 

realizado numa unidade de tempo; Equivale a 1 joule por segundo. 
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Estudo de viabilidade económica 
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Parâmetros económicos 

Potência nominal  3.975 (MW) 

Custo da central 15.730.000 (€) 

Duração da central 30 Anos 

Diminuição de rendimento anual 0,50% 

Taxa de inflação anual 2,50% 

Crescimento anual do preço de venda 2,00% 

Preço de venda nos primeiros 25 anos (€/kWh)  0,269375 

Preço de venda nos restantes anos (€/kWh)  0,215498 

Valor do empréstimo  15.730.000 (€) 

Taxa anual efectiva (TAE) 4% 

Número de anos 15 

Custo mensal do empréstimo (C_empréstimo) 116.353 (€) 

Custo anual de manutenção (C_manutenção) 40.000 (€) 

Taxa de actualização (Ta) 8% 

 

 

 
Custo da central 

  un €/un Preço total (€) 

Terreno 1 550.000,00 550.000,00 

Colectores solares 480 9.500,00 4.560.000,00 

Turbina+Alternador (1ª Etapa) 9 490.000,00 4.410.000,00 

Turbina+Alternador (2ª Etapa) 6 500.000,00 3.000.000,00 

Transformador 3 30.000,00 90.000,00 

Sistema de condensação 1 380.000,00 380.000,00 

Sistema de refrigeração 2 200.000,00 400.000,00 

Sistema tratamento de água 1 120.000,00 120.000,00 

Sistema de ar comprimido 1 90.000,00 90.000,00 

Sistema de controlo 1 30.000,00 30.000,00 

Obra civil - - 1.800.000,00 

Outros custos (projectos, alvarás, deslocamentos, etc.) - - 300.000,00 

Total de custos - - 15.730.000,00 
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Estudo de viabilidade económica 
Ano Produção (kWh/ano) Preço de venda (€/kWh) Receitas (€) C_empréstimo (€) C_manutenção (€) Cash-flow (€) Cash-flow Actualizado (€) Cash-flow Acumulado (€) 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.730.000,00 -15.730.000,00 -15.730.000,00 

1 10.200.000,00 0,27 2.747.625,00 0,00 40.000,00 2.707.625,00 2.507.060,19 -13.222.939,81 

2 10.149.000,00 0,27 4.958.219,78 1.396.234,93 41.000,00 3.520.984,86 3.018.677,00 -10.204.262,81 

3 10.098.255,00 0,28 2.830.114,23 1.396.234,93 42.025,00 1.391.854,30 1.104.898,82 -9.099.364,00 

4 10.047.763,73 0,29 2.872.282,93 1.396.234,93 43.075,63 1.432.972,37 1.053.277,47 -8.046.086,52 

5 9.997.524,91 0,29 2.915.079,94 1.396.234,93 44.152,52 1.474.692,50 1.003.650,94 -7.042.435,59 

6 9.947.537,28 0,30 2.958.514,63 1.396.234,93 45.256,33 1.517.023,38 955.982,06 -6.086.453,53 

7 9.897.799,60 0,30 3.002.596,50 1.396.234,93 46.387,74 1.559.973,84 910.229,75 -5.176.223,78 

8 9.848.310,60 0,31 3.047.335,19 1.396.234,93 47.547,43 1.603.552,83 866.349,70 -4.309.874,08 

9 9.799.069,04 0,32 3.092.740,48 1.396.234,93 48.736,12 1.647.769,44 824.294,96 -3.485.579,12 

10 9.750.073,70 0,32 3.138.822,32 1.396.234,93 49.954,52 1.692.632,87 784.016,52 -2.701.562,60 

11 9.701.323,33 0,33 3.185.590,77 1.396.234,93 51.203,38 1.738.152,46 745.463,80 -1.956.098,80 

12 9.652.816,71 0,33 3.233.056,07 1.396.234,93 52.483,47 1.784.337,68 708.585,04 -1.247.513,76 

13 9.604.552,63 0,34 3.281.228,61 1.396.234,93 53.795,55 1.831.198,13 673.327,75 -574.186,01 

14 9.556.529,87 0,35 3.330.118,91 1.396.234,93 55.140,44 1.878.743,54 639.638,98 65.452,97 

15 9.508.747,22 0,36 3.379.737,69 1.396.234,93 56.518,95 1.926.983,80 607.465,66 672.918,63 

16 9.461.203,48 0,36 3.430.095,78 0,00 57.931,93 3.372.163,85 984.302,48 1.657.221,12 

17 9.413.897,46 0,37 3.481.204,20 0,00 59.380,22 3.421.823,98 924.812,78 2.582.033,90 

18 9.366.827,98 0,38 3.533.074,15 0,00 60.864,73 3.472.209,42 868.917,04 3.450.950,93 

19 9.319.993,84 0,38 3.585.716,95 0,00 62.386,35 3.523.330,60 816.398,21 4.267.349,14 

20 9.273.393,87 0,39 3.639.144,13 0,00 63.946,01 3.575.198,13 767.052,35 5.034.401,49 

21 9.227.026,90 0,40 3.693.367,38 0,00 65.544,66 3.627.822,72 720.687,84 5.755.089,32 

22 9.180.891,76 0,41 3.748.398,56 0,00 67.183,27 3.681.215,28 677.124,61 6.432.213,93 

23 9.134.987,31 0,42 3.804.249,69 0,00 68.862,86 3.735.386,84 636.193,47 7.068.407,40 

24 9.089.312,37 0,42 3.860.933,02 0,00 70.584,43 3.790.348,59 597.735,46 7.666.142,86 

25 9.043.865,81 0,43 3.918.460,92 0,00 72.349,04 3.846.111,88 561.601,20 8.227.744,06 
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26 8.998.646,48 0,22 1.939.190,32 0,00 74.157,76 1.865.032,55 252.155,69 8.479.899,75 

27 8.953.653,25 0,22 1.968.084,25 0,00 76.011,71 1.892.072,55 236.862,54 8.716.762,29 

28 8.908.884,98 0,22 1.997.408,71 0,00 77.912,00 1.919.496,71 222.496,01 8.939.258,30 

29 8.864.340,55 0,23 2.027.170,10 0,00 79.859,80 1.947.310,30 208.999,98 9.148.258,28 

30 8.820.018,85 0,23 2.057.374,93 0,00 81.856,30 1.975.518,64 196.321,77 9.344.580,05 

 

VAL A 30 ANOS  
                 

9.344.580,05 €  

TIR A 30 ANOS  13,34% 

PRI OU PAY-BACK 13,90 Anos 
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Anexo B 
 

 

Mapa da rede de distribuição de Média 

Tensão na zona de Évora 
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