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Resumo 

O elevado impacto ambiental dos combustíveis fósseis tem conduzido a um aumento na procura por 

fontes de energia renovável. No contexto da produção de energia elétrica, este fenómeno não é exceção, 

sendo a energia geotérmica uma das principais fontes de interesse global. Esta tecnologia tem também 

bastante importância para o território português, nomeadamente no Arquipélago dos Açores, com 27 

MWe instalados e um elevado potencial de crescimento. Na elaboração do projeto de uma central 

geotérmica de 4 MWe de ciclo binário na Ilha Terceira surgiu a hipótese da construção de uma central 

com ciclo saturado ou sobreaquecido. O decaimento das condições geotérmicas e o comportamento 

imprevisível dos reservatórios fazem com que a central opere em regime transiente ao longo do seu 

período de exploração, afastando os equipamentos nos pontos ótimos de funcionamento. Esta situação 

dificulta a avaliação da melhor solução para explorar os recursos geotérmicos. De forma a simular o 

regime transiente de operação da central, foi desenvolvida uma rotina de calculo em Matlab e foram 

ainda desenvolvidos modelos matemáticos para o decaimento dos reservatórios geotérmicos, tendo em 

conta dados de operação de outras centrais da região. Através da rotina de cálculo obtiveram-se os 

resultados em regime estacionário e transiente para diversos cenários, que permitiram tirar conclusões 

sobre o desempenho de ambas as soluções para todo o período de exploração. Conclui-se que a 

abordagem a um ciclo saturado permite dar à central uma maior flexibilidade para se adaptar às condições 

transientes dos reservatórios, traduzindo-se num melhor desempenho ao longo do período de 

exploração.  
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Abstract 

 

The high environmental impact of fossil fuels has led to an increase in the demand for renewable energy 

sources. In the context of electricity production, this phenomenon is no exception, with geothermal 

energy being one of the main sources of global interest. This technology has also a great importance for 

Portugal, particularly in the Azores archipelago, with 27 MWe installed and a high growth potential. In the 

elaboration of a geothermal power plant project of 4 MWe with a binary cycle, in the Terceira Island, it 

emerged the hypothesis of a power station with a saturated or a superheated cycle. The decay of the 

geothermal conditions and the unpredictable behaviour of the reservoirs make the plant operate in a 

transient state throughout its exploration period, moving away the equipment from the design points of 

operation. This situation makes it difficult to assess the best solution to exploit geothermal resources. To 

simulate the transient operating regime of the plant, a calculation routine was developed in Matlab and 

mathematical models for the decay of the geothermal reservoirs were developed, taking into account 

data from the operation of other plants in the region. Through the calculation routine, the results were 

obtained in a steady and transient regime for several scenarios, which allowed to draw conclusions about 

the performance of both solutions for the entire exploration period. It is concluded that the approach to 

a saturated cycle allows the plant to be more flexible to adapt to the transient conditions of the reservoirs, 

translating into better performance over the exploration period. 
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Nomenclatura 

 

Brine – Parte líquida do fluido geotérmico (salmoura) 

PA2 – Poço de baixa pressão 

PA3 – Poço de média pressão 

PA4 – Poço de alta pressão 

P – Pressão (bar) 

T – Temperatura (°C) 

�̇� – Caudal (Kg/s) 

�̇� – Taxa de transferência de calor 

�̇� – Taxa de transferência de trabalho 

�̇�𝑑  – Taxa de destruição de exergia 

�̇� – Taxa de geração de entropia 

�̇� – Fluxo de Exergia 

�̇�𝑁𝐸𝑇  – Potência Líquida 

�̇�𝑇 – Potência da Turbina 

�̇�𝐵  – Potência da Bomba 

�̇�𝐶  – Potência do ventilador do condensador 

𝐶𝐸 – Consumo específico (kg/KW.h) 

LCOE – Levelized Cost of Electricity 

O & M – Operation and Maintenance 

CRF – Capital recovery factor 

NPV – Net present Value 

EBITDA – Earnings before interest taxes depreciations and amortizations (Cash-flow)  

TIR – Taxa interna de rentabilidade 

𝑖 – Interest Rate  

C – Custos 

h – Entalpia específica por unidade de massa 

s – Entropia específica por unidade de massa 

x – Título 

Z – Percentagem de fluido que passa pelo Steam Preheater ou pelo Evaporator B 

𝐹𝐶  – Fator de correlação entre central do Pico Vermelho e Central do Pico Alto 
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Subscritos 

T – Turbina  

B – Bomba 

C – Condensador 

M – Misturador   

0 – Estado de referência 

High – Referente à pressão de saturação alta 

Low – Referente à pressão de saturação baixa 

SH – Ciclo Sobreaquecido 

Sat – Ciclo Saturado  

q – Fonte de calor quente 

f – Fonte de calor frio 

c,v – Controlo de volume 

FT – Fluido de trabalho 

FG – Fluido geotérmico  

n – Número de anos 

in – Entra 

out – Sai  

off – Off-Design  

b – boundary (fronteira do controlo de volume) 

 

Letras Gregas 

𝜂 – Rendimento (%) 

𝜂𝐼 – Rendimento segunda a 1ª Lei da Termodinâmica 

𝜂𝐼𝐼 – Rendimento segunda a 2ª Lei da Termodinâmica 

�̇� – Taxa de geração de entropia 
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1. Introdução 

1.1. Motivação 

Nos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo no interesse nas fontes de energia 

renováveis dado o impacto ambiental dos combustíveis fosseis, como se pode observar pela Figura 1-1 

[1]. Uma destas fontes renováveis de particular interesse é a Energia Geotérmica. A sua elevada 

sustentabilidade e elevado fator de capacidade (razão entre o tempo útil de produção e o tempo total 

disponível) contribuíram para que se tornasse numa tecnologia de produção de energia elétrica bastante 

competitiva [1]. 

O forte crescimento na aposta de fontes de energia geotérmica levou a que houvesse um aumento nos 

estudos publicados sobre esta tecnologia, que conta já com mais de cem anos de exploração.  

Portugal, e mais especificamente a região autónoma dos Açores foi também uma região de grande aposta 

nesta tecnologia. A dificuldade de transporte de energia elétrica entre ilhas do arquipélago e as boas 

condições geotérmicas da região contribuíram para um aumento do interesse sob esta tecnologia. Os 

incentivos por parte da União Europeia, bem como por parte do governo português aumentaram 

significativamente o grau de competitividade das centrais geotérmicas na região, face a outras tecnologias 

mais convencionais. 

As centrais geotérmicas usam a energia contida em lençóis de água a elevada pressão e temperatura que 

se encontram em profundidades na ordem dos 1-2 Km. Como tal, torna-se bastante difícil ter um 

conhecimento rigoroso do comportamento destas fontes ao longo do período de exploração. Muito do 

conhecimento aplicado quer na fase de projeto, quer já numa fase de pós projeto é baseado em soluções 

empíricas. Por esta razão, nos estudos efetuados, a previsão das condições geotérmicas disponíveis é feita 

utilizando cenários de decaimento das fontes. 

O forte potencial geotérmico da região dos Açores associada à experiência já adquirida nos 25 anos de 

exploração, faz com que estudos como este sejam de elevado interesse pois poderão contribuir para um 

melhor entendimento do comportamento das fontes geotérmicas e consequente otimização deste tipo 

de centrais, sendo também um incentivo à instalação de novas unidades. 

Figura 1-1: Consumo global total de energia primária e renovável [1] 



 

 

4 
 

1.2. Fonte Geotérmica 

A energia geotérmica é uma fonte de energia renovável obtida através do aproveitamento do calor 

oriundo do interior da Terra. Dependendo da aplicação final e da disponibilidade local de recursos existem 

quatro tipos principais de fontes geotérmicas: hidrotérmica, geo-pressurizada, rocha quente e seca e 

magma. A hidrotérmica é a única largamente utilizada e de relevante interesse para o presente trabalho.  

Na utilização da energia hidrotérmica recorre-se aos lençóis de água, confinados entre camadas de rocha 

impermeável, provenientes de águas da chuva, nascentes ou do mar. Em regiões de atividade vulcânica, 

intrusões de magma transferem uma maior quantidade de energia sob a forma de calor para os referidos 

lençóis, elevando a sua temperatura e pressão. Através de um furo, pode extrair-se o fluido geotérmico a 

elevada temperatura e pressão para que possa ser utilizado como fonte de calor [2]. A Figura 1-2 

representa o ciclo formado pela intrusão da água, o seu aquecimento e por fim a extração do fluido 

geotérmico a elevada temperatura. 

Dependendo das condições geológicas, a fonte hidrotérmica pode apresentar diferentes temperaturas e 

pressões e como tal, o título do fluido geotérmico disponível (percentagem de vapor) pode também 

variar. Segundo [3] destacam-se quatro tipos fundamentais de estados físicos para o fluido geotérmico: 

vapor seco, principalmente vapor, mistura de água e vapor e apenas água. Nos reservatórios geotérmicos 

a temperatura pode oscilar entre os 50°C e os 350°C. Embora para questões de cálculos se aproximem as 

características físicas e químicas da parte líquida do fluido geotérmico às da água no seu estado puro, na 

realidade essa situação não é ideal. Dado o elevado teor em enxofre dos solos das regiões vulcânicas e 

dado que os lençóis de água podem provir da água do mar. Com tal, a parte líquida do fluido geotérmico 

é formada por uma espécie de salmoura, cuja concentração de sais e enxofre bem como outras partículas 

pode variar de reservatório para reservatório. Esta salmoura trata-se usualmente com o termo inglês 

brine. 

Brine – Parte líquida do fluido geotérmico (salmoura) 

 

Figura 1-2: Ciclo do Fluido Geotérmico [2] 



 

 

5 
 

1.3. Panorama Global 

1.3.1. Aplicações e Potencial 

Segundo Zhu et al [1], em 2012, a produção de energia elétrica de origem geotérmica representava 0,3% 

da produção mundial de energia elétrica e aproximadamente 1,5% de toda a energia elétrica renovável 

produzida. As figuras 1-3 e 1-4 [1] representam a percentagem associada a cada tecnologia, considerando 

a produção global de energia elétrica e a produção de fontes renováveis, respetivamente.  

 

 

Embora o presente trabalho se foque na utilização de fontes geotérmicas em centrais de produção de 

energia elétrica, existem outras aplicações. Quando as fontes geotérmicas não satisfazem os requisitos 

para aplicações industriais, apresentando temperaturas compreendidas, entre 90°C e 150°C , ou 

inferiores a 90°C [4], podem ser utilizadas para fins domésticos. Uma utilização direta do calor da terra é 

o método mais comum nestes casos. Destaca-se como se pode ver na figura 1-5 as bombas de calor, onde 

o evaporador é instalado no subsolo. A utilização direta das fontes geotérmicas de média e baixa 

temperatura é uma tecnologia com um elevado crescimento nos últimos anos, como se pode ver na figura 

1-6 [5]. As aplicações industriais, estão associadas a elevadas temperaturas, superiores a 150°C [4].  

  

 

Figura 1-3: Distribuição da energia elétrica produzida por 
tecnologia [1] 

Figura 1-4: Distribuição da energia elétrica 
produzida por fontes renováveis por tecnologia [1] 

Figura 1-6: Distribuição da potência instalada para 
diferentes aplicações de uso direto [1] 

Figura 1-5: Evolução da produção de energia por 
utilização direta de fontes geotérmicas [5] 
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Desde 1980 que se tem assistido a um crescimento quer da potência total instalada, quer da energia total 

produzida por via de fontes geotérmicas, como se pode verificar na figura 1-7 [6]. Este facto ocorre, 

sobretudo em regiões de atividade vulcânica intensa e onde o acesso a combustíveis pode ter um custo 

superior. Dada a elevada aposta nas energias renováveis e o aumento da experiência através de projetos 

bem-sucedidos no campo da energia geotérmica prevê-se que o recurso a esta tecnologia continue a sua 

fase de crescimento, como ilustrado na figura 1-8. 

Uma nova tecnologia associada à produção de eletricidade por via de fontes geotérmicas tem merecido 

particular destaque. Os Enhanced Geothermal Systems (EGS) são utilizados quando existem condições 

térmicas apropriadas para a exploração de uma central termelétrica embora não exista um lençol de água. 

Como tal, bombeia-se água para câmaras de rocha impermeável, onde há elevado fornecimento de calor, 

o qual é posteriormente convertido em trabalho. O funcionamento deste tipo de centrais é bastante 

semelhante aos das centrais geotérmicas convencionais, com a diferença que o poço de produção é criado 

artificialmente. A figura 1-8 mostra as perspetivas de crescimento desta tecnologia. 

 

 

1.3.2. Impactos Ambientais 

A energia geotérmica é uma forma de energia renovável, porque se considera que o interior da Terra é 

uma fonte inesgotável de energia. Segundo [7], se o consumo de energia se mantivesse constante, as 

fontes de energia geotérmicas teriam energia acumulada suficiente para fornecer as necessidades 

energéticas da humanidade durante aproximadamente 217 milhões de anos. 

A instalação de centrais de produção de energia elétrica está associada à libertação de uma quantidade 

de gases não condensáveis, dissolvidos no fluido geotérmico, visto que não é possível fazer a reinjeção 

dos mesmos. Estes gases são maioritariamente CO2 e H2S, sendo os seus impactos ambientais bastante 

distintos. O CO2 é responsável pelo aumento do efeito estufa, embora as suas emissões sejam bastante 

mais reduzidas do que para as térmicas convencionais (carvão e gás), como se pode verificar na figura 1-

9. O H2S ao dissolver-se com a humidade do ar provoca o aparecimento de ácido sulfúrico, sendo este o 

maior facto de preocupação das emissões de centrais geotérmicas. 

No contexto da produção de energia elétrica, os rendimentos associados a este tipo de tecnologia são 

bastantes inferiores aos rendimentos obtidos com centrais convencionais (carvão, gás natural, fuel ou 

nucleares), como se pode constatar na figura 1-10 [10]. 

Figura 1-8: Evolução da produção de energia elétrica por via de 
fontes geotérmicas [7] 

Figura 1-7: Evolução e previsão da capacidade instalada em 
centrais geotérmicas [7] 
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1.3.3. Distribuição Geográfica  

De modo a que a exploração de centrais geotérmicas seja economicamente viável, é necessário que se 

encontrem as condições térmicas já referidas (elevadas temperaturas e pressões) em regiões de baixa 

profundidade, dado o elevado custo associado à abertura dos furos. Como tal a exploração de fontes de 

energia geotérmica está reservada a algumas regiões do planeta, destacando-se as regiões de elevada 

atividade vulcânica. Na figura 1-11 podem observar-se as regiões do mundo que possuem uma maior 

capacidade de produção energética instalada recorrendo a esta tecnologia [11]. 

 

 

As centrais de maior interesse de exploração são aquelas cujas condições encontradas nos reservatórios 

apresentem maiores temperaturas, e como tal maior percentagem de vapor. Quanto maior a energia 

térmica encontrada nos poços maior será a potência instalada na central. Pelo que as grandes centrais de 

produção de energia elétrica encontram-se maioritariamente em países ainda mais elevada atividade 

vulcânica, dos quais se destacam: Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, México, Itália, Nova Zelândia, 

Islândia e Japão [10], ver figura 1-12. 

Figura 1-10: Emissões específicas típicas de 
centrais a carvão, gás natural e geotérmicas [9] 

Figura 1-9: Eficiência típica de centrais termoelétricas por 
tecnologia [10] 

Figura 1-11: Distribuição mundial da potência instalada por via de fontes geotérmicas [11] 
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1.3.4. Enquadramento de Portugal 

Nos Açores, por se tratar de uma região de intensa atividade vulcânica, existe um grande potencial a 

aproveitamento desta tecnologia. Atualmente a capacidade instalada é de 23 MWe na ilha de São Miguel 

(42% do consumo elétrico da ilha) e 4 MWe na ilha da Terceira [12]. 

Dada a natureza geotérmica da região dos Açores, onde os reservatórios apresentam baixas pressões e 

temperaturas, foi dada preferência à utilização de ciclos binários em todas as centrais construídas. Com 

esta tecnologia o calor do fluido geotérmico proveniente dos poços é transferido para um ciclo de Rankine 

Orgânico (ORC).  

Segundo Carvalho et al [12], os primeiros 30 anos de exploração geotérmica na região dos Açores tiveram 

um desempenho bastante positivo dado o carácter competitivo desta tecnologia face a outras tecnologias 

também utlizadas na região. Os autores apontam ainda algumas localizações do arquipélago com 

potencial para instalações futuras. 

1.4. Produção 

1.4.1. Centrais Geotérmicas 

Dada a impossibilidade de prever, com rigor, a evolução de uma fonte geotérmica e, tendo em conta o 

elevado custo necessário no estudo e perfuração dos poços, o investimento neste tipo de centrais 

acarreta algum risco económico, uma vez que após ser efetuado o furo, o poço pode não funcionar como 

seria desejável. Caso tudo funcione de acordo com o previsto, não existem custos variáveis relativos à 

compra de combustíveis, mas apenas despesas de manutenção [8]. A figura 1-13 [13] compara os custos 

fixos e variáveis das diferentes tecnologias. Destaca-se, como termo de comparação as centrais a gás 

natural, onde os elevados custos variáveis, associados à compra de combustível, se sobrepõem aos custos 

de investimento inicial. Para as centrais geotérmicas, os custos fixos, associados ao investimento inicial 

são consideravelmente superiores aos custos variáveis. Assim sendo, é fundamental que um poço possa 

trabalhar durante um largo período de tempo, de forma a minimizar o impacto associado aos custos 

iniciais da perfuração.  

Os custos relativos à perfuração dependem essencialmente do  tipo de terreno e da profundidade que se 

pretende atingir pelo que o investimento necessário na realização de um furo é independente da energia 

térmica encontrada no reservatório. Assim sendo, e como se pode comprovar pela figura 1-14 [13], 

quanto mais elevada for a energia contida no reservatório, menor serão os custos totais da central por 

Figura 1-12: Países com maior potência instalada por via de 
fontes geotérmicas [10] 
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unidade de energia produzida.  Em todo o caso, a tecnologia associada à exploração de fontes geotérmicas 

é bastante competitiva como pode ser comprovado na figura 1-15 [14], onde são representados os custos 

totais para cada tecnologia em função da energia produzida (LCOE – Levelized Cost Of Energy). Os valores 

obtidos na figura 1-15 são valores típicos para o ano de 2017.  

 

 

1.4.2. Classificação das Centrais Termoelétricas 

De acordo com as condições hidrotérmicas disponíveis: vapor seco, principalmente vapor, mistura de 

água e vapor e apenas água; existem quatro tipos de tecnologias para a produção de energia elétrica de 

origem geotérmica: centrais de vapor seco, centrais de flash-vapor, centrais de ciclo binário e centrais 

mistas de ciclo binário e flash-vapor [8]. A figura 1-16 apresenta um panorama global da utilização destas 

tecnologias em função da entalpia dos reservatórios. As centrais com maior capacidade instalada no 

mundo são as centrais de vapor seco e flash vapor [6], sendo também as centrais de maior potência, dada 

a maior energia térmica dos respetivos reservatórios. As figuras 1-21 e 1-22 mostram como se distribuem 

as referidas tecnologias a nível de capacidade e unidades instaladas [8]. 

 

Figura 1-16: Tecnologia de exploração da fonte geotérmica em 
função da entalpia do reservatório [8] 

Figura 1-13: Custos fixos e variáveis por tecnologia [13] Figura 1-14: Custo específico de uma central em função 
da temperatura do reservatório [13] 

Figura 1-15: LCOE por tecnologia [14] 
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i. Centrais de Vapor Seco 

Esta tecnologia é utilizada quando o vapor no reservatório está no estado de vapor sobreaquecido, pelo 

que estas centrais apenas existem em regiões muito particulares, com reservatórios de elevada entalpia.  

Como se pode ver pelo esquema da figura 1-17  [8], faz-se a injeção direta do vapor na turbina, pelo que 

é necessário assegurar que as condições de exploração geotérmica se mantêm constantes ao longo do 

tempo, uma vez que a introdução de fluido geotérmico no estado líquido poderá provocar danos graves 

na turbina. O fluido geotérmico contém, além disso, sais e gases não condensáveis que contribuem para 

a corrosão do sistema, pelo que a sua utilização direta pode reduzir o rendimento da central a longo prazo. 

ii. Centrais de Flash Vapor 

Quando os lençóis de água estão a uma temperatura para a qual o vapor e o brine estão misturados 

recorre-se às centrais de flash – vapor. Esta tecnologia é bastante semelhante à tecnologia utilizada nas 

centrais de vapor seco, sendo a principal diferença a existência dum tanque de flash onde se faz a 

separação de brine e vapor à saída do poço. Posteriormente injeta-se o vapor na turbina e o brine extraído 

do tanque de flash é reinjetado no poço. A existência de um tanque de flash proporciona ao sistema uma 

maior flexibilidade, dado que a oscilação do título no fluido geotérmico não compromete o 

funcionamento da central. A figura 1-18 ilustra o funcionamento de uma central deste tipo [8]. 

 

 

Figura 1-17: Esquema de uma central de vapor seco [8] 

Figura 1-18: Esquema de uma central de flash-vapor [8] 
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iii. Centrais de Ciclo Binário 

Para situações em que a energia geotérmica disponível nos reservatórios seja inferior à considerada nos 

dois casos anteriores (menor temperatura e menor título) utilizam-se centrais de ciclo binário. Estas 

centrais operam através de ciclos de Rankine Orgânicos (ORC – Organic Rankine Cycle), nos quais o fluido 

de trabalho é um fluido orgânico com menor temperatura de evaporação. Isto permite obter, com fontes 

de calor mais reduzidas condições de vapor saturado ou sobreaquecido à entrada da turbina. A figura 1-

19 ilustra o funcionamento de uma central deste tipo [8]. 

 

 

iv. Centrais Mistas 

As centrais mistas, como o nome indica, são um compromisso entre as centrais de flash – vapor e as 

centrais binárias. Uma câmara de flash faz a separação de brine e vapor à saída do poço. O vapor é 

utilizado diretamente na turbina enquanto a parte líquida do fluido de trabalho é utilizada para fornecer 

calor ao ciclo de Rankine Orgânico. Para condições de projeto em que a entalpia do fluido geotérmico à 

saída da turbina seja suficientemente elevada, pode ainda instalar-se um recuperador de calor, 

aproveitando a energia  do fluido geotérmico para pré-aquecer o fluido do ciclo. A figura 1-20 ilustra o 

funcionamento de uma central deste tipo [8]. 

 

 

Figura 1-19: Esquema de uma central de ciclo binário [8] 

Figura 1-20: Esquema de uma central mista [8] 
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Dada a maior potência das centrais de vapor seco (dry-steam) e de vapor-flash, estas duas tecnologias 

representam a maior percentagem da capacidade instalada, aproximadamente igual a 64% (figura 1-22). 

As centrais de ciclo binário não necessitam de uma energia térmica dos reservatórios tão elevada, pelo 

que são de utilização mais frequente, justificando assim o seu domínio de 46% em número de unidades 

instaladas (figura 1-21).  

 

1.4.3. Ciclo Binário 

Para as condições geotérmicas encontradas nos poços dos Açores, as centrais de ciclo binário são as 

adequadas. 

O fluido geotérmico é utilizado apenas para fornecer calor a um fluido orgânico, com uma temperatura 

de evaporação inferior, e que funciona como fluido de trabalho. Deste modo, é possível garantir que existe 

vapor à entrada da turbina mesmo com reservatórios de temperatura reduzida. O funcionamento destas 

centrais como se pode ver nas figuras 1-23 e 1-24, é semelhante ao das térmicas convencionais. Trata-se 

da tecnologia mais amplamente utilizada em todo o mundo [6]. Segundo Moloney et al [15], a eficiência 

termodinâmica deste tipo de centrais tende a ser ligeiramente inferior às restantes uma vez que o calor 

do fluido geotérmico é transferido para o fluido orgânico através de um permutador de calor, existindo 

perdas neste processo.  

O mesmo autor refere que neste tipo de centrais as temperaturas dos reservatórios são normalmente 

inferiores a 200°𝐶, com um baixo título do fluido geotérmico. 

Figura 1-24: Esquema ciclo binário Figura 1-23: Diagrama T-s de um ciclo binário 

Figura 1-22: Distribuição da capacidade instalada 
por tecnologia [8] 

Figura 1-21: Distribuição do número de unidades 
instaladas por tecnologia [8] 
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A escolha do fluido orgânico é fundamental para o bom desempenho de uma central de ciclo binário. 

Visto que as condições geotérmicas diferem de poço para poço não existe um fluido orgânico ideal para 

todas as centrais geotérmicas. Contudo, alguns autores (Hettiarachchi et al [3] e Zare [17]), definiram 

características comuns a todos os bons fluidos de trabalho. 

• Segurança e estabilidade 

• Não ser corrosivo, tóxico ou inflamável  

• Baixo impacto ambiental 

• Pressão de ebulição e condensação moderadas 

• Elevado calor latente e capacidade térmica 

• Elevada densidade 

• Disponibilidade de mercado e baixo custo 

É importante notar que por vezes não existe disponibilidade no mercado para um fluido com todas as 

características propostas pelos autores, pelo que as anteriores características apenas deverão servir como 

referência. 

Pourmahmoud e Zare [18] apresentam um estudo mais detalhado sobre o processo de seleção do fluido 

de trabalho. A primeira seleção faz-se num conjunto de 4 fluidos existentes no mercado. Posteriormente 

e através de um modelo matemático, uma análise energética e económica permite avaliar qual dos fluidos 

terá melhor desempenho ao longo do período de vida da central.  

1.4.4. Reinjeção 

O planeamento da estratégia de reinjeção é um ponto de elevada importância na instalação de uma 

central geotérmica. Como ilustrado na figura 1-2, as centrais geotérmicas utilizam como fonte calor os 

lençóis de água confinados entre rochas impermeáveis a elevada pressão e temperatura. Os referidos 

lençóis de água têm origem em infiltrações da água das chuvas, lagos, mar, etc. Caso o consumo de fluido 

geotérmico para alimentar a central seja superior à reposição do mesmo por parte da natureza, a queda 

de pressão e temperatura do reservatório pode acentuar-se ao longo do tempo e provocar um 

esgotamento precoce do poço geotérmico. De forma a evitar ou simplesmente minimizar esta situação 

há a necessidade de reinjetar o fluido geotérmico no reservatório. 

O fluido geotérmico à saída da central encontra-se a uma pressão e temperatura inferior à do poço pelo 

que se se realizasse a reinjeção muito próximo da extração existiriam dois problemas; em primeiro lugar 

seria necessário elevar a pressão do fluido geotérmico, no mínimo até à pressão do reservatório, 

diminuindo o rendimento de toda a instalação; em segundo lugar, a reinjeção a uma temperatura inferior, 

iria também reduzir a temperatura do reservatório, levando a um rápido decaimento das reservas 

energéticas. 

Desta forma, uma boa estratégia de reinjeção deverá garantir a estabilização da pressão e do caudal 

disponível no reservatório evitando um decaimento antecipado da sua temperatura [19]. A solução mais 

simples consiste em fazer a reinjeção a montante da extração. A zona de reinjeção deverá estar 

suficientemente longe do poço de forma a permitir que a Terra transfira o calor necessário ao fluido 

geotérmico, recuperando deste modo as condições do inicio de exploração. 

Embora alguns autores sugiram estratégias para uma reinjeção dita ótima, existem algumas limitações. A 

profundidade dos lençóis de água é da ordem dos 1-2 Km, o que dificulta o processo de mapeamento, 

razão pela qual, Axelsson [19] refira que se trata de uma ciência empírica e que deverá ser flexível e 

planeada o mais cedo possível.  

Existem, contudo, técnicas para verificar se a reinjeção está a ser efetuada corretamente. No artigo [20] 

é descrito um método chamado Tracer Test Data que sugere a injeção de pequenas quantidades de 
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partículas radioativas na conduta de reinjeção e a posterior verificação do aparecimento das mesmas 

junto da conduta de extração de fluido geotérmico.  

De acordo com [15], o fluido geotérmico transporta na sua composição alguns sais (sílica e calcário), pelo 

que, de forma a evitar a precipitação dos referidos sais provocando a obstrução da conduta de reinjeção, 

é necessário que se assegure uma temperatura mínima, que evite a ocorrência deste fenómeno. 

1.4.5. Desempenho e Otimização 

As centrais geotérmicas têm por norma um rendimento inferior às restantes centrais térmicas, como foi 

referido no capítulo 1, figura 1-10. Zarrouk e Moon [8] destacam diversos parâmetros que afetam a 

eficiência das centrais geotérmicas: 

• Presença de gases não condensáveis 

• Impurezas no circuito 

• Elevada temperatura de reinjeção 

• Eficiência dos permutadores nas centrais de ciclo binário 

• Pressão e temperatura de trabalho reduzidas nos ciclos binários 

Dada a origem diversa dos lençóis de água, estes podem conter algumas impurezas. Destaca-se, com 

particular interesse, o caso dos lençóis de água salgada. Dado que os furos têm profundidades na ordem 

dos 1-2 Km, a água do mar pode infiltra-se nas camadas de rocha impermeável. Quando isto sucede, os 

lençóis de água apresentam uma elevada concentração de sais dissolvidos. Esta situação tem grandes 

inconvenientes uma vez que o efeito corrosivo do fluido geotérmico se torna bastante mais acentuado, 

sendo difícil de avaliar as propriedades da mistura de água e sal e podendo ocorrer obstrução das 

condutas devido à condensação dos sais. 

As regiões de exploração de fontes geotérmicas apresentam, como referido anteriormente, elevada 

atividade vulcânica. Como tal os solos são ricos em óxidos de enxofre que também se misturam com o 

fluido geotérmico. Estas partículas adicionam uma corrosão adicional ao sistema e formam gases não 

condensáveis que necessitam de ser purgados. Além disso, as partículas de enxofre alteram ligeiramente 

as propriedades físicas do fluido geotérmico (modelado normalmente como água no estado puro) sendo 

extremamente complexo obter as características reais do fluido. 

 

O desempenho das centrais geotérmicas é também função das condições térmicas dos reservatórios em 

exploração bem como do tipo de tecnologia associada. No artigo [8] encontra-se uma representação, com 

base em resultados experimentais da eficiência em função da entalpia dos reservatórios e tecnologia de 

produção utilizada, figura 1-25.  

Figura 1-25: Eficiência de centrais geotérmicas em função da 
tecnologia e entalpia 
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1.5. Decaimento da Pressão e Temperatura dos Poços 

Vários autores ([21], [22], [23] e [24]) concluíram que a reinjeção do fluido geotérmico e a sua exploração 

levam a um decaimento progressivo da pressão e temperatura do reservatório, fazendo reduzir ao longo 

dos anos a capacidade de produção de energia elétrica. Uma deterioração acentuada das condições dos 

poços de exploração pode implicar uma redução no rendimento, uma vez que os equipamentos são 

forçados a operar longe dos seus pontos ótimos de funcionamento [21]. Em situações mais extremas pode 

ser necessário reformular o projeto.  

Assim sendo, e de forma a maximizar a quantidade total de energia elétrica produzida ao longo do tempo 

de vida da central, vários autores propuseram diferentes soluções para otimizar o desempenho das 

instalações minimizando o impacto da degradação. 

1.5.1. Caso de Estudo 1: Pollet et al [21] 

 

O objetivo de Pollet [21] foi projetar os parâmetros de uma central geotérmica tendo em consideração 

uma análise transiente do reservatório geotérmico. Para tal, os autores consideraram que a pressão no 

evaporador do ciclo de Rankine orgânico é adaptada às condições geotérmicas (temperatura e caudal de 

fluido geotérmico disponíveis). O sistema foi posteriormente otimizado de forma a maximizar a energia 

total produzida ao longo da sua vida. Os autores propuseram também uma série de análises paramétricas, 

de forma a encontrar valores ótimos que permitissem a exploração do poço para o tempo projetado de 

vida da central. 

Comparando os resultados do o modelo transiente com um outro modelo para o qual o sistema não teria 

flexibilidade de ajustar os seus pontos de funcionamento, os autores concluíram que seria possível 

aumentar, em aproximadamente 31%, a energia total produzida, caso fosse permitido ao sistema alterar 

as suas condições de funcionamento (caudal de fluido de trabalho, caudal de fluido geotérmico e pressão 

no evaporador). 

 

Localização: Canada 

Ano: 2017 

Tecnologia: Central de Ciclo Binário 

Potência Máxima: 700 KW 

Figura 1-26: Esquema simplificado da central 
de ciclo binário e reservatório, Canadá [21] 
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As figuras 1-27 e 1-28 representam a evolução temporal da potência obtida para condições de operação 

transientes e estacionárias, e o diagrama T-s para o primeiro e último ano de vida do projeto. 

 

1.5.2. Caso de Estudo 2: Gabbrielli [22] 

 

Gabbrielli [22] propõe uma solução para diminuir o impacto da degradação térmica dos poços, provocada 

pela reinjeção do fluido geotérmico e pela exploração contínua do reservatório. Em causa está o facto das 

condições geotérmicas variáveis afastarem os equipamentos dos seus pontos de funcionamento, 

afetando as suas eficiências. A central em operação é uma central de ciclo binário com 500 KW de 

potência, cujo fluido geotérmico se encontra no estado líquido a uma temperatura inicial de 160°C 

Com base em resultados históricos de outras centrais da região, e assumindo uma temperatura inicial de 

160°C, Gabbrielli [22] considerou que a temperatura do brine iria evoluir dos 160°C iniciais até 130°, 30 

anos mais tarde. 

Na realização do seu estudo, o autor considerou 4 pontos de estudo tendo em conta a evolução das 

características térmicas do fluido geotérmico, isto é: situação inicial para uma temperatura do fluido de 

160°C, duas situações intermédias em que a temperatura do fluido seria de 150°C e 140°C, e a situação 

final dos 130°C. Posteriormente o autor calculou as condições de operação ideais para cada uma das 

condições de projeto, fixando a potência instalada em 500 KW. 

Tendo em conta a degradação térmica dos reservatórios ao longo dos 30 anos de operação e ajustando o 

caudal de fluido geotérmico de forma a garantir uma potência de 500 KW, a figura 1-30 e a figura 1-31 

 

Localização: Itália 

Ano: 2012 

Tecnologia: Central de Ciclo Binário 

Potência Máxima: 500 KW 

Figura 1-28: Evolução do Diagrama T-s [21] Figura 1-27: Evolução da potência da central [21] 

Figura 1-29: Esquema da central de ciclo binário, Itália [22] 
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representam respetivamente o fator de capacidade e a produção anual de energia elétrica ao longo dos 

anos de atividade da central. 

  

 

Demonstrou-se que é melhor projetar as centrais organicas de ciclo binário (ORC) utilizando as condições 

geotérmicas previstas para o fim da exploração em vez das condições iniciais, como vulgarmente 

considerado. Desta forma a central pode ter maior capacidade para enfrentar a degradação das condições 

do fluido geotérmico, e a simulação é mais realista.  

Quando se projetam as centrais para as condições iniciais (elevadas temperaturas do fluido geotérmico), 

é necessário redimensionar os equipamentos para garantir um elavado fator de capacidade ao longo dos 

anos. 

1.5.3. Caso de Estudo 3: Pamuji et al [23] 

Localização: Indonésia, Lahendong 

Ano: 2016 

Tecnologia:  Central de Ciclo Binário 

O artigo [23] analisa também o decaimento da temperatura do fluido geotérmico, neste caso 

maioritariamente no estado líquido (brine), provocado pela contínua exploração do reservatório e pela 

reinjeção do brine no poço. O fluido de trabalho utilizado no ciclo orgânico é o refrigerante R245fa. Na 

figura 1-32 está representada a evolução da temperatura e pressão dos poços. Note-se que a temperatura 

do brine decai aproximadamente de 280°C para 250°C ao longo dos 30 anos de exploração da central. 

Figura 1-30: Evolução do fator de capacidade Figura 1-31: Evolução da produção anual de energia 
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Figura 1-32: Evolução da temperatura e pressão 

Os autores apontam duas soluções possíveis para a resposta da central ao decaimento da energia térmica 

dos poços: 

(i) Caudal de brine constante 

Nesta solução os autores propõem que se mantenha o caudal de fluido geotérmico para todo o período 

de exploração da central. Devido à redução da temperatura do reservatório, é necessário reduzir o caudal 

de fluido de trabalho, de forma a garantir que ocorre a evaporação total do mesmo. Como tal, ao reduzir-

se o caudal de fluido de trabalho (R245fa) a potência da central diminui, como se observa nas figuras 1-

33 e 1-34.  

 

 

 

Figura 1-34: Evolução dos caudais mássicos em função 
da temperatura do brine 

Figura 1-33: Evolução da potência e eficiência em 
função da temperatura do brine 
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(ii) Caudal de brine variável 

Com esta solução os autores propõem que se reduza a potência instalada para apenas 1,3 MW, ou seja, 

a potência que se obteria no último ano de exploração da central aplicando a solução (i), mantendo-a 

constante durante todo o período de atividade. De forma a poder manter a potência constante, seria 

necessário aumentar o caudal de brine entre o 1º e o 30º ano de exploração de 57,11 Kg/s para 162,28 

Kg/s visto que a temperatura do reservatório se reduziria de 280°C para 250°C. 

A grande vantagem desta segunda solução é manter constante o caudal de fluido de trabalho (R245fa) e 

de água de refrigeração ao longo dos trinta anos de operação da central. Consequentemente, o 

dimensionamento de todo o ciclo orgânico (ORC) permanece inalterado. 

 

1.5.4. Caso de Estudo 4: Budisulistyo et al [24] 

 

 

Tal como nos restantes casos apresentados, o estudo de Budisulistyo et al [24] tem como objetivo 

desenvolver uma estratégia de projeto que otimize a resposta da central ao efeito da degradação da 

energia térmica dos poços. A central em estudo é também uma central de ciclo binário cujo fluido de 

trabalho é o n-pentano. 

 

Localização: Nova Zelândia 

Ano: 2016 

Tecnologia: Central de Ciclo Binário 

Potência Máxima: 3,9 MW 

Figura 1-35: Evolução da temperatura e caudal 
mássico de brine 

Figura 1-36: Evolução da eficiência e temperatura 
do brine 

Figura 1-37: Esquema da central de ciclo binário, Nova Zelândia 
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Os autores propõem como estratégia de projeto, o dimensionamento dos equipamentos e das condições 

de funcionamento com base em quatro momentos do período de exploração da central. A figura 1-38 

mostra a evolução da temperatura e do caudal de fluido geotérmico disponível no reservatório, e os 

quatro pontos escolhidos para efetuar a modelação do projeto. 

Para as referidas quatro condições, fez-se a avaliação do desempenho de cada uma. Através dessa análise 

escolheu-se a condição de projeto que obteve melhores resultados para todo o período de exploração. 

De forma a maximizar a potência obtida, os autores sugerem que se ajuste progressivamente o caudal do 

fluido de trabalho e a pressão à entrada da turbina, como se vê nas figuras 1-39 e 1-40 respetivamente. 

As figuras 1-41 e 1-42 mostram a evolução da potência e do rendimento para as quatro condições de 

projeto. 

 

  

  

 

 

 

Figura 1-38: Evolução da temperatura e caudal mássico do fluido geotérmico 

Figura 1-39: Evolução do caudal de fluido de trabalho Figura 1-40: Evolução da pressão à entrada da turbina 

Figura 1-41: Evolução da potência Figura 1-42: Evolução do rendimento 
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1.6. Objetivo da Tese 

Neste capítulo é percetível o potencial da produção de energia elétrica através de fontes geotérmicas, 

uma energia renovável e competitiva. Devido à sua origem vulcânica, os Açores são uma região de 

particular interesse, existindo uma potência instalada de 27 MWe e um enorme potencial de crescimento. 

Como tal, o presente trabalho tem como objetivo encontrar soluções para otimizar a exploração das 

futuras centrais de ciclo binário dos Açores. A Central do Pico Alto, na ilha da Terceira, servirá como caso 

prático para a obtenção de resultados.  

Confrontaram-se dois ciclos de potência, sendo o primeiro com vapor saturado à entrada da turbina e o 

segundo com vapor sobreaquecido.  A melhor solução será aquela que permite obter uma maior produção 

de energia para o período de atividade da central e consequentemente maiores lucros para a empresa 

proprietária da central.  

1.7. Estrutura da Tese 

O documento encontra-se dividido em 4 capítulos.  No primeiro capítulo apresenta-se a motivação do 

trabalho, os principais conceitos teóricos sobre a exploração de fontes geotérmicas, bem como os 

principais objetivos do trabalho.  

No segundo capítulo faz-se uma descrição mais detalhada do caso de estudo, incluindo a distinção entre 

as duas propostas em análise. Neste capítulo apresenta-se também o modelo matemático e as simulações 

realizadas em Matlab, para avaliar o desempenho das soluções propostas. 

Os resultados obtidos encontram-se expostos no Capítulo 3. As simulações permitem determinar o 

desempenho termodinâmico dos ciclos propostos para as diferentes condições de operação, bem como 

obter uma avaliação económica dos diferentes casos de estudo. 

No Capítulo 4 encontram-se as principais conclusões do trabalho, com a comparação das duas soluções 

propostas. 
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2. Descrição do Sistema e Modelação 

2.1. A Central do Pico Alto 

A central do Pico Alto é uma central da EDA Renováveis, SA localizada na Ilha da Terceira no Arquipélago 

dos Açores. Encontra-se em operação desde agosto de 2017 e utiliza três poços geotérmicos de produção 

para produzir uma potência total de 4 MWe. A central opera através de um Ciclo Binário Misto, utilizando 

como fluido de trabalho o Ciclopentano. 

2.2. Introdução ao Caso de Estudo 

Para o presente caso de estudo pretende-se comparar a resposta de duas soluções para a exploração de 

recursos geotérmicos, em regime estacionário e transiente. Ambas as soluções são compostas por 

centrais de ciclo binário acopladas a três poços geotérmicos denominados PA2, PA3 e PA4 cujas 

propriedades se encontram definidas na tabela 2-1. 

A primeira solução consiste num ciclo com vapor saturado à entrada da turbina. Nesta solução, à saída de 

cada poço separa-se o vapor do brine (parte líquida do fluido geotérmico). O vapor proveniente dos três 

poços de extração é misturado no coletor de vapor e utilizado para evaporar o fluido de trabalho. Os 

caudais de brine são misturados no coletor de brine, sendo utilizados para pré-aquecer o fluido de 

trabalho. Dado que os três poços não se encontram à mesma pressão, existe para esta solução uma perda 

associada à necessidade de se reduzir a pressão no coletor de vapor para a pressão do poço de menor 

pressão, e à necessidade de instalar bombas de brine para elevar a pressão dos fluxos de brine até à 

pressão do poço de maior pressão. A figura 2-1 apresenta o esquema da gestão dos poços para esta 

solução. 

A segunda solução consiste na utilização de um ciclo com vapor sobreaquecido à entrada da turbina. Para 

esta solução, utiliza-se o vapor de um dos poços (PA4) para sobreaquecer o fluido de trabalho. O fluido 

geotérmico que sai do sobreaquecedor, por ainda apresentar elevada energia, mistura-se com o vapor 

dos outros dois poços para evaporar parte do fluido de trabalho. A restante parte do fluido de trabalho é 

evaporada através da energia proveniente do vapor dos outros dois poços.  Os restantes recursos seriam 

utilizados apenas para pré-aquecer o ciclopentano. A figura 2-3 apresenta o esquema da gestão dos poços 

para esta solução. 

É previsível que com a segunda solução se obtenha um melhor desempenho dado que o ciclo adotado é 

sobreaquecido, e consequentemente terá um maior rendimento térmico. Além disso, não há necessidade 

de reduzir a pressão do PA4 para a pressão do poço de menor pressão. Existe, contudo, um maior risco e 

uma menor flexibilidade associada a esta solução, uma vez que a extinção do poço PA4 destinado ao 

sobreaquecimento do ciclopentano inviabiliza o funcionamento do sobreaquecedor e consequentemente 

da central.  

Dado o melhor desempenho desta solução, seria possível minimizar o consumo de fluido geotérmico, e 

desta forma atenuar a degradação dos recursos geotérmicos. Essa situação possibilitaria um aumento no 

período de atividade dos poços, maximizando a sua rentabilidade.  

O presente estudo pretende avaliar o desempenho de ambas as soluções para um regime estacionário e 

transiente, considerando um decaimento da pressão dos poços ao longo do tempo de vida da central.  

Para os estudos em causa considera-se que a energia disponível no ano zero, corresponde à energia 

disponível no mesmo ano à cabeça dos poços, e igual em ambas as soluções, sendo as suas propriedades 

dadas na tabela 2-1. 
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Tabela 2-1: Propriedades físicas dos poços de produção 

Poço P (bar) T (°C) ṁVapor (ton/h) ṁBrine (ton/h) Título 

PA2 9,23 176,4 12,7 30,1 0,30 

PA3 5,64 156,4 15,6 8,2 0,65 

PA4 9,18 176,2 16,3 35,3 0,32 

 

É fundamental estabelecer uma hierarquia entre os três poços, uma vez que se pretende saber para cada 

uma das soluções qual o consumo de fluido geotérmico necessário para a produção de uma potência de 

4 MWe. Constatou-se que o poço PA2 apresentava um comportamento irregular pelo que implicava um 

maior risco de operação. Dado que o seu título era também o mais reduzido dos três poços, considerou-

se que este seria o poço de menor importância. Da tabela 2-1 constata-se que o poço PA3 apresenta um 

título bastante superior. Todavia, este poço tem uma pressão bastante inferior aos restantes, restando o 

poço PA4 como prioritário. Desta forma estabeleceu-se a seguinte ordem de prioridades. 

1º   Poço PA4 

2º   Poço PA3 

3º   Poço PA2 

 

2.3. Descrição do Sistema e Condições Assumidas 

2.3.1. Vapor Saturado 

Para a primeira solução, com vapor saturado, três tanques de flash fazem a separação do vapor e do brine 

proveniente de cada poço. Posteriormente dois coletores, um de vapor e um de brine, misturam 

respetivamente o vapor e o brine proveniente dos três poços. (Figura 2-1)  

O vapor será usado para evaporar o ciclopentano, até ao estado de vapor saturado, passando 

posteriormente por um pré-aquecedor (Steam Preheater), de forma a aproveitar a energia térmica 

restante. O brine obtido no coletor de bine é utilizado apenas para pré-aquecer o fluido de trabalho 

através de um pré-aquecedor (Brine Preheater). Um controlador ajusta os caudais de fluido geotérmico 

que passam por ambos os pré-aquecedores de forma a garantir que à entrada do evaporador o 

ciclopentano esteja sempre no estado de líquido saturado. (Figura 2-2) 
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Figura 2-1:  Esquema da gestão dos poços para o ciclo saturado 

 

 

Figura 2-2: Esquema da central para o ciclo saturado 

2.3.2. Vapor Sobreaquecido 

A ideia da solução alternativa é minimizar as perdas associadas à utilização dos coletores. Uma vez que os 

três poços apresentam diferentes pressões, a utilização dos mesmos provoca um desperdício da energia 

geotérmica disponível. 

Neste caso, há também três tanques de flash para separar o vapor do brine. O vapor proveniente do poço 

PA4 é utilizado diretamente para sobreaquecer o ciclopentano através de um sobreaquecedor, sem que 

a sua pressão seja reduzida para a pressão do poço de menor pressão. À saída do sobreaquecedor, o fluido 

geotérmico, ainda com bastante energia, é misturado com o brine proveniente de todos os poços, e é 
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utilizado para evaporar parte do ciclopentano através do Evaporador B. A restante parte do fluido de 

trabalho é evaporada no Evaporador A para a qual se utiliza como fonte de calor o vapor proveniente dos 

poços PA3 e PA2. (Figura 2-4). 

Figura 2-3: Esquema da gestão dos poços para o ciclo sobreaquecido 

 

Figura 2-4: Esquema da central para o ciclo sobreaquecido 

Para o presente trabalho foram assumidas as seguintes condições [17]: 

1. O sistema opera em regime estacionário 

2. Bomba e turbina têm um rendimento isentrópico de 85% 

3. Perdas de carga nas condutas e permutadores de calor desprezáveis 

4. Perdas de calor desprezáveis 

5. Assume-se para o fluido geotérmico as mesmas propriedades físicas da água 

6. Expansão isentálpica nas válvulas  

7. Temperatura mínima de reinjeção de 95°C 
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Há vários fatores que afetam a eficiência energética da central, tais como: a presença de gases não 

condensáveis no sistema, consumo dos auxiliares, perdas de calor e eficiência dos geradores [8]. Porém 

estes parâmetros são bastante difíceis de estimar e de reduzido valor, pelo que se desprezam a presença 

dos mesmos no presente caso de estudo, conduzindo o modelo desenvolvido à presença de pequenos 

erros face ao comportamento real de uma central termoelétrica. 

A tabela 2-2 reúne alguns dos valores assumidos. 

 

Tabela 2-2: Condições de operação da central 

Parâmetro Símbolo Valor 

Eficiência isentrópica da turbina ηT (%) 85 

Eficiência isentrópica da bomba ηB (%) 85 

Temperatura ambiente T0 (°C) 25 

Pressão ambiente p0 (bar) 1 

Temperatura de reinjeção Treinjeção (°C)  95 

Tempo de vida da central n (anos) 30 

 

De forma a definirem-se os ciclos de trabalho para os dois casos de estudo utilizaram-se os parâmetros 

definidos na tabela 2-3. O fluido de trabalho utilizado é o ciclopentano. 

 

Tabela 2-3: Parâmetros para a definição do ciclo termodinâmico no início da exploração 

Parâmetro Símbolo Valor 

Pressão máxima ciclo saturado pHighsat
 (bar) 10,3 

Pressão mínima ciclo saturado pLowsat
 (bar) 0,9 

Pressão máxima ciclo sobreaquecido pHighSH
 (bar) 11,5 

Pressão mínima ciclo sobreaquecido pLowSH
 (bar) 0,8 

Temperatura de sobreaquecimento TSH (°C) 170 

 

2.4. Simulação 

Para realizar a simulação e avaliar o desempenho termodinâmico das soluções propostas, foi desenvolvida 

uma rotina de cálculo em Matlab. As propriedades do fluido geotérmico (água) e do fluido de trabalho 

(ciclopentano) foram obtidas através de uma biblioteca de livre utilização em âmbito académico 

(CoolProp), instalada no Matlab [25]. 

A rotina de cálculo desenvolvida no âmbito do projeto é especifica para o presente caso de estudo. O 

fluxograma presente na figura 2-5 traduz as principais operações da referida rotina de cálculo. 
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Figura 2-5: Esquema do algoritmo desenvolvido em Matlab 

 

2.4.1. Ciclo Saturado 

Para o caso de estudo em que se utiliza o ciclo saturado, definiu-se uma potência inicial de 4 MWe, de 

acordo com o caderno de encargos da central. De forma a obter-se esta potência, o programa calcula qual 

o caudal de fluido geotérmico que garante a evaporação do fluido de trabalho e que garanta a 

temperatura mínima de reinjeção definida. Note-se que o programa irá primeiro consumir todo o fluido 

geotérmico proveniente do poço PA4, posteriormente do PA3 e apenas utiliza o PA2 caso os primeiros 

poços não sejam suficientes para garantir as condições do projeto. 
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Como explicado no capítulo 1, a temperatura de reinjeção deverá ser suficientemente alta de forma a 

evitar que haja condensação dos sais presentes no brine. As condutas de reinjeção são a região mais critica 

para os problemas de corrosão por apresentarem as menores temperaturas do sistema. Através dos 

dados obtidos sobre a concentração dos sais, definiu-se uma temperatura de reinjeção mínima de 95°C. 

2.4.2. Ciclo Sobreaquecido 

Para o ciclo sobreaquecido a ideia é avaliar qual o caudal de fluido geotérmico necessário para igualar a 

potência obtida com o ciclo saturado, ou seja, 4 MWe. Note-se que, tal como para o ciclo saturado, se dá 

prioridade à utilização do PA4 e PA3, e deste modo apenas se recorre ao PA2 (poço mais instável) para 

uma situação em que os dois primeiros poços sejam insuficientes. 

O fluido geotérmico encontrado nos poços encontra-se na fase de vapor-líquido pelo que existe um título 

associado a cada poço. Desta forma, ao extrair-se o fluido geotérmicos não é possível apenas extrair 

apenas vapor, existindo também uma quantidade de brine de acordo com o título do poço. Poderá não 

se utilizar este brine embora a existência de um by-pass provocasse um desperdício de energia. 

 

2.5. Decaimento dos Poços 

Segundo várias fontes ([21], [22], [23] e [24]), é essencial ter em conta o decaimento das fontes 

geotérmicas quando se projeta uma central geotérmica, uma vez que a evolução das condições dos poços 

irá afastar os equipamentos dos seus pontos ótimos de funcionamento. Como explicado no capítulo 1, 

uma exploração excessiva dos recursos geotérmicos bem como o processo de reinjeção, aceleram o 

fenómeno de decaimento. 

No presente trabalho teve-se em consideração o comportamento já registado noutras centrais 

geotérmicas da EDA Renováveis e utilizou-se a rotina de cálculo em Matlab para avaliar o desempenho da 

central em função deste decaimento.  

Tomou-se particular atenção ao comportamento do poço PV2 da central Geotérmica do Pico Vermelho, 

na ilha de São Miguel. Os dados partilhados pela EDA correspondem a um período de atividade do poço 

de 10 anos e apresentam a correlação entre o caudal de fluido geotérmico disponível e a pressão de 

extração associada, figura 2-6. 

Para garantir a estabilidade da operação de um poço geotérmico é necessário que se atinja um equilíbrio 

entre a pressão e o caudal geotérmico. Um caudal extraído demasiado elevado leva a uma rápida queda 

de pressão do poço, ocorrendo o inverso quando o caudal extraído é demasiado reduzido, forçando 

ambas as situações ao encerramento do poço. Como se pode comprovar através da figura 2-6 fornecida 

pela EDA, existe um intervalo de valores admissíveis para a pressão e caudal de um poço ao longo de um 

ano. As equações da figura 2-6 foram obtidas ajustando um polinómio do 2º grau aos pontos resultantes 

das observações. 
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Fixando o valor do caudal mássico foi possível obter uma evolução da pressão ao longo dos anos, sendo 

notório o decaimento dos poços, figura 2-7. 

 

Figura 2-7: Evolução da pressão do poço para um caudal constante 

 

O gráfico anterior apresenta a evolução da pressão do poço para seis valores constantes do caudal de 

fluido geotérmico. Por uma razão de simplificação de cálculos obteve-se uma regressão linear para as 
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Figura 2-6: Evolução do funcionamento do poço geotérmico PV2 da central do Pico Vermelho na ilha de São Miguel 
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diversas evoluções, observando-se que a queda de pressão é tanto maior (declive mais negativo) quanto 

maior é o caudal. 

Uma vez que o poço em estudo não é um poço da central do Pico Alto (central utilizada no presente caso 

de estudo e para a qual ainda não existe um histórico de operação) mas sim de uma outra central do 

grupo EDA, central do Pico vermelho, os valores aqui considerados não poderão ser utilizados 

diretamente. De forma a poder adaptar os referidos valores para a central do Pico Alto é necessário criar 

classes adimensionais para os caudais. Uma vez que os poços geotérmicos deverão idealmente operar 

entre 50% e 100% do seu caudal máximo, de forma a garantir o referido equilíbrio entre pressão e caudal, 

propõem-se as seguintes classes de valores da tabela 2-4. 

 

Tabela 2-4: Classificação dos grupos adimensionais de caudal 

Classe Caudal equivalente do PV2 

55 % do Caudal Máximo 60 ton/h 

64 % do Caudal Máximo 70 ton/h 

73 % do Caudal Máximo 80 ton/h 

82 % do Caudal Máximo 90 ton/h 

91 % do Caudal Máximo 100 ton/h 

100 % do Caudal Máximo 110 ton/h 

 

Através dos declives das regressões lineares da figura 2-7, calculou-se a evolução da queda de pressão em 

função da classe adimensional, figura 2-8.  

 

Figura 2-8: Queda de pressão do poço em função da utilização do caudal geotérmico disponível 

Assim sendo para o caso de um poço que opere com um caudal mássico constante e para o qual se saiba 

o caudal mássico máximo disponível, pode-se calcular a queda de pressão anual com a seguinte 

correlação: 

y = 0.3156x2 - 0.3989x + 0.3111
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∆𝑝 = 𝐹𝐶 × [0,3156 ∗ (
�̇�

�̇�𝑚á𝑥

)
2

− 0,3989 × (
�̇�

�̇�𝑚á𝑥

) + 0.3111] (2.1) 

  

De forma análoga ao exemplo anterior, na figura 2-9 apresenta-se a evolução do caudal mássico para 

valores fixos de pressão, e as respetivas regressões lineares. 

 

Tal como na anterior situação, é necessário agrupar os valores obtidos por classes adimensionais de forma 

a poder extrapolar os resultados do poço PV2 para um poço da central do Pico Alto. A tabela 2-5 mostra 

as classes adimensionais consideradas. 

Tabela 2-5: Classificação dos grupos adimensionais de pressão 

Classe Pressão 

64% da Pressão Máxima 7 bar 

73% da Pressão Máxima 8 bar 

82% da Pressão Máxima 9 bar 

91% da Pressão Máxima 10 bar 

100% da Pressão Máxima 11 bar 

 

Representando graficamente os declives das regressões lineares da figura 2-9, obteve-se a figura 2-10.  
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Figura 2-9: Evolução do decaimento do caudal em função da utilização da pressão do poço 
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Figura 2-10: Queda do caudal mássico do poço em função da utilização da pressão disponível 

 

De acordo com a figura 2-10, obteve-se a seguinte correlação para a evolução da queda do caudal em 

função da razão entre a pressão atual e a pressão máxima: 

 

∆�̇� = 𝐹𝐶 × [1.5519 × (
𝑝

𝑝𝑚𝑎𝑥

)
2

− 1.9741 × (
𝑝

𝑝𝑚𝑎𝑥

) + 1,3255] (2.2) 

 

De forma a obter um resultado mais completo para o fenómeno de decaimento dos poços foram 

consideradas duas condições. Um decaimento denominado regular, para o qual se considera que a 

evolução do decaimento dos poços da central do Pico Alto apresenta um comportamento semelhante ao 

da central do Pico Vermelho, e um decaimento acentuado. Para o decaimento acentuado considera-se 

um fator de correção, 𝐹𝐶  superior. A tabela 2-6 apresenta os fatores de correção para ambos os cenários. 

Tabela 2-6: Fator de Correção do Decaimento 

 

 

Como explicado anteriormente, o poço PA4 foi considerado prioritário, dada a sua elevada pressão e 

temperatura e ainda por ser mais estável. Desta forma, assumiu-se que o ideal seria utilizar sempre a sua 

máxima quantidade de fluido disponível, aproximando-se a evolução das condições do poço de acordo 

com a equação (2.1), isto é, uma queda de pressão para um caudal mássico constante. 

O poço PA3 trabalha com uma pressão bastante inferior à dos restantes poços geotérmicos, pelo que é 

necessário evitar que se reduza ainda mais. Como tal, para este poço é preferível adotar uma estratégia 

de redução de caudal ao longo dos anos, tentando minimizar o efeito de queda de pressão. Assim, a 

estratégia passaria por fixar a pressão inicial e reduzir o caudal segundo a equação (2.2). 
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Uma vez que o poço PA2, tal como o PA4, apresenta valores iniciais de pressão elevados, será preferível 

modelar o seu decaimento considerando caudal constante, de acordo com a equação (2.1) . 

Em suma foram assumidas as seguintes considerações: 

1. Decaimento anual da pressão e caudal dado em função das equações (2.1) e (2.2) 

2. Título dos poços contante 

3. Desenho do ciclo binário realizado em função das características dos poços (*) 

4. Pressão de mínima à entrada da turbina de 6 bar (**) 

5. Pressão mínima dos poços de 5,6 bar (***) 

(*) Para a solução do ciclo saturado (figura 2-2) é fixada a diferença de temperaturas entre a mistura de 

vapores que entra no evaporador (𝑇𝐴1) e a temperatura do ciclopentano na saída desse equipamento (𝑇5). 

Para o ciclo sobreaquecido (figura 2-4) é fixado a diferença de temperatura entre o PA4 (𝑇𝐴1) e o 

ciclopentano saturado (𝑇5). 

(**) Caso se verifique, a potência é reduzida para zero e a central abandona a operação 

(***) Caso de verifique, encerra-se a operação do poço 

 

2.6. Análise com Thermoflow 

O Thermoflow é um software de engenharia térmica, especializado nas indústrias de produção de energia 

e cogeração. A fiabilidade dos resultados obtidos faz do programa o sistema mais popular do mercado. 

Com a análise em Thermoflow pretende-se fazer uma validação do modelo desenvolvido em Matlab para 

condições estacionárias. Após a validação do caso estacionário, pode-se em seguida simular o caso 

transiente, uma vez que os dois regimes diferem apenas no decaimento da fonte de calor. 

A modelação de um sistema através do software Thermoflow engloba as seguintes etapas: 

1. Desenvolvimento e edição do ciclo termodinâmico, com os seus diversos componentes 

2. Introdução dos dados 

3. Simulação necessária 

4. Avaliação dos Resultados 

Existem vantagens e desvantagens na utilização do software comercial Thermoflow e do modelo Matlab, 

sendo bastante importante a utilização de ambas as ferramentas para a avaliação do caso de estudo. 

 

Thermoflow 
 

• Resultados mais próximos da realidade. 

• Apenas permite avaliar um momento 
específico, sendo necessário ajustar todas 
as variáveis quando as condições 
geotérmicas dos poços variam. 

• Permite avaliar o modelo desenvolvido 
em Matlab. 

Matlab 
 

• Modelo mais simplificado implica 
resultados mais afastados da realidade. 

• Mais flexível, isto é, o modelo permite 
avaliar através de uma única simulação 
diversas condições térmicas dos poços.  

• Permite estudar a evolução do 
decaimento das fontes geotérmicas. 

 

Note-se que a limitação do software comercial Thermoflow prende-se com a utilização do ciclopentano 

como fluido de trabalho. 
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2.7. Análise Termodinâmica 

Nesta secção, além da análise energética fez-se também uma análise exergética usando as seguintes 

equações. 

𝑑

𝑑𝑡
∭𝜌𝑑𝑉 + ∬𝜌�⃗� . �⃗� 𝑑𝐴 = 0 (2.3) 

�̇� − �̇� =
𝑑

𝑑𝑡
∭(𝑢 +

𝑉2

2
+ 𝑔𝑧) 𝜌𝑑𝑉 + ∬(ℎ +

𝑉2

2
+ 𝑔𝑧) 𝜌�⃗� . �⃗� 𝑑𝐴 (2.4) 

∬�̇� (1 −
𝑇

𝑇𝑏

) 𝑑𝐴 − (�̇� − 𝑝0

𝑑𝑉

𝑑𝑡
) − �̇�𝑑 =

𝑑

𝑑𝑡
∭𝑒𝜌𝑑𝑉 + ∬𝑒𝑓𝜌�⃗� . �⃗� 𝑑𝐴 (2.5) 

 

Com, 

𝑒 = (𝑢 − 𝑢0) + 𝑝0(𝑣 − 𝑣0) − 𝑇0(𝑠 − 𝑠0) +
𝑉2

2
+ 𝑔𝑧 (2.6) 

𝑒𝑓 = (ℎ − ℎ0) − 𝑇0(𝑠 − 𝑠0) +
𝑉2

2
+ 𝑔𝑧 (2.7) 

�̇�𝑑 = 𝑇0�̇� (2.8) 

 

Sendo �̇�𝑑  a taxa de destruição de exergia, igual à temperatura do estado morto 𝑇0, utilizada pela taxa de 

produção de entropia devido a reversibilidades internas. 

As hipóteses consideradas na análise termodinâmica de cada um dos componentes dos ciclos de potência 

são: regime estacionário, adiabático, despreza-se a contribuição da energia cinética e potencial. A 

hipótese de regime estacionário justifica-se, tendo em conta que o período de cada simulação é de um 

ano, muito superior ao tempo característico de decaimento de cada furo. Com as hipóteses anteriores 

obtém-se: 

∬𝜌𝑣 . �⃗� 𝑑𝐴 = 0 (2.9) 

−�̇� = ∬ℎ 𝜌𝑣 . �⃗� 𝑑𝐴 (2.10) 

−�̇� − �̇�𝑑 = ∬𝑒𝜌𝑣 . �⃗� 𝑑𝐴 = �̇� (2.11) 

 

Apresenta-se em seguida, para cada um dos componentes do ciclo, os balanços integrais de energia e 

exergia. A tabela 2-7 e tabela 2-8 apresentam os balanços de energia e exergia para todos os componentes 

para a solução de vapor saturado e sobreaquecido. 
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2.7.1. Bomba  

 

−�̇�𝐵 − �̇�𝑑 = �̇�𝐹𝑇[(ℎ2 − ℎ1) − 𝑇0(𝑠2 − 𝑠1)] (2.12) 

−�̇�𝐵 = �̇�𝐹𝑇(ℎ2 − ℎ1) (2.13) 

Organizando as equações obtém-se: 

�̇�𝑑 = �̇�𝐹𝑇𝑇0(𝑠2 − 𝑠1) (2.14) 

Nota: A equação 2.14 é igual para ciclo sobreaquecido. 

2.7.2. Recuperador 

 

ℎ3 − ℎ2 = ℎ6 − ℎ7 (2.15) 

−�̇�𝑑 = �̇�𝐹𝑇[(ℎ3 − ℎ2) − 𝑇0(𝑠3 − 𝑠2) + (ℎ7 − ℎ6) − 𝑇0(𝑠7 − 𝑠6)] (2.16) 

Organizando as equações obtém-se: 

�̇�𝑑 = �̇�𝐹𝑇𝑇0[(𝑠3 − 𝑠2) + (𝑠7 − 𝑠8)] (2.17) 

Nota: A equação 2.17 é igual para ciclo sobreaquecido substituindo 6 por 7 e 7 por 8. 

Figura 2-11: Esquema da Bomba de Realimentação 

Figura 2-12: Esquema Recuperador 
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2.7.3. Pré-aquecedor de vapor 

𝑍�̇�𝐹𝑇(ℎ4 − ℎ3) = �̇�𝐴(ℎ𝐴2 − ℎ𝐴3) (2.18) 

−�̇�𝑑 = 𝑍�̇�𝐹𝑇[(ℎ4 − ℎ3) − 𝑇0(𝑠4 − 𝑠3)] + �̇�𝐴[(ℎ𝐴3 − ℎ𝐴2) − 𝑇0(𝑠𝐴3 − 𝑠𝐴2)] (2.19) 

Organizando as equações obtém-se: 

�̇�𝑑 = 𝑇0[𝑍�̇�𝐹𝑇(𝑠4 − 𝑠3) + �̇�𝐴(𝑠𝐴3 − 𝑠𝐴2)] (2.20) 

Nota: A equação 2.15 é igual para o Evaporador B do ciclo sobreaquecido substituindo 4 por 5 e �̇�𝐴 por 

�̇�𝐴2. 

2.7.4. Pré-aquecedor de Brine 

(1 − 𝑍)�̇�𝐹𝑇(ℎ4 − ℎ3) = �̇�𝐵(ℎ𝐵1 − ℎ𝐵2) (2.21) 

−�̇�𝑑 = (1 − 𝑍)�̇�𝐹𝑇[(ℎ4 − ℎ3) − 𝑇0(𝑠4 − 𝑠3)] + �̇�𝐵[(ℎ𝐵2 − ℎ𝐵1) − 𝑇0(𝑠𝐵2 − 𝑠𝐵1)] (2.22) 

Organizando as equações obtém-se: 

�̇�𝑑 = 𝑇0[(1 − 𝑍)�̇�𝐹𝑇(𝑠4 − 𝑠3) + �̇�𝐵(𝑠𝐵2 − 𝑠𝐵1)] (2.23) 

Nota: A equação 2.23 é igual para o Evaporador A do ciclo sobreaquecido substituindo 4 por 5. 

2.7.5. Evaporador 

�̇�𝐹𝑇(ℎ5 − ℎ4) = �̇�𝐴(ℎ𝐴1 − ℎ𝐴2) (2.24) 

Figura 2-13: Esquema Pré-aquecedor de vapor 

Figura 2-14: Esquema Pré-aquecedor Brine 

Figura 2-15: Esquema Evaporador 



 

 

37 
 

−�̇�𝑑 = �̇�𝐹𝑇[(ℎ5 − ℎ4) − 𝑇0(𝑠5 − 𝑠4)] + �̇�𝐴[(ℎ𝐴2 − ℎ𝐴1) − 𝑇0(𝑠𝐴2 − 𝑠𝐴1)] (2.25) 

Organizando as equações obtém-se: 

�̇�𝑑 = 𝑇0[�̇�𝐹𝑇(𝑠5 − 𝑠4) + �̇�𝐴(𝑠𝐴2 − 𝑠𝐴1)] (2.26) 

Nota: A equação 2.26 é igual para o Sobreaquecedor do ciclo sobreaquecido substituindo 5 por 6, 4 por 5 

e �̇�𝐴 por �̇�𝐴1. 

2.7.6. Turbina 

−�̇�𝑇 = �̇�𝐹𝑇(ℎ6 − ℎ5) (2.27) 

−�̇�𝑇 − �̇�𝑑 = �̇�𝐹𝑇[(ℎ6 − ℎ5) − 𝑇0(𝑠6 − 𝑠5)] (2.28) 

Organizando as equações obtém-se: 

�̇�𝑑 = �̇�𝐹𝑇𝑇0(𝑠6 − 𝑠5) (2.29) 

Nota: A equação 2.29 é igual para o Sobreaquecedor do ciclo sobreaquecido substituindo 5 por 6 e 6 por 

7. 

2.7.7. Condensador 

O condensador considerado é um condensador com circulação forçada de ar 

 

�̇� − �̇�𝐶 = �̇�𝐹𝑇(ℎ1 − ℎ7) + �̇�𝑎𝑟(ℎ𝑎𝑟,𝑠𝑎𝑖 − ℎ𝑎𝑟,𝑒𝑛𝑡) (2.30) 

Figura 2-16: Esquema Turbina 

Figura 2-17: Esquema Condensador 
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�̇� (1 −
𝑇0

𝑇𝑏
) − �̇�𝐶 − �̇�𝑑

= �̇�𝐹𝑇[(ℎ1 − ℎ7) − 𝑇0(𝑠1 − 𝑠7)]

+ �̇�𝑎𝑟[(ℎ𝑎𝑟,𝑠𝑎𝑖 − ℎ𝑎𝑟,𝑒𝑛𝑡) − 𝑇0(𝑠𝑎𝑟,𝑠𝑎𝑖 − 𝑠𝑎𝑟,𝑒𝑛𝑡)] 

 

(2.30) 

Organizando as equações obtém-se: 

�̇�𝑑 = �̇�𝐹𝑇𝑇0(𝑠1 − 𝑠7) + �̇�𝑎𝑟𝑇0(𝑠𝑎𝑟,𝑠𝑎𝑖 − 𝑠𝑎𝑟,𝑒𝑛𝑡) (2.31) 

Considerando o ar como gás perfeito, 

∆𝑠𝑎𝑟 = 𝐶𝑝 ln (
𝑇𝑠𝑎𝑖

𝑇𝑒𝑛𝑡

) − 𝑅 ln (
𝑝𝑠𝑎𝑖

𝑝𝑒𝑛𝑡

) 

 

(2.32) 

Considerando também que à entrada e saída o ar está à pressão atmosférica conclui-se que: 

∆𝑠𝑎𝑟 = 𝐶𝑝 ln (
𝑇𝑠𝑎𝑖

𝑇𝑒𝑛𝑡

) (2.33) 

Para determinar a variação da temperatura do ar usa-se novamente o balanço de energia. 

−�̇�𝑑 = �̇�𝐹𝑇(ℎ1 − ℎ7) + �̇�𝑎𝑟𝐶𝑃𝑎𝑟
(𝑇𝑎𝑟,𝑠𝑎𝑖 − 𝑇𝑎𝑟,𝑒𝑛𝑡) (2.34) 

Organizando a expressão obtém-se: 

𝑇𝑎𝑟,𝑠𝑎𝑖

𝑇𝑎𝑟,𝑒𝑛𝑡

= 1 +
|�̇�𝐶| + �̇�𝐹𝑇(ℎ7 − ℎ1)

�̇�𝑎𝑟𝐶𝑃𝑎𝑟
𝑇𝑎𝑟,𝑒𝑛𝑡

 (2.35) 

 

Substituindo a equação 2.31 : 

�̇�𝑑 = 𝑇0�̇�𝐹𝑇(𝑠1 − 𝑠7) + 𝑇0�̇�𝑎𝑟𝐶𝑃𝑎𝑟
ln [1 +

|�̇�𝐶| + �̇�𝐹𝑇(ℎ7 − ℎ1)

�̇�𝑎𝑟𝐶𝑃𝑎𝑟
𝑇𝑎𝑟,𝑒𝑛𝑡

] (2.36) 

2.7.8. Análise global 

Para o ciclo saturado as equações dos balanços globais de energia e exergia são: 

�̇�𝑁𝑒𝑡 = �̇�𝐺𝑒𝑜 + �̇�𝑎𝑟(ℎ𝑎𝑟,𝑒𝑛𝑡 − ℎ𝑎𝑟,𝑠𝑎𝑖) (2.37) 

�̇�𝑁𝑒𝑡 + �̇�𝑑 = �̇�𝐺𝑒𝑜 + �̇�𝑎𝑟[ℎ𝑎𝑟,𝑒𝑛𝑡 − ℎ𝑎𝑟,𝑠𝑎𝑖 − 𝑇0(𝑠𝑎𝑟,𝑒𝑛𝑡 − 𝑠𝑎𝑟,𝑠𝑎𝑖)] (2.38) 

 

Com �̇�𝑁𝑒𝑡 = �̇�𝑇 − �̇�𝐵 − �̇�𝐶 − �̇�𝑀, sendo �̇�𝐶 a potência do ventilador do aerocondensador e �̇�𝑀 a 

potência da bomba utilizada para elevar a pressão do brine proveniente do PA3. Em relação a �̇�𝐺𝑒𝑜  e a 

�̇�𝐺𝑒𝑜  as equações são: 
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�̇�𝐺𝑒𝑜 = �̇�𝐴1(ℎ𝐴1 − ℎ𝑀) + �̇�𝐵(ℎ𝐵1 − ℎ𝑀) (2.39) 

�̇�𝐺𝐸𝑜 = �̇�𝐴1[ℎ𝐴1 − ℎ𝑀 − 𝑇0(𝑠𝐴1 − 𝑠𝑀)] + �̇�𝐵[ℎ𝐵1 − ℎ𝑀 − 𝑇0(𝑠𝐵1 − 𝑠𝑀)] (2.40) 

 

Para o ciclo sobreaquecido, além da entrada A1 e B1 há uma entrada C1 obtendo-se: 

�̇�𝐺𝑒𝑜 = �̇�𝐴1(ℎ𝐴1 − ℎ𝑀) + �̇�𝐵(ℎ𝐵1 − ℎ𝑀) + �̇�𝐶(ℎ𝐶1 − ℎ𝑀) (2.41) 

�̇�𝐺𝐸𝑜 = �̇�𝐴1[ℎ𝐴1 − ℎ𝑀 − 𝑇0(𝑠𝐴1 − 𝑠𝑀)] + �̇�𝐵[ℎ𝐵1 − ℎ𝑀 − 𝑇0(𝑠𝐵1 − 𝑠𝑀)]

+ �̇�𝐶[ℎ𝐶1 − ℎ𝑀 − 𝑇0(𝑠𝐶1 − 𝑠𝑀)] 

 

(2.42) 

Em ambos os casos �̇�𝑑 = ∑ �̇�𝑑𝑘
 em que �̇�𝑑𝑘

 é a taxa de destruição de exergia de cada um dos 

componentes do ciclo. Para ambos os ciclos pode diferir-se uma eficiência energética e exergética: 

𝜂𝐼 =
�̇�𝑁𝑒𝑡

�̇�𝐺𝑒𝑜

 (2.43) 

𝜂𝐼𝐼 =
�̇�𝑁𝑒𝑡

�̇�𝐺𝑒𝑜

 (2.44) 

Um parâmetro bastante importante no presente estudo prende-se com o consumo de fluido geotérmico 

em função da potência produzida, denominado por consumo específico. 

𝐶𝐸 =
�̇�𝐹𝐺

�̇�𝑁𝑒𝑡

 (2.45) 

Este parâmetro é de elevado interesse no presente estudo uma vez que permite comparar para diferentes 

cenários o aproveitamento da fonte geotérmica na produção de energia elétrica. Um menor consumo 

específico implica um maior rendimento da central e consequentemente um melhor aproveitamento da 

energia térmica dos poços. Um excessivo consumo de fluido geotérmico poderá levar à extinção mais 

rápida do poço, pelo que uma boa solução para a exploração de fontes geotérmicas deverá minimizar o 

CE de forma a poder contrariar o referido efeito e aumentar o tempo de vida dos reservatórios. 

Uma vez que se pretende estudar o desempenho do sistema em condições transientes é importante notar 

que os equipamentos vão operar fora dos seus pontos de funcionamento. À medida que a pressão e 

temperatura dos poços decai, a central terá que reduzir a pressão no evaporador, de forma a que os 

equipamentos térmicos se adaptem melhor às novas condições de funcionamento. Dada a alteração das 

condições do ciclo termodinâmico, Gabbrielli [22] propõe uma metodologia para avaliar o rendimento 

fora das condições nominais 𝜂𝑜𝑓𝑓, considerando um caudal �̇�𝑖𝑛−𝑜𝑓𝑓  à entrada da turbina que maximiza o 

trabalho. 

𝑝𝑖𝑛−𝑜𝑓𝑓 = √�̇�𝑖𝑛−𝑜𝑓𝑓
2 × 𝑇𝑖𝑛−𝑓𝑓 × 𝑌𝑑 + 𝑝𝑜𝑢𝑡−𝑜𝑓𝑓

2  (2.46) 

Com, 

𝑌𝑑 =
𝑝𝑖𝑛−𝑑

2 − 𝑝𝑜𝑢𝑡−𝑑
2

𝑝𝑖𝑛−𝑑
2 × ∅𝑑

2  (2.47) 
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Com,  

∅𝑑
2 =

�̇�𝑑 × √𝑇𝑖𝑛−𝑑

𝑝𝑖𝑛−𝑑

 (2.48) 

 

Organizando as equações obteve-se, 

�̇�𝑖𝑛−𝑜𝑓𝑓 = √
𝑝𝑖𝑛−𝑜𝑓𝑓

2 − 𝑝𝑜𝑢𝑡−𝑜𝑓𝑓
2

𝑇𝑖𝑛−𝑜𝑓𝑓 × 𝑌𝑑

 (2.49) 

 

De forma a avaliar se os resultados obtidos com o modelo são satisfatórios, Gabbrielli [22] sugere uma 

expressão para o rendimento obtido fora das condições nominais. 

𝜂𝑜𝑓𝑓 = 𝜂𝑑 sin [0.5𝜋 (
�̇�𝑖𝑛−𝑜𝑓𝑓

�̇�𝑖𝑛−𝑑

𝜌𝑖𝑛−𝑑

𝜌𝑖𝑛−𝑜𝑓𝑓

 )

0.1

] (2.50) 

 

 

2.8. Análise Económica 

Para realizar a análise económica deste tipo de projetos, foram adotados nos últimos anos inúmeros 

métodos. No presente trabalho considerou-se o método apresentado em [14], que propõe como termo 

de comparação entre as diversas soluções um parametro chamado Levelized Cost of Electricity, LCOE. 

 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑎𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎
 (2.51) 

 

Este termo (€/KW.h) é apresentado por Tran e Smith [14] de forma mais completa como em seguida 

indicado. No presente trabalho o custo relacionado com o combustível adquirido não existe, pelo que 

para a presente situação: 

 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝑂𝐶𝐶 × 𝐶𝑅𝐹 + 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑂 & 𝑀

8760 × 𝐶𝐹
+ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑂 & 𝑀 (2.52) 

 

Onde OCC (€/KW) é o overnight capital cost, CRF é o capital recovery factor, Fixed O & M são os custos 

fixos de operação e manutenção, CF é o capacity factor, e Variable O & M são os custos de operação e 

manutenção variáveis. O CRF, Capital Recovery Factor, é obtido através da seguinte expressão. 

 

𝐶𝑅𝐹 =
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 (2.53) 
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Onde i é a taxa de juro e n é o número de anos de vida da central. 

Tendo em conta o preço médio da eletricidade obtém-se o Net Present Value para o projeto. 

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛=30

𝑛=1

− 𝐶0 (2.54) 

 

De forma a obter a taxa interna de retorno, TIR é necessário resolver a seguinte equação. 

 

𝑁𝑃𝑉 = 0 = ∑
𝐶𝑛

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛

𝑛=30

𝑛=1

− 𝐶0 (2.55) 

 

Os valores detalhados do custo de investimento apresentam-se na tabela 2-7. Estes valores são bastante 

semelhantes para as duas soluções uma vez que os custos das instalações elétricas, trabalhos de 

engenharia civil e perfuração dos poços são semelhantes. A diferença entre as duas soluções prende-se 

com um custo ligeiramente mais reduzido do equipamento na solução com vapor sobreaquecido à 

entrada da turbina, visto que neste caso os equipamentos necessários têm menores dimensões. 

 

Tabela 2-7: Custos de Investimento 

Solução Saturado Sobreaquecido 

Equipamentos 9.000.000,00 € 8.000.000,00 € 

Instalações Elétricas 750.000,00 € 750.000,00 € 

Trabalhos de Engenharia Civil 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 

Poços 5.000.0000,00 € 5.000.0000,00 € 

Total 16.750.000,00 € 15.750.000,00 € 

 

Os custos de operação e manutenção apresentam-se na tabela 2-8. Note-se que como não existe 

necessidade de compra de combustível para alimentar a central, pode desprezar-se a contribuição dos 

custos de operação e manutenção variáveis [14]. Os resultados foram obtidos do relatório anual de contas 

da EDA [27]. Uma vez que se considerou um período de operação da central de 30 anos, existe a 

necessidade de realizar uma reabilitação dos equipamentos, tais como turbina, aerocondensador, 

permutadores e condutas, a meio do tempo de exploração, ano 15. Esta necessidade é acentuada pela 

concentração de sais e elementos corrosivos do brine que provocam um desgaste maior nos 

equipamentos da central. 
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Tabela 2-8: Custos de operação e manutenção 

Solução Saturado Sobreaquecido 

Fixed O & M Costs (ano) 1.200.00,00 € 1.200.00,00 € 

Variable O &M Costs (ano) 0,00 € 0,00 € 

Reabilitação (Ano 15) 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 

Total (ano) 1.200.00,00 € 1.200.00,00 € 

Total (ano 15) 3.700.000,00 € 3.700.000,00 € 

 

Visto que a energia geotérmica é uma energia renovável, existe um incentivo por parte do estado 

português e da União Europeia associado à exploração da central. Cabe à entidade reguladora, ERSE – 

Entidade Reguladora dos Serviços de Energia, definir o valor de mercado da energia produzida. Na tabela 

2-9 encontra-se o valor final de venda de energia por parte da central.  

Tabela 2-9: Preço de mercado da energia definido pela ERSE 

Solução Saturado Sobreaquecido 

Preço Final de venda 0,1001 €/KW.h 0,1001 €/KW.h 

 

Relativamente aos fundos de investimento recebidos da comparticipação do EEA – Grants pelo facto da 

EDA ser a entidade operadora do programa da construção da central do Pico Alto por parte da EDA 

Renováveis, foram obtidos os seguintes valores para o financiamento a fundo perdido, tabela 2-10 [28]. 

Tabela 2-10: Subsídios de investimento 

 

 

Por fim apresentam-se na tabela 2-11 outros valores relevantes para a análise económica. 

Tabela 2-11: Parâmetros da análise económica 

  

 

Ano Subsídio ao Investimento 

2015 2.797.763,00 € 

2016 2.477.973,00 € 

2017 2.188.944,00 € 

Total 7.464.680,00 € 

Parâmetro Símbolo Valor 

Tempo de vida económico n (anos) 30 

Taxa de Juro [29] i (%) 0,14  

Capacity Factor CF (%) 100 
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3. Resultados 

3.1. Condições Estacionárias 

Através da rotina de cálculo desenvolvida em Matlab e utilizando a biblioteca CoolProp realizou-se uma 

análise inicial, em regime estacionário, tendo em conta apenas as condições iniciais de operação da 

Central dadas na Tabela 2-3: Parâmetros para a definição do ciclo termodinâmico no início da exploração. 

3.1.1. Ciclo Saturado 

Na figura 3-1 encontra-se representado o diagrama T-s para as condições de vapor saturado à entrada da 

turbina, como se pode verificar através da localização do ponto 5. 

Em seguida apresentam-se na tabela 3-1 a evolução das propriedades físicas do fluido de trabalho e na 

tabela 3-2 as propriedades físicas do fluido geotérmico. Por fim apresenta-se um diagrama com os locais 

de maior destruição de exergia dentro do sistema, figura 3-2, e um diagrama de Sankey onde se pode 

avaliar o fluxo de exergia no sistema, figura 3-3. 

Figura 3-1: Diagrama T-s para o ciclo saturado 

 

Tabela 3-1: Propriedades do fluxo de ciclopentano para o ciclo saturado 

 

Fluxo Temperatura (°C) Pressão (bar) Caudal (Kg/s) Título, x Entalpia (KJ/Kg) Entropia (J/Kg.k) 

1 45,7 0,9 48,1 0 -6,9 -21,4 

2 46,1 10,3 48,1 0 -5,3 -20,7 

3 59,2 10,3 48,1 0 20,2 57,8 

4 143,3 10,3 48,1 0 208,7 561,1 

5 143,3 10,3 48,1 1 508,9 1281,8 

6 74,0 0,9 48,1 1 424,2 1325,4 

7 55,9 0,9 48,1 1 398,7 1249,9 



 

 

44 
 

 Tabela 3-2: Propriedades do fluxo de fluido geotérmico para o ciclo saturado 

 

Nota: A biblioteca CoolProp utiliza como temperatura de referência para o ciclopentano a sua 

temperatura de saturação para uma pressão de 1 bar, isto é, 48,9°C. Razão pela qual a entropia e a 

entalpia surgem como negativas para os fluxos 1 e 2 [25]. 

 

Figura 3-2: Taxa de destruição de exergia para o ciclo saturado 

 

Figura 3-3: Diagrama de Sankey para o ciclo saturado 

Fluxo Temperatura (°C) Pressão (bar) Caudal (Kg/s) Título, x Entalpia (KJ/Kg) Entropia (J/Kg.k) 

A1 161,0 9,18 8,3 1 2764,5 6805,8 

A2 156,4 9,18 8,3 0 1020,3 2745,6 

A3 75,0 9,18 8,3 0 314,5 1015,4 

B1 172,9 9,18 8.3 0 731,7 2069,7 

B2 109,0 9,18 8,3 0 457,9 1407,6 
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3.1.2. Ciclo Sobreaquecido 

Em seguida apresentam-se os mesmos resultados para o ciclo sobreaquecido. Como se pode ver através 

do diagrama T-s, figura 3-4, o ponto 6 encontra-se no estado de vapor sobreaquecido. A tabela 3-3 e a 

tabela 3-4 apresentam respetivamente a evolução das propriedades do fluido de trabalho e fluido 

geotérmico. Para ambas as soluções os pontos 1 e 2 não se conseguem distinguir visualmente devido à 

elevada proximidade das linhas isobáricas na região líquida. De forma análoga ao ciclo saturado 

apresenta-se um diagrama com os locais de maior destruição de exergia dentro do sistema, figura 3-5, e 

um diagrama de Sankey onde se pode avaliar o fluxo de exergia ao longo do sistema, e as diversas taxas 

de destruição, figura 3-6. 

 

Figura 3-4: Diagrama T-s para o ciclo sobreaquecido 

 

Tabela 3-3: Propriedades do fluxo de ciclopentano para o ciclo sobreaquecido 

Fluxo Temperatura (°C) Pressão (bar) Caudal (Kg/s) Título Entalpia (KJ/Kg) Entropia (J/Kg.k) 

1 42,2 0,8 41,1 0 -13,4 -42,2 

2 42,7 11,5 41,1 0 -11,7 -41,3 

3 58,2 11,5 41,1 0 18,3 51,4 

4 149,2 11.5 41,1 0 223,7 596,4 

5 149,2 11,5 41,1 1 516,4 1289,3 

6 167,1 11,5 41,1 1 553,4 1375,2 

7 93,9 0,8 41,1 1 454,4 1423,5 

8 73,9 0,8 41,1 1 424,4 1339,5 
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Tabela 3-4: Propriedades do fluxo de fluido geotérmico para o ciclo sobreaquecido 

Fluxo Temperatura (°C) Pressão (bar) Caudal 

(Kg/s) 

Título, x Entalpia (KJ/Kg) Entropia (J/Kg.k) 

A1 176,2 9,18 4,5 1 2773,8 6614,5 

A2 176,2 9,18 16,0 0,23 1191,7 3144,5 

A3 99,0 9,18 16,0 0 398,5 1250,0 

B1 156,4 5,64 3,16 1 2753,4 6780,1 

B2 75,0 5,64 3,16 0 398,5 1250,0 

C1       

 

 

Figura 3-5: Taxa de destruição de exergia para o ciclo sobreaquecido 

 

Figura 3-6: Diagrama de Sankey para o ciclo sobreaquecido 
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3.1.3. Comparação 

 

Tabela 3-5: Comparação entre o ciclo saturado e sobreaquecido em regime estacionário 

Ciclo 
�̇�𝑁𝑒𝑡  

(MW) 

�̇�𝐹𝑇 

(Kg/s) 

�̇�𝐹𝐺  

(Kg/S) 

�̇�𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟  

(Kg/S) 

�̇�𝐵𝑟𝑖𝑛𝑒  

(Kg/S) 

𝜂𝐼 

(%) 

𝜂𝐼𝐼 

(%) 

CE 

(Kg/KW.h) 

Saturado 4,00 48,14 20,08 8,28 11,80 17,00 55,68 18,07 

Sobreaquecido 4,00 41,12 19,15 7,67 11,47 19,53 58,68 17,23 

Variação 0% 15% 5% 7% 3% 15% 5% 5% 

 

Através da tabela 3-5, comparando o ciclo saturado com o ciclo sobreaquecido, verifica-se que para a 

mesma potência útil, o ciclo com vapor sobreaquecido tem um consumo de fluido geotérmico 5% inferior, 

um rendimento energético e exergético 15% e 5% superior, respetivamente, e um caudal de fluido de 

trabalho 15% inferior. 

3.1.4. Validação 

Pretende-se com este subcapítulo apresentar os resultados obtidos através do software comercial 

Thermoflow de modo a poder validar os resultados acima obtidos para o modelo Matlab para condições 

estacionárias. 

 

Tabela 3-6: Validação do modelo Matlab 

Ciclo  Ano 
Potência 

(MW) 

�̇�𝐹𝐺 

(Kg/s) 

�̇�𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 

(Kg/s) 

�̇�𝐵𝑟𝑖𝑛𝑒 

(Kg/s) 

𝑇𝑅𝑒𝑖𝑛𝑗𝑒çã𝑜 

(°C) 

�̇�𝐹𝑇 

(Kg/s) 

Saturado Matlab 1 4,00 20,08 8,28 11,80 95 48,14 

Saturado  Thermoflow 1 4,00 21,13 8,94 12,19 95,18 50,75 

Erro Relativo  0% 5,2% 7,3% 3,2% 0,1% 5,1% 

Sobreaquecido Matlab 1 4,00 19,15 7,67 11,47 95 41,12 

Sobreaquecido Thermoflow 1 4,00 19,51 7,93 11,58 95,15 41,85 

Erro Relativo  0% 1,8% 3,2% 0,9% 0,1% 1,7% 

Nota: O erro relativo foi calculado com referência aos valores obtidos no Thermoflow por se considerar 

que são os valores mais próximos da realidade. 
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Pode constatar-se que os resultados obtidos através da rotina de cálculo do Matlab se aproximam dos 

resultados obtidos com o software comercial Thermoflow. Os erros devem-se às aproximações feitas.  

Para uma mais detalhada análise aos valores obtidos com o Thermoflow apresenta-se em anexo os 

resultados.  

3.2. Condições Transientes 

Como anteriormente explicado, é fundamental ter em consideração a degradação das fontes geotérmicas 

para obter conclusões relativamente a todo o período de exploração de uma central. 

3.2.1. Decaimento Regular 

Utilizando as correlações das equações (2.1) e (2.2), para um fator de correção de 1, correspondente a 

um decaimento regular, obteve-se a evolução da potência ao longo dos 30 anos de vida dada pela figura 

3-7.  

 

Figura 3-7: Evolução da potência para decaimento regular 

Para o ciclo sobreaquecido utiliza-se diretamente no sobreaquecedor todo o caudal de vapor geotérmico 

disponível no poço PA4, e como tal, são as condições térmicas deste reservatório que definem as 

propriedades do ciclo de trabalho. Por outro lado, no ciclo saturado, o vapor proveniente dos três poços 

define as condições à entrada do evaporador. Como tal, para a solução do ciclo saturado, um decaimento 

das condições dos reservatórios pode ser compensado com um aumento do caudal de fluido geotérmico 

proveniente de um poço com menor utilização inicial, sendo desta forma possível manter a potência 

durante mais anos. Esta estratégia não pode ser aplicada para o ciclo sobreaquecido que vê a sua potência 

reduzida desde o primeiro ano de operação, como se pode verificar pela figura 3-7. As figuras 3-8 e 3-9 

representam a evolução nos diagramas T-s para ambas as soluções ao longo do período previsto de 

exploração da central. 
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Figura 3-8: Evolução do diagrama T-s do ciclo saturado para decaimento regular 

 

Figura 3-9: Evolução do diagrama T-s do ciclo sobreaquecido para decaimento regular 

Como se pode verificar nas figuras 3-10 e 3-11, desde o ano 1 até ao 17, o consumo de fluido geotérmico 

proveniente do poço PA4 é igual para ambas as soluções, admitindo o seu valor máximo. Dado o 

decaimento anual da pressão do poço, para o ano 17, a pressão do PA4 atinge o seu valor mínimo 

admissível, como tal, de forma a evitar a extinção do poço é reduzido o se caudal. Nas mesmas figuras 

pode observar-se que também o PA3 apresenta um comportamento idêntico para ambas as soluções 

propostas.  

Contudo é possível encontrar uma grande diferença no consumo de fluido geotérmico proveniente de 

PA2. No caso do ciclo saturado o consumo é bastante superior ao do caso do ciclo sobreaquecido. Esta 

situação deve-se ao facto deste ciclo minimizar o impacto do decaimento dos poços com um aumento do 

caudal de fluido geotérmico. Para a situação do ciclo sobreaquecido, o poço que define as condições do 

ciclo é o PA4 pelo que o aumento do fluido geotérmico proveniente do PA2 não é eficaz para combater 

uma redução da potência. Fazendo um somatório dos caudais dos fluidos geotérmicos dos três poços ao 

longo dos anos de exploração da central obteve-se a figura 3-12, na qual é possível ver o maior consumo 

de fluido geotérmico por parte da solução de ciclo saturado. 
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Figura 3-10: Evolução do consumo dos fluidos geotérmicos do ciclo saturado para decaimento regular 

 

Figura 3-11: Evolução do consumo dos fluidos geotérmicos do ciclo sobreaquecido para decaimento regular 

 

Figura 3-12: Evolução do consumo total de fluido geotérmico para decaimento regular 
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Em suma, o ciclo saturado apresenta uma potência mais estável e maior ao longo do período de 

exploração, e o ciclo sobreaquecido apresenta uma menor necessidade de exploração dos recursos 

geotérmicos.  

Na figura 3-13 pode avaliar-se a evolução do consumo específico ao longo dos 30 anos. 

 

Figura 3-13: Evolução do consumo específico para decaimento regular 

Constata-se que para quase todo o período de exploração da central, isto é, ao longo de 20 anos, o 

consumo específico é bastante semelhante para ambas as soluções. A partir do ano 20, verifica-se uma 

maior divergência nestes valores, dado o maior aumento do consumo específico para a solução do ciclo 

saturado. 

O estudo pretende analisar o desempenho geral das propostas para um período de vida de 30 anos, como 

tal apresenta-se na figura 3-14 a quantidade total de energia produzida e a quantidade total de fluido 

geotérmico utilizado ao longo dos 30 anos de vida. 

 

Figura 3-14: Evolução do consumo acumulado de fluido geotérmico e da quantidade acumulada de energia produzida 

No fim da exploração, ou seja, no fim dos 30 anos de projeto, prevê-se que a energia total produzida e a 

quantidade total de fluido geotérmico utilizado seja a da tabela 3-7. 
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Tabela 3-7: Energia total produzida e massa de fluido geotérmico utilizado para decaimento regular 

Ciclo Saturado Sobreaquecido Diferença 

Energia Produzida (KW.h) 7,75×108  6,68×108  -14% 

Fluido Geotérmico Utilizado (Kg) 1,75×1010  1,47×1010  -22% 

 

Dados os anteriores resultados, conclui-se que a solução sobreaquecida envolve uma produção de energia 

14% inferior que a solução saturada, mesmo para um consumo de fluido geotérmico 22% inferior. 

Mostrando uma clara vantagem na produção de energia utilizando a solução do ciclo saturado. 

3.2.2. Decaimento Acentuado 

Em 3.2.1. considerou-se um decaimento regular correspondente a um fator de correção 𝐹𝐶 = 1. Tendo 

em conta a dependência do ciclo com sobreaquecimento das condições do poço PA4, fez-se uma 

simulação considerando um decaimento acentuado deste poço, para 𝐹𝐶 = 1,5. Nos poços PA2 e PA3 

manteve-se 𝐹𝐶 = 1. 

 

Figura 3-15: Evolução da potência para decaimento acentuado 

Como se pode verificar na figura 3-15, a partir do ano 19 a potência que se obteria com o Ciclo 

Sobreaquecido é superior à potência que se obteria com o ciclo saturado. Esta situação justifica-se pelo 

facto de que um maior consumo de fluido geotérmico acelera o decaimento das condições dos 

reservatórios geotérmicos. Dado o maior consumo de fluido geotérmico por parte da solução saturada é 

compreensível que esta solução esgote mais rapidamente os recursos disponíveis. 

O Ciclo Saturado, numa primeira fase entre os anos 1 e 8, permite que a potência pouco varie. Durante 

este período, a pressão do PA4 decai e é feita uma compensação deste decaimento através de um 

aumento do caudal mássico do fluido geotérmico proveniente do poço PA2, tal como se pode verificar na 

figura 3-18. O esgotamento dos recursos provenientes do poço PA3 e o degradamento do poço PA4 fazem 

aumentar o consumo de fluido geotérmico proveniente do poço PA2. No ano 23, ao esgotarem-se os 

recursos geotérmicos provenientes do poço PA4 a central deixa de poder continuar a operar.  

Para o ciclo sobreaquecido, a potência passa por três fases. Uma fase inicial, do ano 1 até ao ano 12 para 

a qual a pressão do PA4 diminui de ano para ano provocando uma redução da potência da central de 4 

MWe até 2,4 MWe. A segunda fase, do ano 14 ao ano 21 é caracterizada por uma ausência da variação 

da potência da central. Uma vez que no capítulo 2.5 foi definido que a pressão mínima dos poços deveria 

ser de 5,6 bar, ao atingir-se esta pressão para o PA4, o decaimento térmico do poço passa a ser regulado 
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por uma diminuição do caudal de fluido geotérmico a pressão constante. Por fim, ao esgotar-se o fluido 

geotérmico proveniente do PA4 a potência reduz-se até zero, fenómeno que ocorre para o ano 23. 

 

Figura 3-16: Evolução do diagrama T-s do ciclo saturado para decaimento acentuado 

 

Figura 3-17: Evolução do diagrama T-s do ciclo sobreaquecido para decaimento acentuado 

 

Através da rotina de cálculo anteriormente utilizada obtiveram-se os resultados para a evolução do 

diagrama T-s das figuras 3-16 e 3-17. As figuras 3-18 e 3-19 apresentam a evolução do caudal mássico de 

cada poço geotérmico de forma a melhor interpretar os valores obtidos para a evolução da potência em 

ambas as soluções. 
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Figura 3-18: Evolução do consumo dos fluidos geotérmicos do ciclo saturado para decaimento acentuado 

   

 

Figura 3-19: Evolução do consumo dos fluidos geotérmicos do ciclo sobreaquecido para decaimento acentuado 

Para comparar o consumo geral de fluido geotérmico de ambas as soluções apresenta-se a figura 3-20, 

na qual se encontra representada a evolução do consumo total de fluido geotérmico ao longo do 

período de exploração da central. 

 

Figura 3-20: Evolução do consumo total de fluido geotérmico para decaimento acentuado 
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Como se pode observar na figura 3-20, o consumo de fluido geotérmico é superior para a solução que 

apresenta o Ciclo Saturado, até ao ano 20. Uma vez que a partir do ano 21 a potência da solução de vapor 

saturado é nula, e por consequência o consumo de fluido geotérmico é também nulo. 

Tal como para a situação de decaimento regular apresenta-se a evolução do consumo específico ao longo 

dos 30 anos de forma a avaliar o desempenho de ambas as soluções, figura 3-21. 

 

Figura 3-21: Evolução do consumo específico para decaimento acentuado 

Nos primeiros 7 anos de atividade da central, o consumo específico é inferior para o ciclo sobreaquecido, 

ainda que bastante semelhante ao do ciclo saturado. Os anos 7 a 15 são caracterizados como os únicos 

para os quais o consumo específico é inferior para a solução de vapor saturado. A partir do ano 15 

verificam-se valores bastante inferiores para o consumo específico através da solução de vapor 

sobreaquecido. 

Por fim, é necessário avaliar qual o consumo total de fluido geotérmico, bem como qual a quantidade 

total de energia produzida ao longo dos 30 anos de projeto. Apresenta-se na figura 3-22 a referida 

evolução. 

 

Figura 3-22: Evolução do consumo acumulado de fluido geotérmico e da quantidade acumulada de energia produzida 

Como se pode verificar, a solução de vapor saturado permite produzir uma maior quantidade de energia 

elétrica ao longo dos anos de exploração. Verifica-se também que com esta solução é utilizada uma maior 

quantidade de fluido geotérmico.  
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É importante destacar que para ambas as soluções, dado o decaimento acentuado do PA4, não é possível 

que nenhuma esteja operacional no ano 30.  

 

Tabela 3-8: Energia total produzida e massa de fluido geotérmico utilizado para decaimento acentuado 

Ciclo Saturado Sobreaquecido Diferença 

Energia Produzida (KW.h) 6,17 × 108 5,30 × 108 -14% 

Fluido Geotérmico Utilizado (Kg) 1,38× 1010 1,16 × 1010 -16% 

 

Tal como para a situação do decaimento regular, um maior consumo do fluido geotérmico por parte do 

ciclo saturado (16% superior), não implica um decaimento suficientemente acentuado que justifique a 

utilização de um ciclo sobreaquecido. Como se constata na tabela 3-8, o ciclo saturado permite que se 

produza 14% mais energia elétrica do que utilizando a solução do ciclo sobreaquecido. 

3.2.3. Decaimento Total do PA4 

Caso o decaimento da pressão do PA4 seja suficientemente acentuado para inviabilizar a sua utilização 

deixa de ser possível o ciclo com vapor sobreaquecido à entrada da turbina. Como tal apenas se analisa 

este cenário extremo para o ciclo saturado. Correndo as rotinas de cálculo obtiveram-se os resultados das 

figuras 3-23, 3-24 e 3-25. 

 

 

Figura 3-23: Evolução da potência para decaimento total do PA4 

Embora seja possível produzir alguma energia elétrica sem o PA4, a potência obtida decresce de forma 

acentuada entre os anos 1 e 12, sendo que a partir do ano 13 a potência obtida é nula. 



 

 

57 
 

 

Figura 3-24: Evolução do diagrama T-s para decaimento total do PA4 

A figura 3-24 mostra que as pressões máximas do ciclo decrescem até ao valor de 6 bar estabelecido como 

limite mínimo.  

Figura 3-25: Evolução do consumo dos fluidos geotérmicos para decaimento total do PA4 

Como se pode verificar na figura 3-25, o valor do caudal mássico de fluido geotérmico extraído dos poços 

PA2 e PA3 é igual ao valor máximo admissível para cada poço. Este processo acelera o decaimento dos 

poços, fazendo com que não seja possível operar a central a partir do ano 13. 

Tabela 3-9: Energia total produzida e massa de fluido geotérmico utilizado para decaimento total do PA4 

Ciclo Saturado Sobreaquecido 

Energia Produzida (KW.h) 2,93 × 108 0 

Fluido Geotérmico Utilizado (Kg) 6,08× 109 0 

 

Note-se que embora o desempenho da central de ciclo saturado para uma situação de queda total da 

pressão do PA4 seja bastante reduzido, este ciclo traz novamente vantagens face ao ciclo sobreaquecido, 

uma vez que ainda é possível extrair alguma energia da central, fenómeno que não ocorreria caso se 

optasse pela solução do ciclo sobreaquecido. 
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3.3. Avaliação Económica 

De acordo com as equações apresentadas no capítulo 2.8. é necessário estimar os parâmetros 

fundamentais de avaliação do investimento tendo em conta as duas soluções apresentadas, bem como 

os diversos cenários para a evolução do comportamento dos reservatórios geotérmicos, isto é, 

decaimento regular, decaimento acentuado e ausência do PA4. 

3.3.1. Decaimento Regular 

 

Figura 3-26: EBITDA decaimento regular 

No subcapítulo 3.2 verificou-se que a potência do ciclo sobreaquecido se reduzia desde o primeiro ano de 

exploração, ao contrário do ciclo saturado que permitia manter os valores da potência. Desta forma é fácil 

compreender que o EBITDA para a solução saturada seja superior para cada ano do período de exploração 

da central, como se constata na figura 3-26. Note-se que para o ano 15 é previsto um investimento para 

requalificação dos equipamentos, tal como explicado no capítulo 2.8. Análise Económica, razão pela qual 

o EBITDA surge como negativo para esse ano. 

A figura 3-27 traduz o valor do NPV para ambas as soluções. Verifica-se que o Payback para a situação do 

ciclo saturado ocorre no ano 7, no mesmo ano  que para a solução de vapor sobreaquecido. 

 

Figura 3-27: NPV decaimento regular 
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Na tabela 3-9 encontram-se os principais indicadores económicos do projeto tendo em conta o 

decaimento regular das fontes geotérmicas. 

 

Tabela 3-10: Resumo da análise económica para decaimento regular 

Parâmetro Ciclo Saturado Ciclo Sobreaquecido Diferença 

Payback Ano 7 Ano 7 Igual 

NPV Ano 30 5,48 M€ 3,54 M€ -35% 

LCOE 63,60 €/MW.h 81,20 €/MW.h +28% 

TIR 11,51 % 4,96 % -6,55% 

 

As duas soluções apresentam resultados económicos bastante diferentes, isto é, para o mesmo payback 

de 7 anos, com a produção de energia através da solução do ciclo saturado, é possível obter um NPV no 

ano 30, 35% superior, um valor para os custos por unidade de energia produzida 28% inferior, bem como 

um TIR 6,55% superior. 

3.3.2. Decaimento Acentuado do PA4 

De forma análoga ao estudo realizado para o decaimento regular apresentam-se os resultados para a 

evolução do EBITDA e do NPV acumulado ao longo dos 30 anos de operação da central. 

Tal como para a situação anterior é necessário um investimento para requalificação dos equipamentos 

no ano 15, justificando o EBITDA negativo nesse mesmo ano. 

A figura 3-29 mostra que o payback de ambas as soluções é o mesmo, isto é, 7 anos. Na tabela 3-11 

encontram-se os resultados obtidos para a análise económica numa situação de decaimento acentuado. 

 

Figura 3-28: EBITDA decaimento acentuado 
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Figura 3-29: NPV decaimento acentuado 

 

Tabela 3-11: Resumo da análise económica para decaimento acentuado 

Parâmetro Ciclo Saturado Ciclo Sobreaquecido Diferença 

Payback Ano 7 Ano 7 Igual 

NPV Ano 30 4,61 M€ 2,21 M€ -52% 

LCOE 70,10 €/MW.h 102,4 €/MW.h +46% 

TIR 6,69 % 2,88 % -3,81% 

 

Tal como para a situação do decaimento regular, os resultados económicos traduzem um melhor 

desempenho da solução de ciclo saturado, apresentando melhores valores para o NPV acumulado no ano 

30 (52% superiores), LCOE (46% inferior), bem como uma diferença de 3,81% para a TIR.  

3.3.3. Decaimento Total do PA4 

Por fim apresenta-se a análise económica tendo em conta o decaimento total da pressão do PA4. 

Figura 3-30: EBITDA decaimento total do PA4 
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A partir do ano 13 a potência da central é nula e como tal a mesma deixa de estar em operação, 

traduzindo-se num EBITDA nulo a partir desse ano, figura 3-30. 

 

Figura 3-31: NPV decaimento total do PA4 

Como se pode verificar pela figura 3-31, o NPV é negativo para todo o período de exploração, o que 

significa que o projeto nunca teria o seu retorno. Desta forma, uma queda total da pressão do PA4 iria 

inviabilizar a rentabilidade económica do projeto. 

Através da tabela 3-12 pode constatar-se que embora o projeto não fosse rentável, a utilização de um 

ciclo saturado iria minimizar os prejuízos obtidos para uma situação de total decaimento do PA4. Como 

se pode ver, para uma solução de ciclo sobreaquecido, a indisponibilidade do poço PA4 iria provocar um 

prejuízo de 8,28 M€. 

 

 

 

Tabela 3-12: Resumo da análise económica para decaimento total do PA4 

Parâmetro Ciclo Saturado Ciclo Sobreaquecido 

Payback Não admissível - 

NPV Ano 30 -1,05 M€ -8,28 M€ 

LCOE 0,1063 €/KW.h - 

TIR Não admissível - 

 

 

Nota: O valor do NPV para o ano 30 do ciclo sobreaquecido representa o valor total do prejuízo caso a 

central nunca chegasse a operar, ou seja, o valor total do investimento subtraído pelo investimento a 

fundo perdido.   
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4. Conclusão 

Confrontaram-se duas soluções, com vapor saturado ou sobreaquecido à entrada da turbina, 

considerando diversos cenários de decaimento das condições geotérmicas, bem como uma análise em 

regime estacionário. 

4.1. Análise em Regime Estacionário 

Na análise estacionária, para a qual apenas se consideraram as condições iniciais, o resultado é favorável 

à solução com sobreaquecimento. Além de apresentar rendimentos termodinâmicos superiores, esta 

solução tem também um consumo específico inferior (cerca de 5% inferior), o que significa que para a 

mesma potência de 4 MWe a solução com vapor sobreaquecido necessita de 5% menos fluido geotérmico 

do que a solução com vapor saturado.  

Todavia, os resultados obtidos através de uma análise em condições estacionárias não podem ser 

conclusivos uma vez que o comportamento transiente das condições dos poços força a central a operar 

fora do seu ponto ótimo de funcionamento condicionando o desempenho da mesma.  

4.2. Análise em Regime Transiente 

A análise ao comportamento transiente dos poços tem como objetivo avaliar o desempenho das centrais 

ao longo de todo o período de exploração. 

4.2.1. Decaimento Regular 

Avaliando o consumo total de fluido geotérmico para os 30 anos de vida da central, verifica-se que para 

a solução do ciclo sobreaquecido, este consumo é 22% inferior. Também o consumo específico (massa de 

fluido geotérmico por unidade de energia produzida) é inferior para praticamente todo o período de 

exploração. Contudo, a produção de energia elétrica através do ciclo saturado é 14% superior à produção 

de energia utilizando o ciclo sobreaquecido. Desta forma, conclui-se que um menor consumo de fluido 

geotérmico, ou um menor consumo específico, não são condições necessárias para um melhor 

desempenho ao longo do período de exploração de uma central.  

Também a análise económica favorece a solução do ciclo saturado. Com períodos de payback iguais de 7 

anos, a solução saturada apresenta um NPV acumulado ao fim dos 30 de anos de 5,48 M€ face aos 3,54 

M€ obtidos com a solução sobreaquecida (35% superior). As vantagens desta solução são também 

traduzidas num menor LCOE 63,60 €/MW.h contra os 81,20 €/MW.h da solução do ciclo sobreaquecido 

(28%) inferior. Os valores da TIR mostram igualmente uma vantagem da solução do ciclo saturado, com 

um calor de 11,51% contra 4,96% da solução com sobreaquecimento. 

Em suma, para um decaimento regular das fontes geotérmicas e para o período do projeto de 30 anos,  o 

ciclo saturado apresenta uma clara vantagem face ao ciclo sobreaquecido. 

4.2.2. Decaimento Acentuado 

Uma vez que o comportamento das fontes geotérmicas apresenta um carácter difícil de prever realizou-

se uma análise à resposta dada por ambas as soluções para um cenário mais extremo.  

Analisando a evolução do consumo específico em ambas as soluções verifica-se que para grande parte do 

período de exploração da central, salvo dos anos 7 a 14, o consumo específico (CE) é inferior para o ciclo 

sobreaquecido. O consumo total de fluido geotérmico ao longo de todo o período de exploração é 

também inferior para a solução sobreaquecida (16% inferior). Contudo, analisando os valores totais de 

energia produzida com ambas as soluções, verifica-se que através da solução do ciclo saturado é possível 
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produzir 16% mais energia elétrica do que com a solução de vapor sobreaquecido, e ainda que os recursos 

geotérmicos para o ciclo saturado se esgotem dois anos mais cedo que para o ciclo sobreaquecido. Assim, 

embora o decaimento dos poços geotérmicos seja mais acentuado, o ciclo saturado permite uma maior 

produção de energia elétrica. 

Em termos económicos, a maior produção de energia traduz-se em melhores resultados. Para um payback 

igual de 7 anos, o ciclo saturado permite obter um NPV acumulado de 4,61 M€ face aos 2,21 M€ do ciclo 

sobreaquecido, ou seja, 52% superior. A maior produção de energia traduz-se também num menor LCOE, 

70,10 €/MW.h face aos 102,40 €/MW.h do ciclo sobreaquecido (46% inferior). A TIR é também um dos 

fatores de destaque no ciclo saturado, para o qual se obteve um valor de 6,69% contra os 2,88% do ciclo 

sobreaquecido. 

Conclui-se que, tal como para o cenário anterior, a utilização de um ciclo saturado apresenta vantagens 

termodinâmicas e económicas, ao longo dos 30 anos de exploração da central. 

4.2.3. Decaimento Total do PA4 

O cenário de decaimento total do PA4 é a situação de estudo mais crítica, uma vez que inviabiliza a 

utilização de um ciclo sobreaquecido, dado que o PA4 é o único poço responsável pelo sobreaquecimento 

do ciclopentano. Desta forma apenas se abordou o impacto da ausência do PA4 no ciclo saturado. 

Para esta situação é utilizado desde o primeiro ano de atividade todo o fluido geotérmico disponível nos 

poços PA2 e PA3. Desta forma e impondo os decaimentos das correlações obtidas, a central é forçada a 

reduzir a sua potência de forma aproximadamente linear desde o primeiro ano de atividade. No ano 13 a 

pressão de saturação torna-se inferior ao seu valor limite de 6 bar e a central é retirada de operação. 

A análise económica permite concluir que caso o poço PA4 não esteja disponível desde o primeiro ano de 

exploração, não é possível obter o payback ao fim dos 13 anos de funcionamento da central, obtendo-se 

um NPV para o mesmo ano de -1,05 M€. Mesmo assim, esta solução é mais segura, visto que caso se 

adotasse a solução de vapor sobreaquecido, os prejuízos envolvidos seriam de 8,28 M€. 

4.3. Observações Finais 

A análise em regime estacionário mostra que o ciclo sobreaquecido apresenta melhor desempenho, isto 

é, rendimentos mais elevados e consumos de fluido geotérmico mais reduzidos, que poderiam indicar um 

maior período de vida para este tipo de centrais e consequente maior produção de energia durante o 

período de exploração. Contudo a análise em regime transiente permite concluir o contrário. Esta 

conclusão prende-se com maior flexibilidade do ciclo saturado em adaptar-se às condições transientes 

dos reservatórios. 

4.4. Trabalhos Futuros 

Sugere-se para trabalhos futuros: 

•  Análise à necessidade de realização de um novo furo em função da potência obtida na 

central. 

• Desenhar o ciclo sobreaquecido considerando que no ano zero se utiliza apenas 80% da 

capacidade do poço PA4, para a pressão correspondente ao caudal máximo, e desta forma, 

permitindo manter a potência sacrificando os outros poços. 

• Melhoramento do modelo desenvolvido em Matlab, reduzindo o número de simplificações. 
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