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Abstract 
 

Nowadays, energy consumption is a concern with global proportions, not only for environmental reasons, 

but also economic factors. This worry affects family households but also large facilities where great 

quantities of energy are frequently consumed. Among these large facilities, military bases are included, 

in one of which the present work is focused.  

In this thesis, an energy audit will be done in the Campo Militar de Santa Margarida, a large 

military facility in Portugal, looking for opportunities to implement alternative energy sources, namely, 

biomass, which offer a greater efficiency and autonomy to the facility. 

 After analyzing the consumption of the military facility, the biomass production capacity and the 

biomass to energy conversion technologies that would be more suitable to the Campo de Santa 

Margarida, it was concluded that a biomass cogeneration gasification power plant with 410kW of 

installed electrical capacity would be the most interesting project, in economic terms and also energetic. 

An economic calculation was made in which were considered two cases; in the first one there was a 

financing by european funds of 30% for the initial investment, and in the other case the initial investment 

was completely supported by the military facility. 

 In the first case, after the financing, the initial investment corresponded to 875 350€, and an 

NPV of 947 473€ was obtained, with an investment recovery time of 10 years. In the second case, the 

initial investment corresponded to 1 250 500€ and an NPV of 572 323€ was obtained, with an 

investment recovery time of 13 and a half years. In both cases, the electricity production cost amounted 

to 0,083€/kWh. 

 

Keywords 
 

Energy consumption, energy autonomy, biomass, military facilities, gasification 
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Resumo 
 

Actualmente, o consumo energético é uma preocupação que atinge níveis mundiais, não apenas por 

motivos ambientais, mas também por razões económicas. Este cuidado afecta não só casas familiares, 

mas também grandes instalações onde são, com frequência, consumidas grandes quantidades de 

energia. Dentro dessas grandes instalações incluem-se as bases militares, numa das quais o presente 

trabalho se foca.  

Nesta tese, será feito um levantamento energético no Campo Militar de Santa Margarida, uma 

grande instalação militar em Portugal, procurando oportunidade para implementar fontes alternativas 

de energia, nomeadamente, biomassa, que ofereçam um maior rendimento e autonomia à instalação.  

Após uma análise aos consumos do campo militar, às capacidades de produção de biomassa 

e às tecnologias de conversão da mesma em energia que mais se adequam à realidade do Campo de 

Santa Margarida, concluiu-se que uma central de cogeração alimentada a biomassa com recurso à 

tecnologia da gasificação com 410kW de potência eléctrica seria o projecto mais interessante, tanto em 

termos económicos como em termos energéticos. Foi realizado um cálculo económico em que se 

consideraram dois casos; um em que existia um financiamento de 30% sobre o investimento inicial por 

parte de fundos europeus, e outro em que os custos eram totalmente suportados pelo Campo Militar.  

No primeiro caso, o investimento inicial correspondeu a 875 350€, e obteve-se um VAL de 

947 473€ com tempo de recuperação do investimento de 10 anos. No segundo caso, o investimento 

inicial correspondeu a 1 250 500€, e obteve-se um VAL de 572 323€ com um tempo de recuperação 

do investimento de cerca de 13 anos e meio. Em ambos os casos, o custo de produção de electricidade 

foi de 0,083€/kWh. 
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1 Introdução 
 

Este capítulo inicial oferece uma perspectiva geral sobre o conteúdo do presente trabalho, tendo 

como objectivo esclarecer questões iniciais sobre o mesmo através do seu enquadramento, e da 

apresentação da motivação e objectivos que levam à sua realização. 
 

1.1 Enquadramento 
 

O consumo energético em Portugal tem vindo a aumentar nos últimos anos e a este aumento no 

consumo, está também associado um aumento nos gastos necessários à sua sustentação [1]. 

Desta forma, a aposta em formas de produção de energia que promovam a autonomia energética 

através do uso de recursos renováveis tem mostrado sinais de aumento, embora de forma 

intermitente, como mostra o gráfico da figura 1. 

 

 

Figura 1 – Percentagem de produção energética a partir de fontes renováveis em Portugal [1]. 

  

Na busca por uma redução do consumo e, desta forma, uma redução da factura energética nas 

casas familiares, empresas e edifícios de diversos sectores da indústria, há que realizar uma 

análise para que seja possível identificar perdas e gastos desnecessários. Esta análise permite 

chegar a conclusões relativas às possibilidades de melhoria da eficiência energética. 

Uma das opções de melhoria na eficiência energética é a instalação de centrais de 

biomassa. Até ao final de 2013, a capacidade total instalada de centrais a biomassa para a 

produção de electricidade em Portugal foi de 656 MW [2]. Estas centrais têm como característica 

principal o facto de poderem utilizar como combustível material que já não é útil para o ser 

humano, como por exemplo resíduos sólidos urbanos. Dependendo da disponibilidade e 

quantidade, as centrais a biomassa podem usar também resíduos lenhosos, resíduos agrícolas 

e madeira proveniente de cultivos energéticos dedicados. É também importante referir que as 
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centrais de biomassa podem utilizadas num regime de cogeração, ou seja, produzindo não 

apenas energia eléctrica, mas também energia térmica. 

 

1.2 Motivação e Objectivos 
 

Este trabalho surge do desejo da parte da administração do Campo Militar de Santa Margarida 

(CMSM), no município de Constância, de melhorar a eficiência e autonomia energéticas da 

instalação. Sendo esta uma grande instalação militar, o consumo energético é elevado tanto em 

termos de eléctricos como térmicos, devido às actividades realizadas e também à população 

residente, o que leva à necessidade de uma boa gestão de recursos para que se possa atingir 

um bom rendimento energético com o menor custo. A instalação de fontes de energia renovável 

que possam contribuir para a autonomia energética é uma proposta que pode ser benéfica 

porque, além de ajudar a cumprir os objectivos propostos, seria uma forma de aproveitar recursos 

já disponíveis ou produzidos no campo militar. 

Devido às características do CMSM e à sua localização, uma fonte de energia renovável 

com elevado potencial de aplicação seria uma central de biomassa, como será discutido nos 

capítulos seguintes deste trabalho. O CMSM encontra-se junto a uma grande área florestal, o 

que oferece recursos lenhosos que podem ser usados como combustível numa central deste tipo. 

Esta tese focar-se-á, portanto, na análise ao consumo energético e na procura de 

soluções alternativas de produção de energia para este campo militar, nomeadamente, a 

biomassa, que permitam aumentar a sua eficiência energética e autonomia. A solução a 

implementar deverá permitir que que as necessidades energéticas em termos de electricidade e 

calor sejam colmatadas, tornando o CMSM autónomo, e mais energeticamente eficiente. 

A tese poderá servir como um pré-projecto, que pode depois ser estudado com maior 

detalhe, e ser aplicado também a outras instalações militares com características semelhantes à 

do CMSM. A metodologia do trabalho seguiu os seguintes pontos, de forma a atingir os objectivos 

propostos: 

• Comparação entre tecnologias renováveis e a sua aplicabilidade no CMSM; 

• Análise à biomassa como recurso energético e os custos associados ao seu 

aproveitamento; 

• Análise aos consumos energéticos no CMSM com os dados obtidos nas visitas 

efectuadas ao campo militar; 

• Estudo das tecnologias de aproveitamento de biomassa para produção energética mais 

adequadas à potência a instalar na central para o CMSM e análise económica ao 

projecto. 
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2 O Campo Militar de Santa Margarida 
 

Neste segundo capítulo, apresenta-se uma introdução sobre o Campo Militar de Santa Margarida 

(CMSM), indicando qual a sua função como um dos maiores campos militares do país, quais as 

unidades que o compõem e também algumas informações sobre a sua rede eléctrica e de 

distribuição de água. 

 

2.1 Função 
 

O Campo Militar de Santa Margarida (CMSM) é uma grande instalação militar localizada no 

município de Constância, distrito de Santarém (Figura 2), cuja construção se deu no decorrer do 

ano de 1952. O Comando da Brigada Mecanizada apronta e sustenta as unidades orgânicas e 

outras colocadas na estrutura de comando e prepara-se para actuar em todo o espectro das 

operações militares, no âmbito nacional ou internacional, de acordo com a sua natureza, tendo 

estado também envolvida em operações de ordenamento florestal.  

O CMSM assegura o apoio administrativo-logístico, o apoio à formação e ao treino 

operacional das unidades militares implantadas na área de Santa Margarida, dos Elementos da 

Componente Operacional do Sistema de Forças do Exército e de outros ramos e executa a 

vigilância, protecção, ordenamento e exploração da fauna e flora. Quando determinado, intervém 

em resposta a emergências complexas e colabora em tarefas de apoio ao desenvolvimento e 

bem-estar das populações. É uma instalação militar de alta importância para o país, actuando 

em diversas frentes, não apenas relacionadas com a área militar [3]. 

 

 

Figura 2 - Localização do CMSM em Portugal [Google Earth]. 
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2.2 Unidades Militares 
 

O CMSM (Figura 3) está dividido em cerca de 14 unidades com funções distintas dentro da 

instalação. Entre estas unidades, encontra-se aquela denominada por CMSM (neste documento 

denominada por CMSMU para a diferenciar da denominação usada quando se faz referência a 

todo o campo militar), onde estão localizados os serviços administrativos, o CTM (Companhia de 

Transmissões), responsável pela operação e manutenção da rede de telecomunicações do 

campo militar, o Quartel de Artilharia onde estão os carros de combate, entre outras. 

 

 

Figura 3 - Vista aérea do CMSM [Google Earth]. 

 

Todas as unidades apresentam um grau de importância variado, em função da sua contribuição 

para o bom funcionamento do CMSM. Entre estas unidades existem aquelas que são críticas 

(Tabela 1) e que terão que se manter em operação, mesmo em caso de falha na rede eléctrica, 

para que haja a manutenção da segurança e continuidade nos serviços do campo militar. Estas 

unidades serão novamente abordadas no capítulo 5. 

 

Tabela 1 - Unidades críticas no CMSM e o Poste de Transformação (PT) pelo qual são alimentadas. 

Unidade PT de Alimentação 

C. Saúde CTM 

CTM CTM 

CCS e CMSMU Correios 

BIMECLAG BIMECLAG 

QG Unidade de Apoio 

GCC Cavalaria Monobloco 

Paióis Paióis 

BAS Oficinas 
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As siglas pelas quais as unidades são identificadas explicam-se de seguida: 

• C. Saúde – Centro de Saúde; 

• CTM – Companhia de Transmissões; 

• CCS – Companhia de Comando e Serviços; 

• CMSMU – Campo Militar de Santa Margarida (Unidade); 

• BIMECLAG – Batalhão de Infantaria Mecanizado; 

• QG – Quartel General; 

• GCC – Grupo de Carros de Combate; 

• BAS – Batalhão de Apoio e Serviços. 

 

2.3 Rede Eléctrica 
 

A energia utilizada pelo CMSM é recebida pelas linhas de média tensão que têm origem nas 

subestações de distribuição da EDP do Tramagal e de Almourol. A energia pode ser recebida 

em dois PT distintos, denominados neste documento por PTs Principais, conforme a subestação 

pela qual está a ser entregue a energia. Tipicamente, a energia é proveniente da estação do 

Tramagal e recebida no PT da Cavalaria Torre. Em situações excepcionais, é recebida pelo PT 

dos Correios, proveniente da subestação de Almourol. 

De momento, a energia eléctrica chega pela linha de Média Tensão proveniente da 

subestação do Tramagal ao PT da Cavalaria Torre, e é distribuída para os PT secundários das 

diferentes unidades, ainda em Média Tensão. Posteriormente, a tensão é reduzida de 30 kV para 

400 V, e distribuída para os edifícios da unidade a que corresponde o PT em questão. 

 

2.4 Rede de Águas 
 

Ainda que não seja o seu tema central, uma questão importante neste trabalho é a condição do 

CMSM em relação ao que instalações de distribuição de água diz respeito. No momento em que 

foi feito este trabalho, o CMSM não possuía uma rede de distribuição de água quente específica 

para esse efeito, havendo obviamente apenas um sistema de distribuição típico de água fria 

comprada à rede. Esta água é aquela usada para os banhos e nas cozinhas, após ser aquecida 

através do uso de gás. Desta forma, a instalação de uma fonte de energia que produzisse calor 

de uma forma centralizada, teria que ser acompanhada da instalação de uma rede de distribuição 

desse mesmo calor para os alojamentos presentes no campo militar. 

 Em relação ao aquecimento central e ar condicionado nos alojamentos, não existe 

qualquer tipo de instalação. Segundo indicações recebidas de responsáveis no CMSM, este 

factor leva a que os militares levem para o campo militar aquecedores próprios para combater o 

frio, provocando um aumento o consumo de electricidade, como será analisado no capítulo 5 

deste documento. 
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3 Opções Tecnológicas 
 

Neste capítulo são introduzidas três tecnologias de produção de energia renovável que poderão 

eventualmente ser utilizadas no CMSM. São elas a energia eólica, a energia fotovoltaica e a 

biomassa. No final, faz-se uma análise a cada uma delas no contexto das necessidades 

energéticas do CMSM. 

 

3.1 Energia Eólica 
 

3.1.1 Em Portugal 
 

O sector da energia eólica em Portugal atingiu um nível de maturidade no sistema eléctrico em 

2016. Foram instalados 279 MW adicionais de potência eólica, representando o maior valor 

desde 2012. Portugal atingiu um total de 5 313 MW de capacidade instalada, o que representa 

40% da capacidade operacional renovável em todo o país. 
Em 2016, os parques eólicos portugueses produziram 12,5 TWh, correspondendo a 24% 

da procura de electricidade do país. Pelo segundo ano consecutivo, a determinadas horas a 

energia eólica cobriu mais de 100% da procura de electricidade sem quaisquer problemas 

técnicos reportados pelo Operador do Sistema de Transmissão Português [4]. 

Actualmente, a energia eólica desempenha um papel incontornável no sector eléctrico 

em Portugal sendo que, em 2017, a electricidade gerada a partir de fontes eólicas correspondeu 

a quase um quarto da procura do país, na mesma ordem de grandeza da contribuição observada 

em 2016. 

A capacidade geradora de base eólica sofreu um acréscimo residual de 2016 para 2017, 

apenas 0,6MW. Esta variação resultou do descomissionamento de 23 aerogeradores que se 

encontravam em operação desde 1998 e sua substituição por tecnologia mais eficiente e capaz 

de entregar electricidade a custo inferior, materializada em apenas 4 aerogeradores [5]. 

Uma característica importante relacionada com os geradores eólicos é a energia que são 

capazes de produzir. Esta pode ser medida através da utilização anual da potência nominal, que 

mede o número de horas de funcionamento equivalente à potência nominal (NEPS). Sobre este 

tópico, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) tem apresentado resultados 

interessantes para a caracterização deste índice de desempenho para Portugal com o Atlas 

Português do Vento (Figura 4, lado esquerdo). Outro recurso digno de ser mencionado, também 

publicado pelo LNEG e incluído no Atlas Português do Vento, é a indicação das velocidades 

médias do vento nas várias regiões do país, obtidas através de medições sistemáticas das 

mesmas (Figura 4, lado direito) [6]. 
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Figura 4 - Atlas Português do Vento com o NEPS para um gerador de 1,5MW a 60m de altura (lado 
esquerdo), e com as velocidades médias a uma altura de 60m (lado direito) [7]. 

A localização do CMSM encontra-se indicada com uma seta. 

 

Relativamente ao NEPS, pode observar-se que são frequentes utilizações anuais da potência 

nominal da ordem das 2000h. Junto à costa e em regiões montanhosas do interior, esse número 

sobe em média para 2200-2400 horas. Os locais com utilizações superiores a 3000 horas 

existem, mas são relativamente pouco frequentes. Para as velocidades médias, as mais 

elevadas (6 a 7m/s, a 60m de altura) encontram-se no litoral oeste, designadamente, na zona 

centro, e em certas regiões do interior norte. 

Alguns centros electroprodutores eólicos instalados em Portugal são apresentados na 

tabela 2. 
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Tabela 2 - Alguns centros electroprodutores eólicos em Portugal [8]. 

Distrito / Região Autónoma Nome 
Potência Instalada 

[MW] 
Ano de entrada em 

funcionamento 

Braga Alfarrobeira 0,6 2005 

Aveiro Doninhas 0,8 2005 

Santarém Pracana 2 2006 

Viana do Castelo Espiga 6 2005 

Setúbal Costa Vicentina 10 2005 

Porto Teixeiró 14 2004 

Lisboa Sardinha 26 2008 

Guarda Serra de Alvoaça 36,1 2007 

Beja Baixo Alentejo 43,7 2013 

Faro Malhanito 66,7 2012 

Bragança Bornes 70 2009 

Coimbra Toutiço 102 2008 

Castelo Branco Penamacor 143,8 2006 

Vila Real Alto da Coutada 165,6 2010 

Viseu Alto Douro 253,2 2010 

 

3.1.2 Energia e Custos 
 

Um moinho eólico produz electricidade através da conversão da energia cinética do vento em 

energia mecânica, por acção das pás que são movidas pelo vento, e depois em energia eléctrica, 

através de um eixo que roda juntamente com as pás, criando energia eléctrica a partir de um 

gerador. 

Uma condição necessária para o aproveitamento da energia contida no vento é a 

existência de um fluxo permanente e razoavelmente forte de vento. Os aerogeradores modernos 

são projectados para atingirem a potência máxima para velocidades do vento da ordem de 13 a 

16 m/s [6]. 

A energia aproveitada pelas turbinas eólicas é a energia cinética Ecin (J) associada a um 

volume de ar de massa m, que se desloca a uma velocidade uniforme e constante u (m/s) na 

direcção x: 

 

𝐸𝑐𝑖𝑛 =
1

2
𝑚𝑢2 =

1

2
(𝜌𝐴𝑥)𝑢2 

 

em que A (m2) é a secção plana transversal, ρ (kg/m3) é a densidade do ar, e x é a espessura do 

volume de ar. A potência disponível no vento (W) é então, proporciona ao cubo da velocidade do 

vento: 
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𝑑𝐸𝑐𝑖𝑛

𝑑𝑡
=

1

2
(𝜌𝐴

𝑑𝑥

𝑑𝑡
) 𝑢2 =

1

2
(𝜌𝐴)𝑢3 

 

Esta última equação revela a forte dependência que a potência disponível tem em 

relação à velocidade do vento (u), o que explica a importância crítica da colocação das turbinas 

em locais com velocidades do vento elevadas para que os projectos de energia eólica tenham 

sucesso em termos económicos. Outro aspecto relevante desta última equação é a densidade 

do ar, que diminui com o aumento de temperatura [6]. 

O rendimento das turbinas eólicas, também denominado por Coeficiente de Potência, 

que mede a razão entre a potência entregue aos terminais do gerador e aquela disponível no 

vento, varia com a velocidade do vento devido às características da turbina, visto que os 

geradores eólicos são projectados para gerar a máxima potência (denominada por nominal) a 

uma determinada velocidade do vento (velocidade nominal). Esta velocidade não está 

normalizada e é frequente encontrar valores entre os 13 a 16 m/s, dependendo do fabricante e 

do modelo de gerador. 

Os custos associados à instalação de aproveitamentos eólicos dependem 

fundamentalmente dos custos de instalação e de tecnologia usada, sendo, por isso, muito 

variáveis em função das fundações, acessos, transporte, ligação à rede, altura, tipo de gerador, 

e outros factores.  

Em termos gerais, pode afirmar-se que, para Portugal, o investimento unitário total 

poderá variar entre um valor médio-baixo de 1000€/kW e um valor médio-alto de 1500€/kW, 

sendo o valor unitário médio reportado de 1297€/kW, com rendimentos à volta dos 10-30%. Para 

os encargos de operação e manutenção (O&M), um valor médio entre 1% e 2% do investimento 

total é normalmente usado. 

A remuneração pela energia entregue à rede pública toma um valor que se situará em 

torno de 70-80€/MWh, durante um máximo de 15 anos. 

Para os investimentos totais médios actuais em sistemas de conversão de energia eólica, 

a rendibilidade é assegurada tipicamente a partir das 2000 horas de funcionamento anual 

equivalente à potência nominal (factor de capacidade anual de 23%) [6]. 

 

3.2 Energia Solar Fotovoltaica 
 

3.2.1 Em Portugal 
 

Portugal, logo a seguir à Grécia e a Espanha, goza do maior potencial de aproveitamento de 

energia solar da Europa, com mais de 2300 horas/ano de exposição solar na região norte, e 3000 

horas/ano no sul. Apesar de, no final de 2017, a potência total instalada em aproveitamento de 

energia solar ser de 432 MW, o aproveitamento da energia do sol em Portugal é ainda reduzido, 
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verificando-se que este sector tem estado confinado à sombra, quando comparado com a 

utilização das fontes eólica e hídrica [9, 10]. 

Na figura 5, onde se mostra a distribuição da irradiação solar anual e a utilização anual 

da potência-pico para Portugal, observa-se que, numa superfície com orientação fixa óptima, são 

atingidos valores de irradiação solar que variam entre cerca de 1700 kWh/m2, no Norte, e 2000 

kWh/m2, no Sul. Países como a Alemanha, que é actualmente o país europeu com maior potência 

instalada em sistemas fotovoltaicos, apresenta valores claramente inferiores a Portugal, com 

máximos que atingem cerca de 1400 kWh/m2. Ainda em relação a Portugal, é estimada uma 

produtividade anual variando entre cerca de 1275 kWh e 1550 kWh, por cada kWp de potência-

pico instalado, isto é, utilizações anuais da potência-pico entre 1275 e 1550 horas.  

Existem diversos estudos que calcularam os valores de inclinação dos painéis 

fotovoltaicos que maximizam a energia eléctrica produzida por sistemas fixos ligados à rede. 

Verifica-se que este ângulo é de cerca de 33º em quase todo o território português [6]. 

 

 
 

Figura 5 - Distribuição da irradiação solar anual e utilização anual da potência-pico, em Portugal [11]. 

A localização do CMSM encontra-se indicada com uma seta. 
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Na região sul do País são comuns valores da utilização anual da potência-pico superiores a 

1500h, sendo que os valores baixam para cerca de 1300h na região norte. 

No portal PVGlS-Europe, de onde foi retirada a figura 5, apresentam-se também os 

resultados do cálculo dos ganhos obtidos ao instalar sistemas fotovoltaicos com seguimento do 

Sol a dois eixos, relativamente a um sistema fotovoltaicos fixo à inclinação óptima. No que diz 

respeito a Portugal, o estudo conclui que é possível obter ganhos da ordem de 30%, podendo 

atingir cerca de 40% na região sudeste do Alentejo. Nestas condições, seria possível obter 

valores da utilização anual da potência-pico da ordem das 2100 horas, no Alentejo. Tratam-se 

de valores significativos que justificam a atenção dada a esta questão.  

É de notar, no entanto, que os sistemas fotovoltaicos com seguimento solar ocupam uma 

maior área de terreno por unidade de potência-pico e a sua manutenção é mais dispendiosa, 

dado que possuem partes móveis. O sobrecusto correspondente deve ser ponderado, face ao 

aumento de produção eléctrica [6]. 

Alguns centros electroprodutores fotovoltaicos instalados em Portugal são apresentados 

na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Alguns centros electroprodutores fotovoltaicos instalados em Portugal [8]. 

Distrito/Região Autónoma Nome 
Potência 

Instalada [MW] 
Ano de entrada em 

funcionamento 

Castelo Branco Lar S. Silvestre 0,864 2018 

Faro Suncoutim 1 2014 

Setúbal Palmela 1,6 2011 

Lisboa Sacavém 2 2014 

Faro Sol Cativante 7 4 2014 

Beja Porteirinhos 6,2 2010 

Santarém Coruche 3 8 2014 

Beja Malhada Velha 2 9 2012 

Évora Cabrela 12 2014 

Beja Amareleja 45,8 2008 

 

3.2.2 Energia e Custos 
 

Os sistemas de produção fotovoltaica convertem directamente energia solar em energia eléctrica. 

São constituídos por um conjunto de módulos de material semicondutor e um sistema de suporte 

que inclui a cablagem, o inversor DC/AC, obrigatório em sistemas ligados à rede ou a bateria e 

o regulador de carga, essenciais nos sistemas autónomos. 

O desenvolvimento tecnológico dos sistemas fotovoltaicos deu-se, em grande parte, 

baseado em células de silício, que constituem as tecnologias de 1ª geração e correspondem a 

um share de mercado de cerca de 87%, com rendimentos que rondam dos 12% a 18% [6]. 
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O princípio básico de funcionamento das células de silício é simples. Quando um fotão 

da radiação solar contendo energia suficiente atinge um electrão da banda de valência, este 

move-se para a banda de condução, deixando um buraco no seu lugar, o qual se comporta como 

uma carga positiva. Através do processo de dopagem do silício, é possível criar duas camadas 

na célula, possuindo, uma, um excesso de cargas positivas e, outra, um excesso de cargas 

negativas. Na região onde os dois materiais se encontram, cria-se, assim, um campo eléctrico 

que separa os portadores de carga que a atingem. Ligando os terminais a um circuito que se 

fecha exteriormente através de uma carga, circulará uma corrente eléctrica DC. 

O rendimento de um painel fotovoltaico nas condições de referência, ηr, é dado por [6]: 

 

𝜂𝑟 =
𝑃𝑝

𝐴 ∙ 𝐺𝑟
 

 

A potência-pico (Pp) corresponde à potência máxima DC nas condições de referência (STC – 

Standart Test Conditions), isto é, irradiância incidente Gr = 1000W/m2 e temperatura da célula a 

25ºC. A potência-pico mede-se em watt-pico (Wp). A corresponde à área do painel. 

Há que ter em conta, no entanto, que a irradiância incidente de referência é 

consideravelmente elevada, face aos valores mensais em Portugal. Em Lisboa, por exemplo, a 

média mensal de Agosto é de 365 W/m2, o que pode levar a potências DC bastante menores 

que a máxima referida. 

O custo de investimento de sistemas FV é normalmente referido sob a forma de custo 

por watt-pico (€/Wp). O custo inclui tanto os módulos propriamente ditos como os dispositivos de 

interface e regulação entre os módulos FV e a rede (inversor, estruturas de suporte e ligação). 

Análises recentes mostram uma redução no preço de instalação de sistemas fotovoltaicos em 

cerca de 75% no período de 2010 a 2017, sendo que os preços correntes rondam os 1500€/kWp 

[12]. Para os encargos de O&M, o valor médio não deve ultrapassar o 1% do investimento total. 

A remuneração pela energia entregue à rede pública toma um valor que se situará em 

torno de 310-317€/MWh (instalações com mais de 5kW), e de 450€/MWh (instalações com 

menos de 5kW) durante 15 anos ou 21 GWh/MW [13]. 

 

3.3 Energia da Biomassa 
 

3.3.1 Em Portugal 
 

A biomassa é definida como a fracção biodegradável dos produtos, resíduos e desperdícios de 

origem orgânica provenientes da agricultura (incluindo substâncias animais e vegetais), 

silvicultura e outras indústrias relacionadas, tal como a pesca e aquacultura, assim como a 

fracção biodegradável dos resíduos industriais e municipais [14]. 
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Portugal possui um potencial considerável de biomassas residuais (florestal, agrícola e 

agroindustrial, resíduos urbanos biodegradáveis, etc.) bem como biomassas de origem natural 

(matos) que podem ser valorizadas em centrais de aproveitamento, com benefícios de ordem 

ambiental, económica e social [15]. O aproveitamento da biomassa como fonte de energia 

renovável representa um contributo não só para o aumento da quota das renováveis na política 

energética nacional, mas também um contributo decisivo na redução das emissões de gases 

com efeito de estufa, sempre que esta substitui fontes de origem fóssil. Igualmente, a criação de 

áreas industriais com base no aproveitamento da biomassa é também uma oportunidade única 

de gerar emprego qualificado em ambiente rural, contribuindo para o combate à desertificação 

populacional de muitas regiões do interior de Portugal [16]. 

De acordo com a base de dados das energias renováveis em Portugal, a potência 

instalada em centrais de aproveitamento de biomassa, com e sem cogeração, somava um valor 

de cerca de 530 MW, no ano de 2017. A energia produzida a partir da biomassa em Portugal 

somou um valor de 3 070 MWh no ano de 2016, valor este que não tem sofrido alterações 

significativas desde o ano de 2010 [1, 8]. Novamente em 2017, a energia produzida a partir de 

biomassa, resíduos sólidos urbanos e biogás correspondeu a 6% da energia produzida a partir 

de fontes renováveis no país [17]. 

Sendo a biomassa um recurso renovável, mas finito para diferentes cadeias de valor que 

competem entre si, é fundamental que a sua utilização seja efectuada de forma sustentável. 

Na floresta portuguesa, as tipologias de biomassas residuais de alto fuste de pinheiro-

bravo e as talhadias de eucalipto, associadas aos sistemas silvo-lenhosos, e os montados de 

sobro, azinho e os soutos, associados aos sistemas agro-silvo-pastoris, são considerados os 

mais adequados para utilização em centrais de aproveitamento, desde que as condições 

orográficas de recolha e os custos de transporte o permitam realizar de forma económica [15]. A 

figura 6 apresenta a taxa de ocupação destas espécies no território português. 
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Figura 6 - Taxas de ocupação de espécies florestais em Portugal continental [18]. 

A localização do CMSM encontra-se indicada com uma seta. 

 

Alguns centros electroprodutores a biomassa em Portugal são apresentadas na tabela4. 

 

Tabela 4 - Alguns centros electroprodutores a biomassa em Portugal [8]. 

Distrito/Região 
Autónoma 

Nome 
P. Instalada 

[MW] 
Entrada em 

funcionamento 

Aveiro Cogeração Amorim 1 2004 

Castelo Branco Termoeléctrica da PALSER 3,3 2010 

Santarém Cogeração Caima 8 2001 

Aveiro Termoeléctrica Terras de Sta. Maria 10,75 2008 

Santarém Termoeléctrica de Constância 13,23 2009 

Aveiro Cogeração de Cacia 35,1 2005 

Setúbal Cogeração de Setúbal 53,9 2004 

Coimbra Cogeração Celbi 70,96 1987 

Coimbra 
Cogeração da Figueira  

da Foz (Lavos) 
95 2004 

Viana do Castelo 
Cogeração EUROPA&C  

Energia Viana 
103,7 2002 

 

3.3.2 Energia e Custos 
 

A conversão da biomassa em energia é realizada utilizando duas tecnologias de processo 

principais: termoquímica e bioquímica [19]. Para o presente trabalho, têm interesse a combustão 

e a gasificação, que pertencem à categoria de processos termoquímicos. 

 Os dois componentes principais de uma central a biomassa à base de combustão são a 

caldeira a biomassa que produz vapor, e uma turbina a vapor, que é então usada para gerar 

electricidade [20]. 
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A gasificação pode ser entendida como um processo que, ao contrário da combustão, 

não permite a oxidação completa do carbono e do hidrogénio presentes no combustível em 

dióxido de carbono e vapor de água. Invés disso, origina um gás sintético, constituído por 

monóxido de carbono, hidrogénio e metano [21]. Os componentes principais de uma central de 

gasificação a biomassa são o reactor de gasificação (gasificador), e o gerador a gás, que produz 

electricidade através da combustão do gás sintético. 

Uma vantagem proveniente do uso da biomassa como tecnologias de geração de 

electricidade é a possibilidade da utilização do regime de cogeração, produzindo electricidade e 

também calor através de uma única fonte de energia. O calor é aproveitado a partir dos gases 

de escape no caso da combustão, ou também através do calor gerado na refrigeração do gerador 

a gás, no caso da gasificação. Os sistemas de cogeração podem atingir níveis maiores de 

eficiência global do que a produção separada de electricidade e calor quando o calor produzido 

é usado por sistemas de aquecimento industriais ou urbanos [20]. 

 Os custos de investimento em sistemas de aproveitamento de biomassa para produção 

de energia podem atingir valores de 2 000 a 7 000€/kW, sendo que os custos de O&M estão à 

volta de 2% a 6% do investimento na central. O combustível tem um impacto importante no custo 

total de produção, e pode corresponder a cerca de 20 a 50% deste último [12]. 

Para estas centrais, o factor de capacidade pode chegar aos 95%, e os rendimentos da 

conversão de energia, que dependem do tamanho da instalação (em termos de capacidade), 

rondam os 18 a 33% no caso da produção exclusiva de electricidade e pode ir desde 70 a 90% 

no caso da cogeração [12]. Nos últimos anos, em Portugal, a remuneração pela energia entregue 

à rede pública toma um valor que se situa em torno de 119€/MWh durante 25 anos [2]. 

  

3.4 Análise 
 

Comparando as três alternativas apresentadas para aumentar a autonomia do CMSM, pode 

verificar-se que a biomassa é aquela que apresenta os custos mais elevados, tanto em termos 

de investimento inicial, como em termos de combustível (é a única que tem esta necessidade) e 

custos de O&M. Em termos de rendimentos, é a tecnologia que apresenta os valores mais 

elevados, especialmente quando se considera a produção em regime de cogeração. 

Relativamente à remuneração pela energia entregue à rede pública, aquela que 

apresenta uma remuneração mais elevada é a energia fotovoltaica, podendo chegar aos 

317€/MWh (mais de duas vezes o valor de remuneração da biomassa). No entanto, há que ter 

em conta o factor de capacidade, que é bastante mais baixo do que o daquela (devido a factores 

maioritariamente ambientais), o que significa que a energia produzida será menor, para uma 

mesma capacidade instalada. Na energia eólica, a remuneração é a mais baixa, e a questão do 

baixo factor de capacidade também se aplica para esta tecnologia. 
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A questão do factor de capacidade toma uma importância especialmente elevada no 

caso em análise, visto que o objectivo deste projecto é aumentar a eficiência e a autonomia do 

CMSM. A energia produzida por uma central a biomassa é controlável, e não é dependente das 

condições atmosféricas. Uma central a biomassa pode estar a produzir energia mesmo durante 

a noite, e quando não há vento, algo que não é possível para a tecnologia fotovoltaica e eólica, 

respectivamente. Ou seja, em caso de falha na rede, por exemplo, uma central a biomassa pode 

garantir o fornecimento ininterrupto de energia eléctrica o que, em situação semelhante, pode 

não acontecer com a energia fotovoltaica ou eólica. 

Pelo estudo feito aos consumos no CMSM (capítulo 5) o factor chave que provoca o 

aumento do consumo anual é a procura de calor durante os meses em que ocorrem as 

temperaturas mais baixas. Assim sendo, das opções consideradas, a única que se apresenta 

como uma solução possivelmente viável é a biomassa, visto que nem a energia eólica nem a 

solar produzem calor capaz de ser aproveitado. 

Claramente que a energia eléctrica produzida por estas duas tecnologias seria 

aproveitada pelo campo militar, quer vendendo à rede ou utilizando localmente, mas um dos 

problemas (o consumo de calor) ficaria por resolver. Numa central a biomassa em regime de 

cogeração também pode ser produzido calor além de electricidade, o que se apresenta como 

benéfico para o CMSM, visto que o calor pode ser utilizado para aquecimento nas instalações, e 

a electricidade pode ser vendida à rede ou consumida no local. Este último facto é também ele 

especialmente importante, porque, como se verá também na análise aos consumos (capítulo 5), 

1/3 da energia consumida pela instalação é devido às necessidades de calor 

Outro factor que leva à viabilidade da biomassa é precisamente o combustível. Visto que 

os custos do combustível podem atingir 50% do custo de produção, é necessário encontrar uma 

fonte a baixo custo e que seja fiável no seu fornecimento. Ora, o CMSM é proprietário de uma 

grande área florestal (cuja área aproximada é de 6 412 hectares), que se situa à volta do campo 

militar. Actualmente a biomassa recolhida nestes terrenos é vendida a uma empresa, mas pode 

e deve ser aproveitada como combustível numa central a biomassa a instalar no CMSM, visto 

que esta utilização vai reduzir os custos de produção de energia, tornando a aposta neste tipo 

de produção energética potencialmente muito mais rentável economicamente, em relação aos 

casos comuns.  
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4 Biomassa 
 

Sendo que, neste trabalho, se dará maior atenção ao uso da biomassa para a produção 

energética, o presente capítulo introduzirá algumas noções que poderão surgir em capítulos 

seguintes sobre este tema. 

  

4.1 Tipos de Biomassa 
 

De acordo com a literatura, a biomassa, cuja definição foi apresentada no início do capítulo 3, 

pode ser dividida em 4 categorias distintas [22], que serão desenvolvidas nas secções seguintes: 

• Resíduos Lenhosos; 

• Resíduos Agrícolas; 

• Cultivos Energéticos Dedicados; 

• Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). 

 

4.1.1 Resíduos Lenhosos 
 

A indústria de produtos de madeira, que inclui fábricas de papel, serrarias e fábricas de móveis 

geram grandes volumes de resíduos lenhosos. Apesar da indústria de produtos de madeira usar 

grande parte dos seus próprios resíduos, existe uma quantidade substancial de resíduos 

disponíveis, particularmente de serrarias menores cujo desperdício produzido não justifica o 

investimento numa central de aproveitamento. 

Os resíduos lenhosos urbanos são outra fonte de madeira, que inclui, entre outros, 

madeira residual de construção e demolição, paletes de madeira e caixas de fruta. Os resíduos 

florestais, como o desperdício que sobra após o desbaste florestal, onde as árvores mortas, ou 

não comercializáveis são removidas selectivamente para aumentar a produtividade das florestas, 

são também uma boa fonte de madeira. Através de práticas sustentáveis, as árvores são 

replantadas e os recursos florestais são geridos para garantir uma regeneração que melhorará 

a sua qualidade e produtividade no futuro [22]. 

 

4.1.2 Resíduos Agrícolas 
 

Os resíduos agrícolas oferecem recursos energéticos substanciais para várias aplicações. 

Resíduos de cultivos, podas e de processamento de alimentos, tais como cascas de noz, são 

alguns dos resíduos agrícolas que podem ser usados no local ou em centrais de aproveitamento 

de biomassa. Embora seja importante deixar uma certa quantidade de resíduos de colheita no 
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campo (ou devolvidos ao solo), há muitas ocasiões em que quantidades significativas desses 

resíduos necessitam de ser removidos para reduzir problemas com pragas e doenças [22]. 

Estes resíduos podem fornecer uma quantidade substancial de combustível de biomassa, 

no entanto, uma questão importante prende-se com a variação da oferta ao longo do ano. Na 

altura das colheitas, são geradas grandes quantidades de resíduos, mas aqueles que se geram 

ao longo do resto do ano são mínimos. As centrais a biomassa que dependem significativamente 

de resíduos agrícolas devem ser capazes de ajustar a sua produção para acompanhar esta 

variação sazonal, ou ter a capacidade de armazenar uma quantidade significativa de combustível 

[23]. 

 

4.1.3 Cultivos Energéticos Dedicados 
 

No futuro, é esperado que a maior fonte de recursos de biomassa venha de culturas energéticas 

dedicadas, incluindo culturas lenhosas de curta rotação e culturas herbáceas (principalmente 

ervas altas). Algumas das culturas lenhosas de curta rotação mais promissoras são árvores de 

folha larga que podem ser colhidas a cada 5-10 anos. Muitas destas árvores regenerarão brotos 

vigorosos dos tocos que permanecem após a colheita, uma forma de regeneração conhecida 

como coppicing. Este novo crescimento pode então ser colhido novamente em 5-10 anos. 

A capacidade de produzir numerosas colheitas a partir de uma única plantação reduz 

significativamente os custos anuais médios para o estabelecimento e gestão de culturas 

energéticas, particularmente em comparação com as culturas convencionais. A produção de 

culturas energéticas também requer uma gestão muito menos intensa do que a maioria das 

culturas agrícolas tradicionais, especialmente em termos de fertilizantes e pesticidas. Além disso, 

como os sistemas radiculares das culturas energéticas permanecem no solo após as colheitas, 

as culturas energéticas podem ajudar a reduzir os problemas de erosão do solo [22]. 

 

4.1.4 Resíduos Sólidos Urbanos 
 

Devido à natureza dos materiais que são usados diariamente nas habitações, grande 

percentagem dos resíduos que são produzidos é passível de ser valorizada. 

Geralmente, mais de 35% dos RSU consistem em material orgânico, tal como restos de 

comida, resíduos verdes de jardim, etc. Também estão presentes o papel e cartão, embalagens 

de plástico e metal, e o vidro. O restante é composto por têxteis, finos e madeira. Estes resíduos 

representam uma enorme perda de recursos, sob a forma de materiais e de energia e podem ser 

valorizados de forma material ou energética [24]. 

O processo de valorização material corresponde à reciclagem, que se define como sendo 

qualquer operação de valorização, incluindo o reprocessamento de materiais orgânicos, através 

da qual os materiais constituintes dos resíduos são novamente transformados em produtos, 
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materiais ou substâncias para o seu fim original ou para outros fins. Não inclui, no entanto, a 

valorização energética nem o reprocessamento em materiais que devam ser utilizados como 

combustível ou em operações de enchimento. 

No caso da valorização energética, esta tem como principal objectivo proceder ao 

tratamento térmico controlado dos resíduos urbanos que não apresentem potencialidades de 

valorização pelos processos de reciclagem orgânica e multimaterial, recuperando a sua energia 

para a produção de energia eléctrica. A conversão de resíduos urbanos em electricidade fornece 

uma alternativa, ambiental e economicamente viável, ao uso de combustíveis fósseis, 

contribuindo assim para a redução da dependência energética dos países e para a redução de 

emissões de gases com efeito de estufa [22]. 

 

4.2 Características da Biomassa 
 

A escolha do processo de conversão é necessariamente determinada pelas propriedades do tipo 

de biomassa a usar. Não obstante, o tipo de biomassa escolhido é influenciado pela forma de 

energia que se pretende obter. Assim que o processo de conversão é escolhido, as propriedades 

inerentes do material tornam-se ainda mais importantes. Destas propriedades, destacam-se 

cinco neste documento [25, 26]: 

• Teor de Humidade; 

• Poder Calorífico; 

• Conteúdo Volátil; 

• Teor de Cinza; 

• Volume. 

 

4.2.1 Teor de Humidade 
 

O teor de humidade na biomassa pode variar de 10-70% e a quantidade de água presente 

influencia a combustão e o volume de gases produzidos por unidade de energia. O poder 

calorífico do combustível diminui com o aumento do teor de humidade e, desta forma, podem 

surgir alguns problemas durante a queima de combustíveis com muita humidade. Podem ocorrer 

problemas na ignição, e redução da temperatura de combustão, o que por sua vez dificulta a 

combustão dos produtos da reacção e afecta a sua qualidade [25]. 

A relação entre o teor de humidade da biomassa e a tecnologia apropriada para a 

conversão é essencialmente directa, visto que a conversão termoquímica requer um baixo teor 

de humidade (tipicamente inferior a 50%), enquanto que a conversão bioquímica pode usar 

matéria-prima com teores mais elevados [26]. 
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4.2.2 Poder Calorífico 
 

O poder calorífico da biomassa é uma expressão do conteúdo energético libertado após a 

combustão em ambiente aeróbico. Pode ser definido pelo poder calorífico superior (PCS), que é 

o conteúdo de energia em base seca. O poder calorífico inferior (PCI) é calculado subtraindo a 

energia necessária para evaporar o teor de humidade do combustível. A quantidade real de 

energia recuperada irá variar com a tecnologia de conversão, tal como a forma dessa energia, 

isto é, gás combustível, óleo, vapor, etc. Em termos práticos, o calor latente contido no vapor de 

água não pode ser utilizado de forma eficaz. Desta forma, o valor apropriado de energia a 

considerar para aproveitamento é o poder calorífico inferior [25, 26]. Na tabela seguinte 

encontram-se alguns poderes caloríficos superiores e inferiores (em kilowatt-hora por tonelada) 

de uma selecção de biomassa combustível. 

 

Tabela 5 - Poderes caloríficos superiores e inferiores de uma selecção de combustível de biomassa [20]. 

Tipo de Combustível PCS (kWh/tn) PCI (kWh/tn) 

Resíduos Lenhosos 
Madeira dura 5 460 - 

Madeira macia 5 520 5 320 

Resíduos Agrícolas 
Talos de milho 5 300 4 850 

Palha de trigo 4 870 4 560 

Cultivos Dedicados 

Eucalipto 5 370 5 000 

Populus 5 380 4 920 

Acácia 5 480 5 140 

Resíduos Urbanos 
RSU 4 580 4 250 

Papel de Jornal 5 820 5 550 

 

Apesar dos valores típicos apresentados na tabela acima, é necessário referir que o poder 

calorífico inferior é altamente dependente do teor de humidade presente no combustível. Pelos 

dados da tabela, pode verificar-se que independentemente da origem, o PCI dos combustíveis 

lenhosos é relativamente uniforme. No gráfico seguinte apresenta-se a variação do PCI com a 

percentagem de humidade presente no combustível. 
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Gráfico 1 - Variação do poder calorífico inferior de combustível lenhoso com o teor de humidade [27]. 

 

Pelo gráfico, verifica-se que a partir dos 25% de humidade já se atingem valores de PCI mais 

elevados (na ordem dos 3600kWh/tn), o que mostra que o teor de humidade mais apropriado 

para este tipo de biomassa deve ser igual ou abaixo deste valor, quando se tratam de tecnologias 

de combustão que necessitam de combustível com baixa humidade. 

 

4.2.3 Conteúdo Volátil 
 

A biomassa tem geralmente um teor de conteúdo volátil muito elevado, o que facilita a ignição, 

mesmo a baixas temperaturas. A combustão da biomassa é um processo que se espera que 

ocorra a uma taxa rápida e, portanto, tem de ser controlado devidamente [25]. 

 

4.2.4 Teor de Cinza 
 

A decomposição química da biomassa, por processos termoquímicos ou bioquímicos, produz um 

resíduo sólido. Quando produzido por combustão no ar, este resíduo sólido é denominado "cinza". 

Durante a conversão bioquímica, a percentagem de resíduos sólidos será maior do que o teor 

de cinzas formado durante a combustão do mesmo material. 

Para um processo de conversão bioquímica, o resíduo sólido representa a quantidade 

de carbono não biodegradável presente na biomassa. Este resíduo será maior do que o teor de 

cinzas porque representa o carbono que não pode mais ser degradado biologicamente, mas que 

poderia ser queimado durante a conversão termoquímica. 
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Dependendo do valor do teor de cinzas, a energia disponível no combustível é reduzida 

de forma proporcional. Num processo de conversão termoquímica, a composição química da 

cinza pode originar problemas operacionais significativos, especialmente para processos de 

combustão, onde a cinza pode reagir para formar uma fase líquida a temperaturas elevadas. 

Esta fase líquida pode reduzir o rendimento da central e resultar num aumento dos custos 

operacionais [26]. 

 

4.2.5 Volume 
 

Outra característica importante da biomassa é o seu volume, quer quando é produzida quer 

quando é processada. Quando a biomassa é produzida, o volume é importante devido aos custos 

de transporte e armazenamento. Após o processamento, o volume afecta os requisitos de 

armazenamento do combustível, e o dimensionamento do sistema de manuseio de materiais. 

Além disto, afecta também a forma de como a matéria-prima se comporta durante o processo de 

conversão [26]. 

 

4.3 Utilização de Biomassa Florestal 
 

No caso específico do CMSM, a biomassa a ser aproveitada será a biomassa florestal presente 

nos terrenos próprios. Para proceder ao seu aproveitamento, existem algumas fases pelas quais 

é necessário passar para que haja se aproveite o máximo da biomassa presente na floresta, 

sendo que existem custos que lhes estão associados. Nesta secção serão analisadas estas 

mesmas fases, incluindo a sua descrição e os custos associados. 

 

4.3.1 Produção 
 

A biomassa florestal residual (BFR) é um subproduto de actividades realizadas com a finalidade 

de obter um produto principal e, como tal, pode ter diversas origens. O maior contributo para a 

produção de BFR provém da gestão dos povoamentos florestais, centrada na produção de 

madeira para um conjunto de fins: aglomerados, serração, postes ou folheados [28]. A biomassa 

florestal primária, tendo em conta a função principal do povoamento de onde é proveniente, pode 

ser dividida em três grandes categorias: florestas de produção madeireira, florestas de produção 

principal não madeireira e cultivos energéticos florestais [29]. 

Florestas de produção madeireira: As florestas de produção madeireira, típicas no sul 

da Europa das espécies Pinheiro, Eucalipto, Choupo, Castanheiro, etc, geram biomassa florestal 

primária através das operações realizadas nos cortes finais ou de regeneração, aproveitamentos 

intermédios de desbastes com valor comercial, intervenções silvícolas em povoamentos jovens 

de regeneração natural e intervenções silvícolas em povoamentos jovens de rearborização [29]. 
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Florestas de produção principal não madeireira: Os montados com aproveitamento 

para pasto, montado de sobro, pinhais para resinagem, florestas abertas para produção de fruto 

ou semente (Castanheiro, Pinheiro Manso, Nogueira, Abrunheiro, etc), constituem espaços 

florestais abertos arborizados, de onde se pode aproveitar a biomassa proveniente de diversas 

operações silvícolas [29]. 

Cultivos Energéticos: Estes consistem no cultivo, em florestas, de biomassa vegetal 

para fins energéticos, com o objectivo de produzir o máximo peso de biomassa através de 

rotações curtas e densidades altas. De modo a obter o máximo rendimento energético no ciclo 

produtivo devem-se aplicar as técnicas de cultivo mais apropriadas e rentáveis: controle da 

vegetação competidora, regeneração eficaz, adequada preparação do terreno, fertilização, 

tratamentos fitossanitários e rega.  

Estas culturas podem ser, tanto de espécies herbáceas, como de espécies lenhosas, e 

os produtos a obter também podem ser biocombustíveis de diferente natureza: culturas 

herbáceas em florestas; culturas lenhosas em florestas, as quais se diferenciam das anteriores 

porque o talo está lenhificado – são o caso de árvores (Eucalipto, Salgueiro, Choupo, Bétula, 

etc.), matos ou arbustos [29]. 

 

4.3.2 Actividades Silvícolas  
 

As florestas nas regiões do sudoeste de Europa requerem a realização frequente de 

trabalhos de silvicultura com a finalidade de reduzir o risco de incêndio, melhorar a produtividade 

e qualidade dos produtos madeireiros não energéticos, permitir o uso social da floresta e para 

assegurar a sua sustentabilidade [29]. Nesta secção apresentam-se descrições breves de 

algumas actividades silvícolas mencionadas das quais resulta a produção de biomassa que pode 

ser utilizada para fins energéticos 

 Desbastes: O desbaste é uma operação silvícola que consiste na remoção selectiva de 

árvores e que tem como objectivo reduzir a competição entre as mesmas, eliminar árvores 

doentes, seleccionar as melhores árvores para aumentar o rendimento do povoamento e 

antecipar rendimentos através da venda do material removido. 

Desramações: A desramação tem como objectivo melhorar a qualidade do fuste (parte 

da árvore que se encontra entre a raiz e a copa), permitindo uma configuração direita e sem nós. 

Esta operação produz pouca estilha e de baixa qualidade, não sendo aconselhável retirar o 

material. No entanto, a desramação pode ser executada em simultâneo com um desbaste, 

permitindo assim que a recolha da biomassa residual seja mais eficiente. 

Corte final: O corte final, também designado por corte raso ou de realização, consiste 

no corte de todas as árvores de um povoamento para posterior processamento e comercialização. 

As árvores são abatidas, desramadas, descascadas e cortadas em toros. Depois de transportada 
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a madeira, pode entrar em funcionamento um sistema de exploração de biomassa que consiste 

na recolha dos resíduos deixados pela operação anterior. 

Cortes sanitários: quando se procede à prevenção e controlo de pragas florestais, é 

possível que se tenha que proceder ao corte raso de áreas consideráveis para evitar a 

propagação das doenças ou controlar infestantes (por exemplo, a acácia). Um caso exemplar é 

o do controlo do nemátodo do pinheiro e que obriga, anualmente, ao corte raso dos povoamentos 

de pinheiro bravo inseridos na zona afectada [28]. 

 

4.3.3 Transporte 
 

O transporte da biomassa pode ser dividido em transporte primário e transporte secundário [28]. 

Transporte Primário: O transporte primário consiste no primeiro transporte da biomassa 

por um caminho florestal, desde o local onde é produzida (pelas formas descritas na secção 

4.3.1) até ao carregadouro. Este transporte é também referido com extracção ou rechega. Esta 

operação pode ser efectuada por máquinas como um tractor agrícola ou florestal, por um 

forwarder (figura 7) ou por camião. 

 

 

Figura 7 - Forwarder para transporte primário de biomassa [30]. 

 

Transporte Secundário: O transporte secundário refere-se ao transporte da biomassa 

que é feito desde o carregadouro até um terminal ou unidade consumidora, e pode ser feito por 

um tractor ou por um camião. Para distâncias mais curtas (até 10 km), o tractor é normalmente 

mais aconselhado devido à sua velocidade e capacidade de carga. Para distâncias maiores (que 

podem chegar aos 100 km), deve ser utilizado um camião, cujo volume se situa tipicamente entre 

70-90m3, o que permite o transporte de 16-26 toneladas de biomassa, dependendo das 

condições de acondicionamento e humidade. Relativamente à carga e descarga dos resíduos no 

local de consumo, estas podem ser feitas com recurso a uma grua (caso o camião possua uma), 

situação na qual os processos são realizados unicamente pelo camião. Caso não haja uma grua, 
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como é o caso de camiões de maiores dimensões, este tem que ser carregado directamente a 

partir do triturador ou através de uma máquina com grua. Quanto à descarga, os camiões que 

não têm báscula nem chão rotativo, têm que fazer a descarga com recurso a outra maquinaria. 

 

4.3.4 Processamento 
 

As operações de processamento realizadas especificamente para o aproveitamento de biomassa 

para a energia podem dividir-se em trituração, crivagem e enfardamento, e contribuem para a 

preparação da biomassa no sentido em que facilitam o seu transporte desde o local de recolha 

até ao local de consumo e também permitem que a biomassa apresente as melhores condições 

para a produção energética. 

 Trituração: A trituração é um processo pelo qual a biomassa é transformada em 

partículas de menores dimensões e a que geralmente se designa por estilha. O processo de 

trituração assume uma importância fulcral no aproveitamento de biomassa pois permite que o 

manuseio, transporte e conversão para energia sejam realizados do modo mais eficiente, e é 

constituído pela alimentação e pela trituração efectiva do material.  

A alimentação dos trituradores pode ser feita com uma grua integrada no próprio 

triturador ou numa máquina separada. A vantagem de ter uma grua separada é a de poder 

recolher biomassa de locais mais afastados em relação ao triturador, embora tenha como 

inconveniente necessitar de duas máquinas e mais operadores. 

Crivagem: A crivagem é uma operação posterior à trituração, e serve para remover 

contaminantes, como pedras e areia. A crivagem realiza-se introduzindo material previamente 

triturado num primeiro crivo vibratório que separa a fracção grosseira da restante. Após a 

passagem pelo primeiro crivo, o material passa para um outro crivo mais apertado onde é feita a 

separação entre a estilha aceitável e os finos. 

Enfardamento: Este processo permite efectuar a recolha de restos florestais e tem por 

princípio a compactação dos materiais em fardos, aumentando a sua densidade [29]. A vantagem 

deste processo não se restringe ao aumento da densidade da biomassa, mas também a 

melhorias no seu manuseio, acondicionamento e armazenamento. 

 

4.3.5 Sistemas de Exploração 
 

Nesta secção, apresentam-se alguns sistemas de exploração, que se baseiam na forma como é 

feita a trituração da biomassa, e dividem-se em trituração no carregadouro, trituração no terreno, 

trituração na unidade consumidora, e trituração no terminal. 

 Trituração no carregadouro: Este sistema é o mais comum dos sistemas de exploração 

de biomassa florestal, e consiste no transporte desta até um local designado por carregadouro, 

fora do povoamento e com acesso por um caminho florestal, onde a biomassa é colocada em 
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pilhas. Aí, dado o espaço disponível, é possível alimentar um triturador que pode carregar 

directamente um camião ou fazer uma pilha de estilha que será posteriormente carregada [28]. 

De seguida, a biomassa é transportada em forma de estilha, o que traz grandes vantagens. Estes 

procedimentos permitem que a biomassa possa secar de forma natural, melhorando as suas 

características [29]. 

 Trituração no terreno: Este sistema consiste na trituração da biomassa dentro do 

povoamento, e necessita de um triturador móvel e leve, rebocado por um tractor ou forwarder. A 

vantagem deste sistema é a de proceder a duas operações em simultâneo (trituração e 

transporte primário), e permitir viabilizar o aproveitamento de biomassa em povoamentos 

menores. Por outro lado, só pode ser implementado em terrenos planos, para distâncias de 

transporte curtas e o processo de trituração é relativamente pouco produtivo e frágil [28]. 

 Trituração na unidade consumidora: Este sistema consiste no transporte da biomassa 

não triturada até ao local onde será convertida em energia. Uma desvantagem deste sistema é 

o transporte de material de baixa densidade, embora seja frequente em mercados pouco 

maduros onde as máquinas de trituração escasseiam. A trituração na unidade consumidora, pelo 

espaço disponível e pelas suas condições, é mais eficiente do que nos outros sistemas. Neste 

sistema, com o objectivo de aumentar a densidade da biomassa, pode ser feito o enfardamento 

prévio da mesma no carregadouro (figura 8). 

 Trituração no terminal: A trituração no terminal é um meio-termo entre a trituração no 

carregadouro e na unidade consumidora. O transporte de BFR não triturada ou de estilha até ao 

terminal permite que actue como plataforma logística onde os processos são mais produtivos. A 

trituração pode ser feita no terminal mais eficientemente ou, caso o produto transportado seja 

estilha, pode ficar armazenado em pilha, perdendo humidade e ser transportado quando houver 

maior necessidade [28]. 

 

Figura 8 - Trituração na unidade consumidora, na central de Terras de Santa Maria,  
em Oliveira de Azemeis [Fonte própria]. 
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4.4 Custos 
 

Todas as operações descritas na secção 4.3 têm custos associados e que influenciam em grande 

parte a viabilidade da instalação de centrais a biomassa, contribuindo para o aumento do custo 

da produção de energia. Existem alguns estudos que permitem estimar o custo das mesmas, 

sendo que nem sempre é possível discriminar cada uma delas, apresentando-se apenas um 

resultado geral. 

 

4.4.1 Custos de Geração 
 

Em [29], num estudo realizado pela Enersilva, fizeram-se estimativas para o custo de produção  

de biomassa (descrita neste documento nas secções 4.3.1 e 4.3.2) nas florestas a sul da Europa, 

que incluem as áreas da Aquitânia, Galiza, Catalunha, País Vasco e Norte e Centro de Portugal, 

com o principal objectivo de dinamizar os proprietários florestais, no sentido do aproveitamento 

energético da biomassa florestal primária. 

 No estudo, o custo de geração define-se como o custo de produção da biomassa, num 

determinado sistema florestal. Inclui os gastos associados à produção, suportados pelo 

proprietário florestal, até ao momento da extracção da biomassa: implantação inicial do arvoredo, 

as regenerações periódicas do povoamento florestal, os cuidados de manutenção, os cortes 

sucessivos, a fragmentação prévia necessária à recolha e aos gastos de gestão. Não se inclui o 

custo dos processos posteriores de recolha e transporte para a central. 

O custo de geração da biomassa, além de assumir os gastos ordinários que o proprietário 

da floresta tem para a produzir, deve considerar um lucro empresarial como qualquer actividade 

económica. Caso as centrais transformadoras de energia tivessem de produzir a matéria-prima 

(biomassa), seriam obrigadas a adquirir ou arrendar terrenos, e efectuar os investimentos e os 

cuidados necessários para conseguir uma produção sustentável do recurso. 

Para o centro e norte de Portugal, foram obtidos valores para a produção de biomassa 

entre 12 a 22€/tn, a 35% de humidade. 

 

4.4.2 Custos de Extracção 
 

Também em [29] se fizeram estimativas para os custos de extracção da biomassa, que se 

definem como os custos das operações de recolha, tratamento e transferência da mesma à 

central de aproveitamento energético. 

Neste estudo, parte-se da mesma situação em que se estimaram os custos de geração 

anteriores, biomassa cortada e espalhada no solo da floresta, em disposição para se iniciar a 

extracção, seja ela manual, mecanizada ou mista, e conclui-se com a recepção na central da 

biomassa em forma de estilha. Semelhantemente ao caso da valorização dos custos de geração, 
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os autores adicionam um complemento para cobrir os gastos gerais e o lucro das empresas de 

aproveitamento e logística. O custo de aproveitamento calculou-se para vários métodos de 

trabalho entre os mais empregados ou com possibilidades de aplicação nas regiões de estudo e 

segundo os preços habituais de contratação de empresas de serviços. 

As condições de extracção da biomassa florestal variam em função da superfície de 

extracção, a quantidade de recurso aproveitada, a inclinação do terreno, a presença de 

obstáculos no terreno como arvoredo, desníveis ou afloramentos rochosos, a densidade de vias 

de extracção e a densidade de caminhos florestais acessíveis a camiões. Para a estimativa foram 

consideradas situações de dificuldade média - baixa. 

Combinando a origem silvícola da biomassa, as possibilidades de mecanização das 

florestas e os diferentes sistemas de aproveitamento, nos estudos realizados no âmbito do 

projecto, identificou-se um elevado número de casos reais de manuseamento de biomassa com 

custos diferentes. De entre eles, seleccionaram-se os mais comuns ou os que apresentam 

maiores possibilidades de implantação nas florestas do sudoeste de Europa. 

Tendo em conta o método utilizado para a estimação dos custos de extracção, os 

resultados apresentam uma ampla variação dos custos, visto que estes dependem 

principalmente do método de exploração, características da floresta e da situação da biomassa 

florestal, ainda que também varie de umas regiões para as outras segundo os custos da mão-

de-obra. Os custos obtidos para Portugal variam de 29 a 54€/tn a 35% de humidade. 

 

Noutro estudo, desta feita realizado pelo Centro da Biomassa para a Energia apresentado em 

[31], também apresenta resultados interessantes sobre esta matéria. Netto em [28], analisou 

estes resultados, aplicando-os ao distrito de Santarém, onde é onde está localizado o CMSM. 

Os resultados obtidos correspondem a populações de Eucalipto e Pinheiro Bravo. Os custos de 

exploração foram divididos em transporte primário, trituração e transporte secundário. 

 Relativamente ao transporte primário, devido à relativa disparidade nos custos em função 

do tipo de máquina utilizada (camião, forwarder ou tractor agrícola), foi feita uma divisão em dois 

cenários, optimista e conservador, sendo que o primeiro deverá ocorrer num mercado maduro e 

estabelecido em que existe adaptação tecnológica, e o segundo ocorre num mercado em que 

ainda não existe adaptação específica à exploração da biomassa florestal. Estes dois cenários 

consideram o seguinte, em relação ao transporte primário: 

• Optimista: O custo corresponde a 1/3 do custo médio do transporte com tractor agrícola 

e 2/3 do custo médio do transporte com camião e forwarder; 

• Conservador: O custo corresponde a 2/3 do custo médio do transporte com tractor 

agrícola e 1/3 do custo médio do transporte com camião e forwarder. 

O custo médio da trituração resulta da soma dos custos médios das duas operações que a 

constituem e que são a alimentação e trituração. Os referidos valores médios foram também 

retirados de [31]. O custo total antes do transporte secundário é a soma do custo médio de 
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transporte primário e do custo de trituração. Aos custos calculados para cada cenário foram 

acrescentados 20% do seu valor inicial, tentando de aproximar os custos reais aos preços de 

mercado. 

 O custo de transporte secundário, determinado através de um inquérito realizado a cinco 

transportadoras nacionais, varia com distância percorrida, com o tipo de trajecto, com a forma 

como as empresas realizam orçamentos, etc. Esta variação levou à construção de uma 

regressão linear, que relaciona a distância percorrida com o custo de transporte (€/tn). Os valores 

retirados do inquérito referem-se ao custo de transporte de biomassa florestal triturada. 

 Na tabela seguinte apresentam-se os resultados obtidos para as operações de 

transporte primário e trituração, para ambos os cenários considerados. 

 

Tabela 6 - Custos estimados para o Transporte primário e trituração [28]. 

  Custo (€/tn) Optimista Conservador 

Transporte 
Primário 

Camião 

5,58 

2/3 1/3 

7,87 

4,39 

4,04 

Forwarder 

5,06 

4,89 

5,22 

4,64 

6,63 

Tractor Agrícola 

8,53 

1/3 2/3 7,69 

8,32 

Custo 
Ponderado 

(€/tn) 
- 6,31 7,24 

Trituração 

Alimentação 

1,49 

1,51 1,51 1,51 

1,54 

Trituração 

6,5 

6,53 6,53 7 

6,1 

Custo médio 
(€/tn) 

8,05 

Custo total (real) (€/tn)  14,35 15,29 

Custo (preço de mercado) (€/tn)  17,22 18,35 

 

No caso do CMSM, o custo a considerar é o custo total (real), visto que o custo de mercado 

comtempla o lucro obtido pela exploração. Não faz sentido contabilizar este lucro para o CMSM 

porque a recolha de biomassa é para consumo próprio, e não para venda. Relativamente ao 

transporte secundário, o inquérito realizado às transportadoras permitiu estimar uma função de 
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custo que se apresenta de seguida. O número de inquéritos realizados foi sete, tendo sido esse 

o número de valores obtidos, a partir dos quais foi obtida a função de custo [28]: 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑜 (€/𝑡𝑛) = 3,368 + 0,07632 ∙ 𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑘𝑚) 

 

A estrutura de custos em termos da percentagem do custo final total (real) a que corresponde 

cada uma das operações acima consideradas, à qual se junta o custo do transporte secundário, 

apresenta-se na tabela seguinte, para uma distância de transporte secundário de 10 km. Após 

os cálculos verificou-se que as percentagens não variam de forma significativa de um cenário 

para o outro, e assim optou-se por apresentar apenas os resultados para o cenário optimista. 

Tabela 7 - Estrutura dos custos de aproveitamento de biomassa florestal. 

Operação Cenário Optimista Custo total (real) (€/tn) 

Transporte primário 34 % 

18,48 
Alimentação 8 % 

Trituração 35 % 

Transporte secundário 23% 

 

Pelos resultados obtidos, verifica-se que o transporte é o principal factor que contribui para o 

preço da recolha da biomassa, correspondendo a cerca de 57% do custo, sendo o restante 

devido aos gastos com a trituração. 

 Com todos os custos obtidos, de geração e extracção, o custo total varia de 30,48€/tn 

para um valor de produção mais baixo, e 40,48€/tn para um valor de produção superior. 

 

4.4.3 Custos com o Equipamento 
 

Para realizar as operações de recolha é necessário investir no equipamento necessário a esta 

actividade. Como já existem actividades de recolha de biomassa no CMSM, é possível que 

existam já alguns equipamentos possíveis de ser utilizados, no entanto, apresentam-se nesta 

secção alguns que são ainda necessários para a operação numa central a biomassa. 

 O equipamento considerado corresponde ao necessário para o sistema de exploração 

com trituração no terminal. Ou seja, é necessário um forwarder, que carrega a biomassa para o 

camião (aqui assume-se que o CMSM já possui um), um triturador e um equipamento de 

alimentação do mesmo. Valores para estes equipamentos apresentam-se na tabela 8. 

 

Tabela 8 - Equipamentos de exploração florestal e respectivos preços. 

Tipo de 
equipamento 

Modelo Preço (€) Referência 

Forwarder Timberjack 1410B 65 000 1) [32] 

Triturador JENZ AZ 30-80 110 000 [33] 

Alimentador GUERRA 83N1 29 500 [33] 
1) Equipamento em segunda mão. 
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Com os preços apresentados, o investimento total que é necessário fazer em equipamentos de 

exploração soma um total de 204 500 €. Os preços indicados na tabela são apenas indicativos, 

e correspondem a uma opção que é possível tomar, visto que os preços destes equipamentos 

variam consoante diversos factores, sendo que o preço total poderá tanto ser inferior ao que foi 

aqui determinado como superior. 

 

4.5 Emissões Poluentes 
 

A combustão directa de biomassa produz menos emissões poluentes do que a combustão do 

carvão, embora a quantidade de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) seja superior. No entanto, 

os perfis de emissão de poluentes na combustão da biomassa podem ser também dependentes 

das suas características, tal como o seu teor de humidade. Modificações nos sistemas de 

combustão das caldeiras, tal como o controlo da temperatura do ar injectado, podem reduzir de 

forma significativa a emissão de gases poluentes para a atmosfera, visto que uma temperatura 

superior pode aumentar as emissões em determinados tipos de biomassa. 

 Existem vantagens em termos de emissões poluentes quando o carvão é substituído 

pela biomassa. Ocorrem reduções nas emissões de óxidos de enxofre (SOx), e de azoto (NOx), 

e materiais tóxicos, e podem ainda ocorrer reduções na emissão de COV, hidrocarbonetos e 

material particulado, apesar de a quantidade de COV ser bastante dependente da preparação 

prévia do combustível. A redução ser mais ou menos substancial depende da operação e das 

condições em que é feita a combustão [34]. 

 Quando o aproveitamento da biomassa é feito através de tecnologias de gasificação (ver  

capítulo 6), a combustão do gás de síntese produzido resulta em emissões gasosas inferiores 

àquelas resultantes da combustão directa do material, visto que a limpeza do gás reduz de forma 

significativa o seu teor em material poluente [35]. Em sistemas onde não é feita a limpeza do gás, 

tais como aqueles em que este é queimado em caldeiras, compostos de enxofre, halogéneos e 

partículas metálicas são emitidos de forma semelhante aos sistemas de combustão normais. A 

concentração final destes poluentes será ditada pela eficiência dos sistemas de controlo pós 

combustão, sendo que as emissões de óxidos de azoto (NOx), monóxido de carbono (CO), 

compostos orgânicos voláteis (COV) e hidrocarbonetos estão menos ligadas à presença de 

poluentes no gás sintético, mas dependem primariamente do desenho e condições em que se 

processa a combustão. Técnicas de combustão baixas em NOx tipicamente empregues em 

sistemas industriais, são eficientes na redução das emissões de NOx na combustão de gás de 

síntese. As emissões de CO e COV estão intimamente ligadas à eficiência da mistura de ar e 

gás de síntese no sistema de combustão. Em sistemas bem calibrados, as emissões de NOx, 

CO e COV na combustão de gás de síntese são inferiores àquelas verificadas em sistemas de 

combustão convencionais [36]. 
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5 Optimização – Visitas ao CMSM 
 

Para a realização do trabalho, foram efectuadas algumas visitas ao CMSM para conhecer as 

instalações e as necessidades energéticas das mesmas de forma mais completa, recolhendo 

dados relativos aos consumos de electricidade. Os principais dados obtidos nestas visitas 

apresentam-se de seguida e serão analisados com maior detalhe nas secções seguintes deste 

capítulo: 

• Dados das facturas da electricidade; 

• Registo dos picos de consumo de electricidade; 

• Registos semanais de consumo de electricidade; 

• Medições efectuadas nos PT das unidades críticas. 

Após a análise aos dados acima referidos, será possível fazer estimativas em relação aos 

consumos individuais de cada uma das unidades em que se efectuaram medições. 

Na secção 5.5. será feita uma estimativa para os consumos médios de Verão e Inverno 

nas unidades em que foram feitas as medições com os wattímetros cuja análise é feita na secção 

5.4. Com esta estimativa pretende-se obter resultados que permitam isolar os consumos nas 

diferentes unidades, utilizando os consumos relativos à instalação total. 

Esta estimativa será feita com base na diferença percentual dos consumos de Verão e 

Inverno obtida através das facturas, do registo dos picos e dos registos semanais. Assume-se 

também que, à variação dos consumos da instalação total, corresponde uma variação com a 

mesma percentagem em cada uma das unidades da brigada. 

Neste documento, os referidos meses de Verão correspondem aos meses de Junho, 

Julho e Agosto, e os meses de Inverno correspondem a Dezembro, Janeiro e Fevereiro. Como 

se dá importância ao calor consumido no Inverno, e se despreza o mesmo no Verão, para efeitos 

de análise o mês de referência a ser utilizado nas estimativas para o consumo no Inverno é 

aquele com as médias diárias de consumo mais elevadas que, pelos dados discutidos nas 

secções seguintes, corresponde ao mês de Janeiro. Com o mesmo fundamento, o mês de 

referência a ser utilizado nas estimativas para o consumo no Verão é aquele com as médias 

diárias de consumo mais reduzidas, que corresponde ao mês de Junho. 

Como as medições foram feitas no mês de Setembro, determina-se primeiro qual a 

diferença percentual da potência média de consumo instalação total em Setembro e Janeiro, e 

também a diferença da potência de pico nos mesmos meses. O mesmo é depois feito para o 

mês de Junho. Posteriormente, aplicam-se estas diferenças percentuais às medições individuais 

efectuadas nas unidades, e obtêm-se as médias e picos para cada uma delas tanto no Inverno, 

como no Verão. 
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5.1 Facturas da Electricidade 
 

5.1.1 Facturas Individuais 
 

Foram obtidos dados relativos a algumas facturas individuais dos anos de 2014, 2015, 2016 e 

2017 cujos dados se apresentam na tabela 9. Até 2014, o fornecedor de electricidade tinha sido 

a EDP – Serviço Universal, mas devido à extinção das tarifas de Média Tensão neste fornecedor, 

foi celebrado um novo contrato, desta vez com a empresa Galp Energia a partir de 2015, sempre 

com uma potência contratada de 2 241 kW. 

 

Tabela 9 - Dados relativos às facturas individuais obtidas. 

Ano Período Consumo (kWh) 

2014 16 Jun. – 15 Jul. 218 340 

2014 16 Out. – 15 Nov. 291 163 

2015 16 Jun. – 15 Jul. 207 610 

2016 16 Out. – 15 Nov. 254 919 

2017 16 Jan. – 15 Fev. 565 779 

 

Com estes dados é possível fazer uma análise superficial aos consumos nos meses a que as 

facturas dizem respeito. Adicionalmente, utilizando os restantes valores presentes nas facturas, 

pode também estimar-se o preço unitário pago por parte do CMSM pela electricidade consumida.  

Nos anos de 2014 e 2015 os meses de Junho/Julho apresentam consumos semelhantes 

entre si. O mesmo acontece com os meses de Outubro/Novembro dos anos de 2014 e 2016, 

apesar de um maior decréscimo no ano de 2016 face a 2014. 

Nos meses de Outubro/Novembro verifica-se um aumento dos consumos face aos 

meses de Junho/Julho, visto já se estar a entrar no período de Outono/Inverno, quando as 

temperaturas são mais baixas, sendo por isso previsível que se seja dado maior uso aos 

equipamentos de climatização. 

A única factura do período de Janeiro/Fevereiro, que corresponde também à única 

factura de 2017, é a que apresenta o maior consumo. Estes consumos podem ser justificados 

tendo em conta a severidade do Inverno na região onde se localiza o CMSM, e consequente 

aumento no uso dos equipamentos de climatização. 

 

5.1.2 Facturas Anuais 
 

Para além das facturas individuais analisadas nos parágrafos anteriores, também foram obtidos 

dados anuais relativos a todas as facturas dos anos de 2014, 2015 e 2016. Não sendo, no entanto, 

possível verificar cada uma das facturas individualmente, o acesso a estes dados foi feito através 
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de folhas de excel providenciadas pelo CMSM. Apesar disto, para as facturas de 2014 e 2015 

não foi possível fazer uma análise aos valores de energia consumidos em cada mês (ou período) 

a que cada factura correspondia, como se pretendia inicialmente, visto que a forma como os 

dados estavam apresentados apenas permitia retirar uma estimativa do valor anual pago pela 

electricidade consumida. No caso das facturas de 2016, os dados já permitiam uma análise mais 

cuidada, sendo possível registar e utilizar os valores não só de energia consumida, mas também 

o valor pago pela mesma (tabela 10).  

Note-se que, na contabilidade do CMSM, o ano de facturação termina em Novembro. A 

título de exemplo, o ano de facturação de 2016 corresponde a um período que começa a 16 de 

Novembro de 2015 e termina a 15 de Novembro de 2016, sendo que o mesmo acontece com os 

anos restantes.  

 

Tabela 10 - Dados anuais retirados das facturas da electricidade do CMSM. 

Ano Valor pago (€) Energia Consumida (kWh) 

2014 527 616,31 - 

2015 548 174,80 - 

2016 515 263,70 3 726 966 

 

Assim, para estimar a energia eléctrica consumida durante um ano no CMSM, considerem-se os 

registos de consumo referentes ao ano de 2016, obtidos através das facturas. 

A partir destes dados é possível obter a potência média diária no período a que a factura 

corresponde através do número de horas facturado e da energia consumida no mesmo espaço 

temporal (tabela 11). É importante notar que o consumo de electricidade é facturado a meio do 

mês, o que faz com que as potências médias calculadas não correspondam exactamente a um 

mês em específico. 

Tomando em conta o facto considerado no parágrafo anterior, para a obtenção das 

médias diárias de Janeiro e Setembro (que serão relevantes para a secção 5.5) considera-se o 

pior caso da situação de consumo (maior potência média diária), e usam-se apenas os valores 

mais elevados nos períodos em que se encontram estes meses. Assim, a média diária de Janeiro 

toma o valor de 623 kW (média de Jan-Fev), e a de Setembro 281 kW (média de Ago-Set). 
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Tabela 11 - Dados das facturas relativas aos consumos de electricidade no ano de 2016. 

Período Meses Energia (kWh) Dias P. Média diária (kW) 

2015-11-16 a 2015-12-15 Nov-Dez 366 221 30 508,64 

2015-12-16 a 2016-01-15 Dez-Jan 413 946 31 556,38 

2016-01-16 a 2016-02-15 Jan-Fev 463 447 31 622,91 

2016-02-16 a 2016-03-15 Fev-Mar 468 170 29 672,66 

2016-03-16 a 2016-04-15 Mar-Abr 396 668 31 533,16 

2016-04-16 a 2016-05-15 Abr-Mai 296 251 30 411,46 

2016-05-16 a 2016-06-15 Mai-Jun 216 627 31 291,17 

2016-06-16 a 2016-07-15 Jun-Jul 233 467 30 324,26 

2016-07-16 a 2016-08-15 Jul-Ago 213 529 31 287,00 

2016-08-16 a 2016-09-15 Ago-Set 209 235 31 281,23 

2016-09-16 a 2016-10-15 Set-Out 194 486 30 270,12 

2016-10-16 a 2016-11-15 Out-Nov 254 919 31 342,63 

 Total (kWh) 3 726 966   

 Custo Total (€) 515 264   

 

Os consumos de energia no CMSM podem ser divididos em consumos de electricidade para 

usos que não o aquecimento, e consumos de electricidade com vista ao aquecimento. Estes 

últimos estão mais patentes nos meses em que as temperaturas são mais baixas, 

nomeadamente, a partir dos meses de Outubro até Março, como é possível verificar pelo 

diagrama de carga anual apresentado no gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2 - Diagrama anual com as potências médias calculadas com os dados  
das facturas do ano de 2016. 

  

5.1.3 Consumo Anual Base 
 

Para o cálculo do consumo anual base de energia eléctrica, ou seja, aquela que não é usada 

para aquecimento, considera-se que o consumo de electricidade para aquecimento no Verão é 

desprezável face ao mesmo no Inverno. Significa isto que se considera que nenhuma da energia 
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eléctrica consumida no Verão é utilizada para efeitos de aquecimento (salvo aquela usada para 

os banhos, por exemplo, que mesmo assim será menor que aquela utilizada para o mesmo fim 

no Inverno). Como referido no início do capítulo 5, para identificação de consumos considera-se 

apenas um trimestre de Verão, correspondente aos meses de Junho, Julho e Agosto (tabela 12). 

 

Tabela 12 - Potências médias durante os meses de Verão, no CMSM. 

Meses de Verão Média diária (kW) 

Jun-Jul 324,26 

Jul-Ago 287,00 

Ago-Set 281,23 

 
Como os consumos são facturados a meio do mês, poder-se-ia ter considerado o período de 

Mai-Jun em vez de o de Ago-Set. No entanto, considerou-se o período de Ago-Set porque 

geralmente apresenta temperaturas mais elevadas. Fazendo uma média das potências 

apresentadas, pode obter-se a potência média correspondente ao consumo base de energia 

eléctrica anual (porque, mais uma vez, se considera a energia eléctrica utilizada para 

aquecimento no Verão como desprezável). Esta potência corresponde a 297,5 kW. Tendo em 

conta as incertezas, usa-se o valor de 300 kW. Assim, pode estimar-se o consumo de energia 

eléctrica anual (Ee) do CMSM (a que não é utilizada para aquecimento). 

 

𝐸𝑒 = 300 ∙ 8766 ⇔ 𝐸𝑒 = 2 630 MWh 

 

Pelos dados de consumo de energia eléctrica apresentados, é possível calcular a energia térmica 

total consumida por toda a instalação. O valor de energia total consumida (ET) pode dividir-se em 

electricidade usada para efeitos caloríficos (Ec) e para outros efeitos que não incluem 

aquecimento (Ee), 

 

𝐸𝑇 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑒 

 

No período 2015/2016, ET=3 727 MWh. Com a Ee calculada, pode obter-se Ec: 

 

𝐸𝑐 = 𝐸𝑇 − 𝐸𝑒 = 3 727 − 2 630 ⇔ 𝐸𝑐 = 1 097 MWh 

 

Nos cálculos efectuados e valores de energia considerados, assume-se que os consumos anuais 

não variam consideravelmente de ano para ano, podendo os dados de 2016 ser usados como 

valores de referência. 
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5.1.4 Preço Unitário da Electricidade 
  

Como referido anteriormente, o CMSM tem um contrato com a empresa Galp Energia. Este 

contrato é para um fornecimento de electricidade a uma tarifa tetra horária, sendo a potência 

contratada correspondente a 2 241,3 kW em média tensão. Sendo a factura energética da 

brigada uma factura tetra horária, existem diferentes preços unitários para a electricidade em 

cada período. Estes valores contêm o preço da electricidade comprada à rede, e também as 

tarifas de acesso (figura 9). 

 

 

Figura 9 – Parcelas cobradas pela electricidade no CMSM (factura de Janeiro/Fevereiro 2018).  

 

De forma a calcular um preço único pago pela electricidade, com vista ao cálculo do valor 

economizado pela brigada ao usar uma fonte de energia renovável para a produção de 

electricidade, é necessário saber qual a percentagem de energia usada em cada um dos 

períodos horários. Para isto, faz-se uma estimativa com base nos dados das facturas acima 

descritas. 

 Nas facturas existem cobranças que são feitas independentemente da energia 

consumida, como é o caso da Potência Contratada, das tarifas referentes à energia reactiva, ISP, 

e também a contribuição audiovisual. Estas três últimas cobranças serão deixadas de lado no 

cálculo do preço de compra da electricidade, por serem apenas residuais quando comparadas 

com o valor total pago. 

 De resto têm-se a potência em horas de ponta, a energia (nos quatro períodos horários), 

e as tarifas de acesso às redes (também nos quatro períodos horários) como cobranças que 

variam conforme o consumo no mês em questão. 

No caso da potência em horas de ponta, esta é calculada dividindo a energia consumida 

em horas de ponta pelo número de horas de ponta a que a factura diz respeito. Esta tarifa, por 

estar relacionada com a energia consumida em horas de ponta, provoca um aumento no preço 

cobrado pelo consumo desta última. Pela análise às facturas disponíveis, a cobrança pela 
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potência em horas de ponta corresponde a um acréscimo ao valor cobrado pela energia activa 

neste período horário no valor de 0,071 €/kWh. 

Apresentam-se de seguida as tabelas referentes às tarifas cobradas pela electricidade 

consumida nos diferentes períodos horários, sendo que a tarifa cobrada pelo consumo de energia 

activa em horas de ponta inclui o valor referente à cobrança da potência em horas de ponta. 

 

Tabela 13 - Valores cobrados pela energia consumida nos diferentes períodos horários. 

Horário Energia (€/kWh) T. Acesso (€/kWh) Total (€/kWh) 

Vazio 0,0505 0,0221 0,0726 

Ponta 0,0624+0,071 0,0463 0,1797 

Cheias 0,0575 0,0401 0,0976 

Super Vazio 0,0421 0,0212 0,0633 

 

Com os dados das facturas a que se teve acesso durante as visitas ao campo militar, sabe-se 

qual a energia utilizada nos diferentes períodos horários. 

 

Tabela 14 - Valores de energia consumida (kWh), por período horário, 

Período\Factura 2014 Jun-Jul 2014 Out-Nov 2015 Jun-Jul 2016 Out-Nov 2017 Jan-Fev 

Vazio 47 499 64 445 46 556 62 696 116 412 

Ponta 26 381 51 472 24 688 41 169 113 264 

Cheias 115 291 138 012 108 987 118 420 259 404 

Super Vazio 29 169 37 234 27 379 32 634 76 699 

Total 218 340 291 163 207 610 254 919 565 779 

 

A partir dos destes dados de consumo, pode calcular-se a percentagem de energia total 

consumida em cada um dos períodos horários nas facturas analisadas. 

 

Tabela 15 - Percentagem da energia total consumida, por período horário, 

Período\Factura 2014 Jun-Jul 2014 Out-Nov 2015 Jun-Jul 2016 Out-Nov 2017 Jan-Fev 

Vazio 22 % 22 % 22 % 25 % 21 % 

Ponta 18 % 12 % 12 % 16 % 20 % 

Cheias 47 % 53 % 52 % 46 % 46 % 

Super Vazio 13 % 13 % 13 % 13 % 14 % 

 

Pode finalmente obter-se a média das percentagens de energia consumida em cada um dos 

períodos horários, durante os meses aos quais as facturas dizem respeito. 
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Tabela 16 - Média da percentagem de energia utilizada nos diferentes períodos horários. 

Período Percentagem 

Vazio 22 % 

Ponta 16 % 

Cheias 49 % 

Super Vazio 13 % 

 

Com as percentagens apresentadas na tabela 16 e também com os valores cobrados 

apresentados na tabela 13, pode estimar-se um valor para o preço pago pelo consumo unitário 

total da energia no CMSM. 

 

Tabela 17 - Estimativa do preço unitário equivalente, com base  
nas percentagens de energia consumida nos diferentes horários. 

Período Percentagem 
Preço unitário 

(€/kWh) 
Preço unitário 

relativo (€/kWh) 
Total 

(€/kWh) 

Vazio 22 % 0,0726 0,016 

0,100 
Ponta 16 % 0,1797 0,028 

Cheias 49 % 0,0976 0,048 

Super Vazio 13 % 0,0633 0,008 

 

5.2 Registo dos Picos 
 

Os dados relativos aos picos registados no contador principal indicam 12 valores de picos de 

consumo da instalação registados entre 12/10/2016 e 14/09/2017 (tabela 18 e respectivo gráfico).  

 

Tabela 18 - Dados e representação gráfica dos picos de consumo registados  
no contador principal do CMSM, a 19 de Setembro de 2017. 

DATA HORA 
POTÊNCIA 

(kW) 

 

12/10/2016 16:15 529 

08/11/2016 20:00 823 

24/11/2016 20:00 1017 

10/01/2017 20:00 1169 

19/01/2017 10:00 1322 

16/02/2017 10:00 1016 

28/03/2017 12:15 951 

09/05/2017 10:45 569 

16/05/2017 16:15 516 

20/06/2017 16:15 568 

26/07/2017 15:45 534 

14/09/2017 15:30 472 
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Estes valores estão acompanhados da data e hora em que ocorreram, mas não são relativos a 

cada um dos 12 meses anteriores, visto existirem meses com mais do que um registo (caso de 

Novembro de 2016 e Maio de 2017), e meses em que não houve qualquer registo (caso de 

Dezembro de 2016, e Abril e Agosto de 2017). 

Note-se que estes valores foram recolhidos no dia 19 de Setembro de 2017, o que indica 

que o pico de Setembro poderá ser superior àquele registado. No entanto, visto não haver mais 

dados em relação a esta questão, o pico de Setembro a ser considerado será aquele registado 

neste dia.  

 

5.2.1 Pico no Inverno 
 

Nos picos é importante reter a informação relativa às diferenças entre os meses de menor 

utilização dos equipamentos de climatização, e os meses de utilização mais intensa. 

 Como referido no início do capítulo 5, o mês de referência para o Inverno é o mês de 

Janeiro, que apresenta um pico de consumo de 1322 kW, que corresponde a 280% do pico 

registado em Setembro (472 kW). Visto que as temperaturas baixam consideravelmente em 

Janeiro [37], é natural que o consumo de electricidade para o aquecimento aumente. Daí se 

justifica o pico registado neste mês. 

 

5.2.2 Pico no Verão 
 

Entre os meses que fazem parte do período de Verão, o mês de Junho é aquele que apresenta 

o pico mais elevado, tendo no registo um valor de 568 kW. O mês com o pico mais baixo é Julho, 

com um valor de 516 kW. 

 No Verão, a utilização de electricidade para a geração de calor é consideravelmente 

reduzida em relação ao Inverno, daí os picos registados serem menores para este período do 

ano. Na análise aos consumos por unidade que será feita na secção 5.5, o mês a ser considerado 

como referência para o período de Verão é o mês de Junho. Isto porque este último apresenta 

uma média diária de consumo menor que o mês de Julho, no mesmo ano de 2017, como pode 

ser confirmado pelos registos semanais, analisados na secção 5.3. 

 Outro dado importante a reter desta análise é a diferença entre o pico de Inverno (maior 

utilização pontual de electricidade para produção de calor) e o pico de Verão (menor utilização 

pontual de electricidade para produção de calor), que pode ser usado como estimativa da 

potência pico utilizada para a produção de calor. O valor desta potência corresponde à diferença 

entre o pico de Janeiro (1322 kW) e o pico de Julho (516 kW), sendo então de 806 kW e será 

especialmente importante na secção 5.6.  
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5.3 Registos Semanais 
 

Os registos semanais são assim denominados porque o seu objectivo seria registar a cada 

semana o consumo de energia tal como indicado no contador principal (localizado no PT da 

Cavalaria Torre). No entanto, pelos dados obtidos, verifica-se que há registos feitos com 2, e até 

com 3 semanas de intervalo, o que significa que existem semanas sem qualquer registo. Os 

registos disponibilizados compreendem o período de 11 de Janeiro de 2017 até 11 de Setembro 

do mesmo ano. Partindo destes registos, foi possível calcular as médias para os respectivos 

períodos entre medidas (tendo sempre em conta o número de dias a que o registo diz respeito), 

que são apresentadas de seguida. 

 

 

Gráfico 3 - Potências médias calculadas a partir dos registos semanais de consumo (ano de 2017). 

 
Pelos registos semanais, verifica-se que a potência média mais elevada nos meses de Inverno 

foi registada na primeira semana de Fevereiro, 840 kW, e a mais baixa foi registada entre 29 de 

Agosto e 11 de Setembro, 220 kW. O mês que apresenta no geral as médias de consumo mais 

elevadas é o mês de Janeiro, com uma potência média que ronda os 745 kW, devido à maior 

utilização dos equipamentos de climatização, proveniente da baixa das temperaturas nesta 

época do ano. Estes dados reproduzem-se parcialmente na tabela 19.  

 

Tabela 19 - Dados sobre as médias diárias no mês de Janeiro, obtidas pelos registos semanais. 

Período 
Energia 
(kWh) 

Dias Horas P.Média (kW) 
P. Média 

Total (kW) 

03/01-09/01 97 589 6 144 677,70 
≈ 745  

(para 31 
dias) 

09/01-16/01 123 183 7 168 733,23 

16/01-30/01 266 180 14 336 792,20 

30/01-06/02 140 859 7 168 838,45 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0
3

/0
1

-0
9

/0
1

1
0

/0
1

-1
6

/0
1

1
7

/0
1

-3
0

/0
1

3
1

/0
1

-0
6

/0
2

0
7

/0
2

-1
3

/0
2

1
4

/0
2

-2
0

/0
2

2
1

/0
2

-0
6

/0
3

0
7

/0
3

-1
3

/0
3

1
4

/0
3

-2
0

/0
3

2
1

/0
3

-2
7

/0
3

2
8

/0
3

-0
3

/0
4

0
4

/0
4

-1
0

/0
4

1
1

/0
4

-1
7

/0
4

1
8

/0
4

-2
4

/0
4

2
5

/0
4

-0
1

/0
5

0
2

/0
5

-0
8

/0
5

0
9

/0
5

-1
5

/0
5

1
6

/0
5

-2
2

/0
5

2
1

/0
5

-2
9

/0
5

3
0

/0
5

-0
5

/0
6

0
6

/0
6

-1
9

/0
6

2
0

/0
6

-2
6

/0
6

2
7

/0
6

-1
0

/0
7

1
1

/0
7

-1
7

/0
7

1
8

/0
7

-2
4

/0
7

2
5

/0
7

-0
7

/0
8

0
8

/0
8

-2
8

/0
8

2
9

/0
8

-1
1

/0
9

P
o

tê
n

c
ia

 M
é

d
ia

 (
k
W

)

Dias de Registo



42 

 

O cálculo da potência foi feito para os 31 dias de Janeiro. Não havendo dados sobre os dias 1, 

2 e 3, assumiu-se que a potência média nestes dias foi de 665 kW, devido ao diagrama de carga 

típico da instalação, cujas potências médias aumentam gradualmente até atingirem o valor 

máximo no final de Janeiro/início de Fevereiro. Para o dia 31, assumiu-se o valor de 815 kW, 

novamente devido ao perfil do diagrama de carga.  

Tal como foi referido na secção 5.1.3, no cálculo da potência eléctrica base, considera-

se que, nos meses de Verão, a utilização de energia eléctrica para aquecimento é desprezável, 

não sendo, por isso, contabilizada. Assim, toma-se novamente o pior caso de consumo nos 

meses de Verão. Pela análise dos picos, o pico mais alto foi registado e Junho e tem o valor de 

568 kW. A média diária deste mês pode ser calculada pelos registos semanais e corresponde a 

um valor de cerca de 273 kW.  

 

Tabela 20 - Médias diárias no mês de Junho, obtidas pelos registos semanais. 

Período Energia (kWh) Dias Horas P. Média (kW) P. Média Total (kW) 

30/05-05/06 48 092 6 144 286,26 

≈ 273 
05/06-19/06 93 600 14 336 278,57 

19/06-26/06 42 326 7 168 251,94 

26/06-10/07 92 142 14 336 274,23 

 

À semelhança do cálculo da potência média diária em Janeiro, a potência média diária em Junho 

foi calculada para 30 dias. Para os dias de 1 a 5, a potência média diária considerada foi de 285 

kW, visto que as potências em Maio (que não faz parte do período de Verão) são normalmente 

superiores às de Junho, e os registos semanais incluem o dia 31 daquele mês. Para os dias de 

27 a 30 de Junho, considerou-se uma potência média diária de 270 kW, porque as médias em 

Julho são normalmente mais altas, apesar de o pico de Junho ter sido superior ao de Julho neste 

ano (ver secção 5.2.2). 

Os dados das facturas, picos e registos semanais, juntamente com as medições 

efectuadas nos PT do CMSM (analisados na secção seguinte), permitem estabelecer estimativas 

em relação aos consumos individuais de cada uma das unidades, e desta forma estudar qual a 

melhor opção para o aumento de autonomia das mesmas. 

 

5.4 Medições nos PT 
 

Como referido anteriormente, durante as visitas ao CMSM efectuaram-se medições de 

consumos nos PT de algumas unidades seleccionadas previamente, de forma a conseguir 

analisar o perfil de consumo nas mesmas. As medições foram efectuadas do lado da baixa 

tensão dos PT utilizando dois wattímetros FLUKE 1735 (figura 10), providenciados pelo IST, 

tendo os registos correspondido a um período aproximado de 24 horas. 
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Figura 10 - Wattímetro FLUKE 1735, utilizado nas medições nos PT do CMSM [38]. 

 

Os PT analisados foram escolhidos tendo como base informações recolhidas junto de alguns 

militares responsáveis, sobre quais aqueles que alimentam os pontos críticos do CMSM. Estes 

pontos críticos correspondem a áreas ou unidades cujo fornecimento eléctrico ininterrupto é de 

importância vital para a segurança e funcionamento da base militar, como referido no capítulo 2. 

Alguns destes locais críticos têm geradores de backup, alimentados a diesel, que necessitam de 

ser ligados manualmente, caso haja alguma falha na rede eléctrica (tabela 21). Uma excepção é 

o gerador da torre de telecomunicações, que se liga automaticamente. 

 

Tabela 21 - Dados sobre os locais críticos no CMSM. 

Local PT de Alimentação Potência (kVA) Gerador Observações 

C. Saúde CTM 630 100 kVA - 

CTM CTM 630  (38 kW) (Gerador na Torre) 

CCS e CMSMU Correios 400 250 kVA - 

BIMECLAG BIMECLAG 250 100 kVA Gerador Planeado 

QG Unidade de Apoio 400 - - 

GCC Cavalaria Monobloco 400 100 kVA - 

Paióis Paióis ? 44 kVA PT Aéreo 

BAS Oficinas 160 - - 

 

O Centro de Saúde é um ponto vital por ser a única unidade médica dentro do campo militar. A 

Companhia de Transmissões (CTM) é também de importância crítica pois, além de ser a unidade 

responsável pelas comunicações militares, a torre de transmissões a si associada é um ponto 

de passagem de todas as telecomunicações entre Lisboa e a região a norte do país. É importante 

referir que a torre de transmissões não é alimentada pelo PT do CTM, mas sim pelo PT da 

Unidade de Apoio. No edifício de apoio à torre existe um gerador de 38 kW a diesel que inicia a 
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sua operação automaticamente em caso de falha na rede eléctrica, para que as comunicações 

na torre não sejam interrompidas. Neste edifício existe também uma UPS (Uninterruptible Power 

Supply) que garante o fornecimento de energia enquanto o gerador é iniciado. 

Nos Paióis existem sistemas de segurança que devem estar activos durante todo o 

tempo, e daí vem a sua importância e a necessidade da presença de um gerador de backup. 

Não foi possível efectuar medidas neste PT, por ser aéreo e de difícil acesso. A unidade CMSMU 

corresponde à secção de sistemas informáticos e logística da brigada e é alimentado pelo PT da 

Unidade de Apoio. 

O Quartel General (QG) e a Companhia de Comando e Serviços (CCS) são também 

locais vitais de comando e são por isso, críticos. O electricista que fez o acompanhamento 

durante parte das visitas referiu que o QG está de momento a ser alimentado pelo PT da Unidade 

de Apoio, mas que existe redundância do lado da baixa tensão, que permite que a energia seja 

entregue neste último PT, mas proveniente do PT dos Correios, caso ocorra alguma anomalia 

no PT da Unidade de Apoio. 

Relativamente à importância dos restantes locais, no caso do GCC (Grupo de Carros de 

Combate) e do BIMECLAG (1º Batalhão de Infantaria Mecanizado) é o facto de serem estes os 

locais onde se encontram as principais cozinhas gerais (a terceira encontra-se no Quartel de 

Cavalaria), onde são servidas as refeições e conservados os alimentos. No caso do Batalhão de 

Apoio e Serviços (BAS) é onde estão as grandes oficinas dos carros de combate (Leopard). Não 

foi possível efectuar medições no PT das Oficinas, que alimenta o BAS, por ser de difícil acesso. 

Assim, os PT nos quais foram feitas as medições foram os seguintes: 

• PT da Cavalaria Monobloco; 

• PT do BIMECLAG; 

• PT dos Correios; 

• PT do CTM; 

• PT da Unidade de Apoio; 

• PT do GAC. 

Refere-se que, na altura em que se mediram os consumos no PT do GAC (Grupo de Artilharia 

de Campanha), ainda não se tinha recebido a informação relativa à importância desta unidade 

como local crítico. Informação essa que foi recebida posteriormente, indicando que o GAC não 

é uma unidade crítica. No entanto, os consumos medidos no PT desta unidade vão revelar-se 

importantes na determinação dos consumos por unidade no CMSM como se verá na secção 5.5.  

Nos dias em que se efectuaram as medições, estas já tinham sido previamente 

programadas, após uma reunião com alguns responsáveis do CMSM. O plano de medidas 

combinado e executado apresenta-se de seguida. 
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Tabela 22 - Plano de medições nos PT seleccionados (datas referentes a 2017). 

PT Medido Período de Registo 

Cavalaria Monobloco 18/09 (11h30) até 19/09 (10h00) 

GAC 19/09 (12h00) até 20/09 (11h30) 

BIMECLAG 20/09 (12h30) até 21/09 (11h30) 

Correios 20/09 (12h30) até 21/09 (11h30) 

Unidade de Apoio 21/09 (12h30) até 22/09 (11h00) 

CTM 21/09 (13h00) até 22/09 (11h00) 

 

Seguido o plano de medições, foi possível obter a partir do wattímetro os diagramas de potência 

relativos aos PT medidos, apresentados de seguida, juntamente com a sua análise. 

Numa nota adicional às medições, refere-se em relação aos diagramas de carga obtidos 

que em todos eles existem alguns picos isolados de consumo que não fazem aparentemente 

sentido. A título de exemplo, veja-se os picos ocorridos às 17h00 e 2h00 no diagrama referente 

ao CTM (gráfico 7). Tais ocorrências podem ser devidas ao uso de pinças amperimétricas 

flexíveis na medição das correntes nos barramentos dos PT. Devido ao espaço reduzido e muitas 

vezes apertado para colocar as pinças à volta dos barramentos, estas tiveram que ficar 

suspensas nos mesmos e sujeitas à influência dos campos magnéticos dos barramentos vizinhos 

(figura 11). Este facto foi tido em conta na análise dos diagramas de carga obtidos, que mesmo 

assim podem ser utilizados para o estudo dos consumos nas diferentes unidades em que foram 

feitas as medições. 

 

5.4.1 PT da Cavalaria Monobloco e PT do BIMECLAG 
 

 

Gráfico 4 - Diagrama de carga do PT do Cavalaria Monobloco (dias 18/09 a 19/09). 
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Gráfico 5 - Diagrama de carga do PT do BIMECLAG (dias 20/09 a 21/09). 

 

Numa primeira análise, pode verificar-se que nos, PT que alimentam unidades com as cozinhas 

gerais (gráficos 4 e 5), o consumo é mais elevado durante o horário de almoço e jantar 

(sensivelmente das 11h30 às 13h30 e das 19h00 às 20h30, respectivamente, incluindo o tempo 

de confecção das refeições). Fora destes horários, o consumo mantém-se relativamente 

constante ao longo do dia, com a ocorrência ocasional de alguns picos, tornando os valores 

mínimos durante a noite (entre 30 kW e 50 kW) até ao início do horário de trabalhos, às 8h30. 

Tendo em conta os picos que ocorrem durante o dia, que rondam os 90 kW em ambas as 

unidades, justifica-se a potência do gerador de backup da instalado na Cavalaria, e a daquele 

que se planeia instalar no BIMECLAG. As potências médias registadas foram de 50 kW para a 

Cavalaria Monobloco e de 45 kW para o BIMECLAG. 

 

5.4.2 PT dos Correios 
 

 

Gráfico 6 - Diagrama de carga do PT dos Correios (dias 20/09 a 21/09). 
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O PT dos Correios é o que apresenta os consumos mais reduzidos, quando comparados com as 

outras unidades medidas. Sendo o QG de momento alimentado pelo PT da Unidade de Apoio, o 

PT dos Correios alimenta apenas o CCS e a unidade de logística na Unidade CMSM. Assim, o 

consumo é mais significativo apenas durante o horário de trabalhos (8h30 até às 17h00), com 

picos que rondam os 60 kW a meio da tarde. No CCS existe uma messe de sargentos que é 

possivelmente responsável pelos picos que rondam os 60 kW, ocorridos durante as horas de 

almoço e jantar. A média de consumo nesta unidade foi de 20 kW. 

Volta a reiterar-se aqui que o campo militar de Santa Margarida pode receber energia 

eléctrica em média tensão proveniente de duas subestações distintas. Em circunstâncias 

normais, a energia é recebida em média tensão proveniente da subestação do Tramagal no PT 

da Cavalaria Torre, que se encarrega de a distribuir pelos restantes PT. Caso haja uma falha, 

torna-se o PT dos Correios o PT principal em vez do da Cavalaria Torre, recebendo energia da 

subestação de Almourol. 

Pelo parágrafo anterior justifica-se a presença de um gerador de 250 kVA neste PT, não 

pelos consumos nele medidos, mas pelo facto de este se poder tornar no PT principal, caso as 

circunstâncias assim o determinem. 

 

5.4.3 PT do CTM 
 

 

Gráfico 7 - Diagrama de carga do PT do CTM (dias 21/09 a 22/09). 

 

O PT do CTM alimenta a Companhia de Transmissões, a Pucariça e também o Centro de Saúde. 

Pelo diagrama de potência obtido pelo wattímetro é possível verificar que as horas de maior 

consumo são aquelas que ocorrem durante o horário de trabalhos. No dia em que foi feita a 

medição ocorreu uma subida no consumo durante a noite (entre as 20h00 e as 0h00), não sendo 

possível determinar qual a causa, podendo apenas conjecturar-se que foi devida a alguma 
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actividade extra realizada na Companhia de Transmissões ou no Centro de Saúde. O pico 

registado neste dia ronda os 45 kW e a potência média foi de 35 kW. 

O gerador presente no Centro de Saúde é de 100 kVA. Poderia afirmar-se que este 

gerador estaria sobredimensionado, no entanto, visto que se trata de uma unidade médica de 

extrema importância pode considerar-se uma potência apropriada, como medida de segurança. 

Este gerador liga-se automaticamente caso haja uma falha na rede eléctrica, prevenindo 

quaisquer ocorrências indesejadas na unidade. 

 

 

Figura 11 - Instalação do wattímetro no PT do CTM. 

 

5.4.4 PT da Unidade de Apoio 
 

 

Gráfico 8 - Diagrama de carga do PT da Unidade de Apoio (dias 21/09 a 22/09). 

 
O PT da Unidade de Apoio é o que apresenta os consumos gerais mais elevados. Este PT 

alimenta o QG e também o BCS, onde se encontra localizada a lavandaria do campo militar, que 

funciona durante todo o dia, tanto para lavar a roupa, como também secar e passar a ferro. Para 

o efeito existem na lavandaria máquinas de lavar, secar e também as calandras para alisar a 

roupa, máquinas estas de elevada potência, que causam consumos os elevados, registados pelo 
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wattímetro. A existência destes equipamentos justifica o pico registado, que rondou os 100 kW, 

e a potência média obtida de 40 kW 

Como referido anteriormente, este é o PT pelo qual o QG é alimentado. Sendo esta uma 

unidade crítica, seria de esperar que tivesse um gerador de backup, para colmatar as 

necessidades energéticas no caso de falha da rede. No entanto, tal não se verifica. A razão é 

novamente o facto de existir redundância do PT da Unidade de Apoio, referida na secção 5.4. 

Caso haja uma falha na rede, o QG passa a ser alimentado pelo gerador de backup presente no 

PT dos Correios. 

 

5.4.5 PT do GAC 
 

 

Gráfico 9 - Diagrama de carga do PT do GAC (dias 19/09 a 20/09). 

 

O PT do GAC não apresenta consumos muito significativos, possivelmente devido ao menor 

número de militares presentes nas instalações, e também devido às actividades realizadas nesta 

unidade. As lavagens dos carros de combate e o trabalho de escritório não são actividades que 

gastem muita energia, sendo que a primeira nem é realizada todos os dias. O facto de não existir 

nenhum refeitório geral nesta unidade também contribui para os baixos consumos. A potência 

de pico registada para este dia foi de 40 kW e a média registada ronda os 25 kW. 

 

5.5 Consumos por Unidade 
 

Nesta secção, faz-se uma estimativa para os consumos individuais das unidades nas quais foram 

retiradas medidas com os wattímetros, tanto para o Inverno, como para o Verão, tendo como 

base os dados obtidos nas secções anteriores. 

Existem dois conjuntos de dados de onde é possível retirar as médias de consumo de 

Janeiro e Junho (facturas e registos semanais) e, assim, têm-se dois valores para estas 

potências. Para aumentar a coerência da análise feita, será mais vantajoso utilizar dados do 
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mesmo ano para cada mês sempre que possível, visto que as condições em que foram feitos os 

consumos são necessariamente as mesmas. Ora, os picos registados para Janeiro, Junho e 

Setembro são do ano de 2017 (secção 5.2), e os registos semanais são também de 2017 (secção 

5.3). Por esta razão, os valores a utilizar para a potência média em Janeiro e Junho serão aqueles 

determinados pelos registos semanais. Já no caso de Setembro, houve apenas um registo de 

consumo em 2017, pelo que o valor médio a utilizar será aquele obtido pelos dados das facturas 

de 2016 (secção 5.1). 

Como referido anteriormente, o mês de Janeiro é aquele que apresenta a maior procura 

de potência no Inverno, devido à descida mais acentuada das temperaturas e consequente 

aumento do uso dos sistemas de climatização (no caso, para produzir calor). Nesta secção será 

feita uma estimativa para as potências médias e de pico em Janeiro e Junho nas unidades 

estudadas em 5.4, utilizando as medidas efectuadas no mês de Setembro. 

Assim, consideram-se os seguintes valores de potências médias (PM) e de pico (PP) para 

Janeiro, Junho e Setembro, e respectivas diferenças percentuais (média de Janeiro em relação 

à de Setembro, e de Junho em relação à de Setembro): 

 

Tabela 23 - Picos e médias diárias de consumo para Janeiro e Setembro, 
 e Junho e Setembro. 

Mês PM (kW) PP (kW) 

Setembro  281 472 

Janeiro 745 1322 

Percentagem 265% 280% 

Junho 273 568 

Percentagem 97% 120% 

 

No caso da potência média de Junho, como o valor de Setembro se encontra muito próximo do 

valor (uma diferença de apenas 3%), considera-se que a potência média diária em Junho é igual 

à potência média diária em Setembro 

Para verificar os picos e médias de consumo em cada uma das unidades em Janeiro e 

Junho, tem-se em consideração as diferenças percentuais verificadas anteriormente na tabela 

23 para o pico e média de consumo entre estes meses e o mês Setembro (por ser o mesmo mês 

em que se efectuaram as medições). Obtém-se assim uma estimativa para os consumos de pico 

(PPE) e médios (PME) em Janeiro (o pior caso de consumo nos meses de Inverno) e em Junho (o 

pior caso de consumo nos meses de Verão) para cada um dos PT analisados. 
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Tabela 24 - Consumos de pico e médios medidos no mês de Setembro e estimativa  
para os mesmos no mês de Janeiro, e a variação entre eles. 

PT C. Monobloco BIMECLAG Correios CTM Un. Apoio GAC 

PP  
Setembro (kW) 

90 90 60 45 100 40 

PPE  
Janeiro (kW) 

252 252 168 126 280 112 

PPE 
Junho (kW) 

108 108 72 54 120 48 

PM  
Setembro (kW) 

50 45 20 35 40 25 

PME  
Janeiro (kW) 

133 120 53 93 106 67 

PME 
Junho (kW) 

50 45 20 35 40 25 

 

Para averiguar o peso que cada unidade tem no consumo total do campo militar, toma-se por 

exemplo o mês de Janeiro, e compara-se cada um dos valores obtidos com o valor total, 

estabelecendo-se a que percentagem correspondem. Sabendo o peso de cada uma das 

unidades, torna-se mais simples estabelecer quais são aquelas que têm mais prioridade no 

fornecimento de energia, tanto eléctrica como térmica, visto que, de momento, a energia térmica 

é obtida através da eléctrica. 

 

Tabela 25 - Peso de cada unidade analisada no consumo geral do campo militar em Janeiro. 

PT 
Instalação 

Total 
C. 

Monobloco 
BIMECLAG Correios CTM 

Un. 
Apoio 

GAC 

PP (kW) 1322 252 252 168 126 280 112 

Percentagem 100% 19,06% 19,06% 12,71% 9,53% 21,18% 8,47% 

PM (kW) 745 133 120 53 93 106 67 

Percentagem 100% 17,85% 16,11% 7,11% 12,48% 14,23% 8,99% 

 

Somando as percentagens contadas para os PT analisados, os picos e médias de consumo no 

Inverno correspondem a 82% e 68% da instalação total, respectivamente. Estas percentagens 

não contam com o peso do GAC, visto que esta unidade não é considerada crítica. Foi, no 

entanto, incluída, por permitir uma análise mais completa, sendo que quanto maior o número de 

dados, mais precisa será a análise. 

 O peso elevado que as médias e picos destes PT têm no consumo total da instalação 

justifica-se pelo facto de serem estes os PT que alimentam as unidades com maior consumo no 

CMSM. Para além disso, pode referir-se que os três PT com maior percentagem de consumos, 

são aqueles que alimentam as unidades onde estão localizados os maiores núcleos de cozinhas 

gerais. Para o caso de Junho, os pesos são muito semelhantes. 
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5.6 Solução de Optimização 
  

Tendo em conta a análise feita nas secções anteriores, apresenta-se na tabela 26 um resumo 

dos valores obtidos para a instalação total e para as unidades individuais. Nesta tabela, nos 

valores apresentados para as unidades individuais não está incluído o GAC. 

 

Tabela 26 - Resultados da análise feita aos consumos no CMSM. 

Período/ 
Potência 

Inverno Verão 

Instalação Total Unidades Indiv. Instalação Total Unidades Indiv. 

PP/PPE (kW) 1 322 1 078 568 462 

PM/PME (kW) 745 505 281 190 

 

Como referido anteriormente, grande parte da energia consumida pelo CMSM é devida às 

necessidades de calor. Assim, de forma a rentabilizar a produção energética, uma fonte de 

energia a instalar no CMSM teria que produzir calor suficiente para colmatar esta necessidade, 

e ao mesmo tempo ter capacidade suficiente para tornar autónomas as unidades críticas da 

instalação, fornecendo energia eléctrica em caso de falha na rede. 

 Como se verá adiante, nas tecnologias de cogeração consideradas a energia térmica 

produzida é sempre superior à energia eléctrica, com rácios que variam conforme a tecnologia 

usada. Isto implica a existência de desperdício de calor seja qual for a tecnologia escolhida para 

o CMSM. De forma a minimizar este desperdício de calor e ao mesmo tempo suprir as 

necessidades da instalação, a potência térmica que a fonte de energia terá que disponibilizar 

terá que ser igual à diferença entre os picos de consumo no Inverno e no Verão, determinado na 

secção 5.2.2, e que corresponde a 806 kW. 

 No caso da energia eléctrica, uma central com potência igual ao pico de Inverno seria 

suficiente para tornar o CMSM totalmente autónomo, mesmo sem a utilização do calor gerado 

pela central, que seria totalmente desperdiçado. No entanto, uma central na ordem dos 1350 kW 

implicaria um investimento muito elevado, e o CMSM não tem recursos florestais suficientes para 

alimentar uma central com estas dimensões, o que implicaria um aumento no custo da matéria 

prima, e consequentemente tornar o projecto pouco ou nada rentável.  

Numa perspectiva mais conservadora, uma central com uma potência próxima do pico 

conjunto de Verão das unidades críticas permite que estas se tornem autónomas em caso de 

falha na rede, visto que o aumento no consumo que se verifica no Inverno é devido à procura de 

calor. Procura essa que seria respondida com o calor gerado pela central a biomassa. 

 Assim, pode considerar-se que uma central a biomassa adequada ao CMSM teria uma 

capacidade de geração de electricidade próxima do pico de Verão das unidades críticas (cerca 

de 450 kW) e capacidade para a produção de calor próxima daquele que é utilizado no Inverno, 

mais as perdas da rede de distribuição (cerca de 900 kW). 
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6 Projecto 
 

Após a determinação da ordem de grandeza da potência a ser instalada numa central a biomassa, 

é necessário escolher qual a tecnologia mais adequada, tendo em conta a realidade do CMSM 

e os seus recursos. Uma central com uma potência na ordem dos 400 kW é considerada uma 

central de pequena escala [39-41], sendo que as tecnologias de conversão de biomassa ditas 

usuais não podem ser utilizadas de forma rentável neste contexto. 

 Duas tecnologias amplamente discutidas na literatura, e que são aplicáveis no contexto 

do CMSM são o Ciclo Orgânico de Rankine (ORC) e a Gasificação [42-44]. Será entre estas 

tecnologias de conversão que será feita a melhor escolha para a aplicação no CMSM, tendo 

sempre como base os recursos e necessidades do mesmo, e também a análise feita aos 

consumos, detalhada no capítulo 5. 

 

6.1 Tecnologias 
 

6.1.1 Ciclo Orgânico de Rankine 
 

No Ciclo Orgânico de Rankine (ORC) estão presentes os mesmos componentes que fazem parte 

de uma central de produção de energia com recurso ao vapor de água (uma caldeira, um 

dispositivo de expansão capaz de produzir energia mecânica, um condensador e uma bomba) 

(figura 12, lado esquerdo). 

 

 

Figura 12 - Arquitectura do ORC com e sem recuperador [45]. 

 

No entanto, o fluido de trabalho é um composto orgânico caracterizado por uma temperatura de 

ebulição inferior à da água, que permite a produção de energia a partir de fontes de calor de 

baixa temperatura. É possível aplicar algumas variações à arquitectura do ciclo, tal como a 

instalação de um recuperador de calor entre a saída do dispositivo de expansão e o condensador, 
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por onde passa o líquido bombeado, como ilustrado na figura 12, lado direito. O recuperador 

permite reduzir a quantidade de calor necessário para vaporizar o fluido de trabalho [45]. 

Em termos conceptuais, o ORC é semelhante ao Ciclo de Rankine com vapor, no sentido 

em que se baseia na vaporização de um líquido a alta pressão, que é depois expandido para 

uma pressão menor, libertando energia mecânica. O ciclo é fechado pela condensação do vapor 

a baixa pressão, que é depois bombeado, já no estado líquido, para a zona de vaporização, 

sendo o ciclo iniciado novamente [45].  

 O ORC é tipicamente associado a um circuito de óleo termal, que é aquecido numa 

caldeira onde ocorre a combustão da biomassa, e transfere a sua energia para o fluido orgânico 

que corre no Ciclo Orgânico de Rankine. Em termos de arquitectura, o ORC está ligado à caldeira 

a óleo termal através do circuito de óleo termal no evaporador, sendo o fluido orgânico 

vaporizado e ligeiramente superaquecido dentro do mesmo. Na figura 13 é possível diferenciar 

ambos os circuitos (óleo termal e ORC) e como se efectua a transferência de calor entre ambos. 

 

 

Figura 13 - Esquema do ORC instalado na central de Admont, Austria,  
com um circuito de óleo termal [46]. 

 

Ainda em relação à figura 13, esta representa um esquema de uma central real. Nesta, é também 

aproveitado o calor para um sistema de aquecimento central, onde a água utilizada é aquecida 

no condensador, aproveitando o calor do fluido orgânico, e também no economizador, fazendo 

uso do calor dos gases de escape resultantes da queima da biomassa. 

Em sistemas de cogeração em pequena escala, os fluidos orgânicos são preferíveis à 

água, devido à sua mecânica levar a boas eficiências por parte da turbina tanto em carga máxima 

como parcial, sendo esta uma das principais razões pela qual o ORC é adoptado para sistemas 
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em pequena escala alimentados a biomassa. Outra vantagem é o facto da água apresentar bons 

rendimentos a altas pressões, o que implica maiores medidas de segurança, que não são viáveis 

economicamente em sistemas de pequena dimensão [47]. 

O ORC é uma tecnologia amplamente usada nos dias de hoje, mas deve ser dada uma 

atenção especial à selecção de um fluido orgânico apropriado e ao ajuste dos parâmetros do 

ciclo que permitam uma operação óptima, visto que estes dois factores desempenham um papel 

importante para a viabilidade económica do sistema [43]. 

Apesar de o investimento específico para um sistema ORC ser mais elevado do que um 

sistema a ciclo de vapor, os custos de operação são consideravelmente mais reduzidos devido 

à sua boa controlabilidade, elevado grau de automação, e baixos custos de manutenção [47]. 

Estes baixos custos de manutenção estão relacionados com o facto de que o ORC ocorre em 

ciclo fechado, não havendo perdas no fluido de trabalho. O tempo de vida útil do ORC é 

normalmente superior a 20 anos, sendo que o líquido orgânico tem a mesma durabilidade, visto 

não apresentar um envelhecimento relevante [40]. 

 

6.1.2 Gasificação 
 

O processo de gasificação de biomassa consiste na conversão de um composto orgânico 

sólido/líquido, para outro numa fase gasosa e numa fase sólida. A fase gasosa é tipicamente 

chamada de “gás de síntese”, tem um alto poder calorífico e pode ser usado para a produção de 

energia e de biocombustíveis. A fase sólida, denominada por “carvão”, inclui a fracção orgânica 

não convertida e o material inerte presente na biomassa. Esta conversão representa uma 

oxidação parcial do carbono presente no material e ocorre geralmente na presença de um agente 

gasificador, tal como ar, oxigénio, vapor, ou dióxido de carbono [48]. 

Uma das desvantagens da gasificação é a presença de impurezas no gás sintetizado. 

Alcatrões, material particulado, óxidos sulfúricos, de nitrogénio e amoníaco, estão sempre 

presentes no gás de síntese. No entanto, existe um limite na quantidade de cada uma destas 

impurezas que é aceite nos geradores de combustão interna a gás. Este factor impõe que haja 

uma limpeza do gás produzido, removendo contaminantes e reduzindo-os até um determinado 

nível mínimo. Entre estes contaminantes, o mais notório é o alcatrão formado, uma substância 

viscosa que se deposita na base do equipamento e bloqueia as vias de alimentação [49]. 

As reacções principais da gasificação são endotérmicas (absorvem energia) e a energia 

necessária para sua ocorrência é concedida por um processo auto-térmico ou alo-térmico. No 

primeiro, existe a oxidação de parte da biomassa, onde o gasificador é aquecido internamente 

através da combustão parcial da matéria prima. Já no processo alo-térmico, a energia necessária 

é fornecida por uma fonte externa [48, 50]. Considerando o sistema auto-térmico, a gasificação 

compreende vários passos, que ocorrem de forma sobreposta, não existindo um limite claro 

sobre o início e fim de cada um [48, 51]. 
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• Oxidação (Reacção Exotérmica) - A oxidação parcial da biomassa é necessária para 

obter a energia térmica requerida para os processos endotérmicos e para manter a 

temperatura de operação no valor determinado. A oxidação é realizada em condições 

de falta de oxigénio em relação ao limite estequiométrico, a fim de oxidar apenas parte 

do combustível. O produto principal desta etapa é a energia térmica necessária para todo 

o processo; 

• Secagem (Reacção Endotérmica) - A secagem consiste na evaporação da humidade 

contida na biomassa, sendo a quantidade de calor necessária proporcional ao teor de 

humidade da matéria-prima. A secagem pode ser considerada completa quando a 

biomassa atinge uma temperatura de 150ºC. 

• Pirólise (Reacção Endotérmica) - A pirólise corresponde à decomposição 

termoquímica dos materiais cujo carbono é um dos constituintes, através da quebra de 

ligações químicas. No final do processo obtém-se uma fracção sólida, líquida e gasosa. 

As reacções que constituem a pirólise são endotérmicas e, para a celulose, ocorrem a 

uma temperatura entre os 600 e 700 ºC. Tal como na secagem, o calor necessário vem 

da oxidação. 

• Redução (Reacção Endotérmica) - A etapa de redução envolve todos os produtos dos 

estágios precedentes da pirólise e oxidação; a mistura gasosa e o carvão reagem entre 

si, resultando na formação do gás sintético final. 

Os gasificadores, componentes principais das centrais de gasificação, podem ser divididos em 

três tipos diferentes, leito fixo, leito fluidizado, e leito de arraste. 

Nos gasificadores de leito fixo, o leito é composto por resíduos e ocupa grande parte do 

volume do reactor [52]. As principais soluções tecnológicas baseadas nos reactores de leito fixo 

são o reactor ascendente e o reactor descendente. No reactor ascendente, os sólidos movem-

se para baixo e o gás de síntese é extraído pelo topo. No reactor descendente, ambos os sólidos 

e o gás de síntese se movem para baixo, sendo este último extraído pela base [48]. 

Nos gasificadores de leito fluidizado, circulante (CFB) ou borbulhante (BFB), e depois 

pressurizado ou atmosférico [20], o agente de gasificação entra no reactor pela base em 

escoamento ascendente e com velocidade suficiente para suspender as partículas que se 

encontram no leito, sendo possível observar a formação de “bolhas” no mesmo com a passagem 

do agente de gasificação. Esta tecnologia permite aumentar a área de contacto entre a fase 

sólida e gasosa contribuindo para uma elevada transferência de calor [52].  
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Figura 14 - Tipos de gasificador. a) Leito de arraste, b) Leito fixo ascendente, c) Leito fixo descendente,  
d) Leito fluidizado borbulhante, e) Leito fluidizado circulante [52]. 

 

Nos gasificadores de leito de arraste os resíduos entram no gasificador pelo topo, juntamente 

com vapor de água e o agente de gasificação sob pressão, e são direccionados para uma chama 

no topo do reactor (figura 14) [52]. 

Uma característica chave dos gasificadores que deve ser tida em conta é o limite de 

potência instalada para o qual são adequados. Um gasificador em particular pode não ser 

adequado para todas as capacidades em que é possível aplicar a gasificação, sendo que existe 

um limite de aplicações para cada uma das tecnologias (figura 15). 

 

 

Figura 15 - Intervalos de aplicação dos diferentes tipos de gasificadores [20]. 
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Como se pode verificar pela figura 15, o tipo de gasificador que mais se adequa à ordem de 

grandeza da potência determinada ideal para instalação no CMSM (cerca de 450 kW) é o 

gasificador de Leito Fixo Descendente (LFD). Este tipo de gasificador apresenta bons 

rendimentos quando combinado com um gerador de combustão interna onde é utilizado o gás 

proveniente do processo de gasificação [50, 53]. Assim, será dado o foco a este tipo de 

gasificador nas secções e capítulos seguintes deste documento. 

 

6.1.3 Rendimentos 
 

No caso do ORC, tendo por base alguns casos existentes, é possível verificar que centrais com 

esta tecnologia apresentam rendimentos globais que chegam aos 80%, sendo o rendimento 

eléctrico cerca de 15% e o térmico 75% [45]. Na tabela 27 apresentam-se alguns casos de 

centrais estudadas na literatura, onde se aplicada a tecnologia do ORC. 

 

Tabela 27 - Potências e rendimentos eléctricos de sistemas ORC na literatura. 

Referência Potência (kWe) Potência (kWth) Rendimento (%) 

[54] 90 660 7,5 

[43] 390 2090 14 

[46] 400 2250 18 

[55] 1100 5000 14,5 

[54] 2050 9600 12,5 

 

Devido ao alto rendimento térmico, o ORC é apropriado para instalações onde haja uma procura 

de calor elevada, que pode ser suprida pelo ORC, ao mesmo tempo que é produzida energia 

eléctrica. 

 O baixo rendimento eléctrico leva a crer que, quando o objectivo principal da central é 

produzir energia eléctrica, o ORC não seja o mais indicado, visto que o desperdício de calor pode 

ser demasiado elevado, levando à não justificação do investimento na central [43]. 

 Já em relação à gasificação (com gasificadores LFD acoplados a um gerador a gás) o 

rendimento eléctrico corresponde tipicamente a um terço do rendimento global, sendo que os 

restantes dois terços correspondem ao rendimento térmico. Os valores típicos são 25% de 

rendimento eléctrico e 55% térmico [50] (tabela 28). 

 

Tabela 28 - Potências e rendimentos de sistemas gasificação LFD com gerador a gás na literatura. 

Referência Potência (kWe) Potência (kWth) Rendimento (%) 

[56] 13,1 39,3 20 

[57] 17,5 38,5 25 

[58] 300 600 25 

[59] 470 1080 24 

[60] 540 600 26 
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A gasificação apresenta rendimentos térmicos mais baixos do que o ORC, o que o torna menos 

apropriado em aplicações cujo principal produto que se pretende aproveitar é o calor. No entanto, 

25% de rendimento eléctrico pode ser considerado satisfatório para uma aplicação de pequena 

escala cuja principal função é produzir electricidade. 

Caso a necessidade de energia térmica não seja muito elevada, esta pode também ser 

aproveitada a partir da gasificação, oferecendo alguma atractividade a esta tecnologia. 

 

6.1.4 Investimento Específico 
 

Em relação aos custos de investimento específico das duas tecnologias em análise, optou-se 

por realizar estimativas tendo como base instalações existentes e que já foram em parte 

analisadas na literatura. O investimento específico corresponde ao rácio entre os custos totais 

de capital investidos na central (It), e a sua capacidade em potência eléctrica (Pei), tendo como 

unidade €/kW: 

 

𝐼01 =
𝐼𝑡

𝑃𝑒𝑖

 

 

No entanto, os casos existentes em análise correspondem a investimentos realizados no 

passado, e contêm valores monetários desactualizados em relação aos valores actuais. Assim, 

é necessária uma base comum para que sejam comparados os preços analisados. 

Conhecendo o preço de um produto, a partir de dados de anos passados ou a partir de 

um mesmo produto, mas dimensões diferentes, o preço pode ser actualizado para o presente, 

usando a técnica da estimativa factorizada, que estima o preço de um produto a partir de outro 

que serve de referência. O método mais comum para esta técnica é a utilização de um índice de 

custos, que consiste no rácio entre o custo de um produto hoje e o custo do mesmo produto no 

passado. Destes índices, o Chemical Engineering Plant Cost Index (CEPCI) é o mais conhecido, 

e é usado para estimar custos de construção de centrais de produção energética. A fórmula 

aplicada para utilizar o método apresenta-se de seguida: 

 

𝐶𝑛 = 𝐶𝑃 ∙ (
𝐼𝑛

𝐼𝑃

) 

 

Em que Cn e In representam respectivamente o custo e índice hoje, e CP e IP representam 

respectivamente o custo e o índice num período passado [53]. 

 Na análise dos custos neste documento, foi utilizada a fórmula indicada para actualizar 

os custos, sendo que o ano e o índice respectivo se encontram indicados nas tabelas 

apresentadas de seguida, tendo os índices de anos passados sido recolhidos a partir de várias 
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fontes durante a pesquisa. Para o ano presente foi considerado o ano de 2017, visto que o índice 

é anual e, na altura de escrita deste documento, não tinha sido lançado o índice de 2018. 

 Após a apresentação dos casos escolhidos, estes serão organizados graficamente, 

adicionando uma regressão linear, aplicando a linha de tendência que mais se adeqúe aos 

gráficos obtidos. 

 Primeiramente, mostram-se então os exemplos para análise para o ORC. 

 

Tabela 29 - Exemplos de centrais com tecnologia ORC e respectivos investimentos específicos. 

Ref P (kWe) 
Custo 
(€/kW) 

CEPCI (Ano) 
CEPCI 
2017 

Correcção 2017 
(€/kW) 

[54] 90 6483 576,1 (2014) 

567,5 

6386 

[61] 160 3375 585,7 (2011) 3270 

[61] 250 4320 585,7 (2011) 4186 

[61] 1100 2818 584,6 (2012) 2736 

[55] 1100 2704 395,6 (2002) 3879 

[61] 1300 2923 584,6 (2012) 2838 

[54] 2050 3500 584,6 (2012) 3398 

[61] 5300 3321 584,6 (2012) 3224 

[61] 5400 2593 584,6 (2012) 2517 

 

Os valores apresentados para o ORC, e posteriormente para a gasificação, correspondem aos 

custos do material e construção da central, com tudo o que lhe está associado. De seguida 

apresentam-se os dados organizados num gráfico, com a respectiva regressão linear que mais 

se adequa aos pontos disponíveis. 

 

 

Gráfico 10 - Investimento específico esperado em relação à potência instalada (ORC). 
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Na tabela 30 mostram-se os dados obtidos para a gasificação LFD com gerador a gás, e no 

gráfico 11 a respectiva regressão linear. 

 

Tabela 30 - Exemplos de centrais com tecnologia de Gasificação LFD com gerador a gás,  
e respectivos investimentos específicos. 

Referência P (kWe) 
Custo 
(€/kW) 

CEPCI (Ano) 
CEPCI 
2017 

Correcção 2017 
(€/kW) 

[58] 50 3930 525,4 (2007) 

567,5 

4245 

[58] 100 3785 525,4 (2007) 4088 

[58] 150 3600 525,4 (2007) 3888 

[62] 200 4000 525,4 (2007) 3684 

[58] 250 3500 525,4 (2007) 3780 

[58] 500 2900 525,4 (2007) 3132 

[58] 1000 2667 525,4 (2007) 2881 

[62] 1000 3000 525,4 (2007) 3703 

[59] 2000 1300 585,7 (2011) 1260 

[58] 2000 1900 525,4 (2007) 2052 

  

 

Gráfico 11 - Investimento específico esperado em relação à potência instalada (Gasificação). 

 

Através das equações obtidas após aplicar as regressões lineares aos gráficos criados, podem 

ser estimados os valores referentes ao investimento a ser realizado, dependendo da tecnologia 

a ser utilizada e da potência a ser instalada na mesma. 

 No caso do CMSM, para a potência idealizada (450kW), o investimento específico numa 

central com tecnologia ORC seria cerca de 3800 €/kW. Com a tecnologia de gasificação, o valor 

seria à volta de 2980 €/kW. 

 

y = 12603x-0,236

R² = 0,6253

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

In
v
. 
E

s
p

e
c
íf
ic

o
(€

/k
W

)

Potência (kW)

Investimento Gasificação



62 

 

6.1.5 Operação e Manutenção 
 

Custos de Operação e Manutenção (O&M) fixos consistem no serviço prestado pelos 

trabalhadores, manutenção planeada, substituição rotineira de equipamento (para as caldeiras, 

gasificadores, equipamento de manuseamento da biomassa, etc), seguros, e outros. Os custos 

de O&M variáveis dependem da energia produzida pelo sistema e são tipicamente expressos em 

€/kWh. Incluem custos de combustível que não incluem a biomassa, eliminação de cinzas, 

manutenção não planeada, substituição de equipamento e custos de serviços extra. Os dados 

disponíveis combinam muitas vezes os custos de O&M fixos e variáveis num único valor, sendo 

que um estudo em separado de ambas as variáveis nem sempre é possível de realizar [20, 63]. 

Para o Ciclo Orgânico de Rankine, os custos de manutenção são minimizados, quando 

comparados com aqueles num sistema com uma turbina a vapor, graças às características do 

ciclo, nomeadamente a expansão seca do fluido orgânico na turbina (que evita a erosão das pás 

da mesma), a natureza não corrosiva do fluido orgânico e também a baixa velocidade de rotação 

da turbina [64]. 

 Relativamente à manutenção necessária, verificações semanais por parte dos 

operadores (com a duração de algumas horas), assim como um exame de rotina anual com a 

duração de cerca de um dia é tipicamente recomendado pelo fornecedor. O ciclo de vida usual 

das unidades ORC é superior a vinte anos, como provado por diversas aplicações, sendo que 

os fluidos orgânicos foram referidos no passado como tendo um ciclo de vida semelhante, visto 

não sofrerem de um envelhecimento significativo. De facto, tal como algumas experiências 

sugerem, a qualidade do fluido decresce com o passar dos anos de operação, sendo que 

impurezas, como lubrificantes ou outros produtos o podem enriquecer, diminuindo o 

desempenho do ORC. Por esta razão, a limpeza periódica do fluido pode providenciar um maior 

rendimento eléctrico ao longo do tempo [54]. Na tabela 31 apresentam-se os custos de operação 

e manutenção de alguns casos existentes. Estes custos são apresentados em forma de 

percentagem do investimento total na central em questão. 

 

Tabela 31 - Custos de Operação e Manutenção típicos para o ORC. 

Referência O&M (% Investimento total 

[65] 1 

[54] 1,2 

[66] 1,5 

[67] 2,7 

[55] 3 

[43] 3,5 

 

No caso da gasificação, nomeadamente para a tecnologia LFD, a operação e manutenção de 

novas instalações normalmente atrai custos em treinamento e melhoramento das capacidades 
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dos operadores [68]. Em gasificadores LFD, o gás produzido passa por zonas de alta 

temperatura (zona de oxidação e redução), o que reduz a quantidade de alcatrões presentes, 

resultando num gás mais limpo do que aquele produzido no caso dos gasificadores LFA (Leito 

Fixo Ascendente), tornando o gás mais adequado à utilização em geradores de combustão a 

gás. No entanto, visto que o gás é extraído a uma temperatura elevada, é necessário recorrer ao 

seu arrefecimento e filtragem de forma a diminuir a quantidade de partículas que poderão causar 

problemas no gerador [49, 69]. 

 O gerador a gás deverá ser uma unidade standard, sendo que os operadores e 

trabalhadores da central, com algum treino básico e auxílio de manuais e planeamentos 

oferecidos pelo fornecedor, poderão efectuar uma monitorização e manutenção rotineira, tal 

como o controlo e mudança do óleo de lubrificação e manutenção simples do circuito de 

refrigeração. Reparações mais complicadas e mudanças de maior especificidade deverão ser 

feitas por empresas especializadas [70]. 

 

Tabela 32 - Custos de Operação e Manutenção típicos para o a gasificação LFD. 

Referência O&M (%It) 

[71] 5 

[72] 5 

[43] 6 

[73] 6 

[74] 6,5 

[63] 7 

 

O aumento do número de equipamentos, em relação ao ORC, onde é necessária manutenção 

pode explicar o facto de os custos de O&M serem mais elevados no caso da gasificação, como 

é possível observar pelos dados apresentados na tabela 32, referentes a alguns casos estudados 

na literatura. 

 

6.1.6 Potência a Instalar e Tecnologia Escolhida 
 

De ambas as tecnologias, aquela que apresenta maiores rendimentos é a gasificação, o que 

indica que os custos com o combustível serão menores do que aqueles que seriam obtidos com 

o ORC, visto que este último necessitaria de mais biomassa para produzir a mesma quantidade 

de energia. Ainda na questão dos rendimentos, observa-se que o rendimento térmico de ambas 

as opções difere substancialmente, sendo que o ORC é aquele que se apresenta superior. Nesta 

questão, é importante verificar que o calor produzido pela central nunca será todo consumido 

pelo CMSM, havendo sempre desperdício. Assim, é necessário encontrar um equilíbrio entre a 

produção de energia eléctrica e a produção de calor durante a decisão da potência a ser instalada. 
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 Olhando novamente para a análise feita aos consumos no capítulo 5, pode verificar-se 

que a diferença entre o pico de Inverno e o pico de Verão corresponde a cerca de 806 kW. 

Seguindo o mesmo raciocínio explicitado naquele capítulo, assume-se que este valor 

corresponde à utilização de calor no Inverno, ou seja, corresponde ao pico de calor utilizado 

durante o ano. De forma a minimizar o desperdício de calor, uma central teria que disponibilizar 

uma potência térmica próxima deste valor de forma a cobrir a ponta de Inverno e ao mesmo 

tempo cobrir as necessidades energéticas de algumas das unidades críticas do CMSM. 

 Caso fosse usada a tecnologia ORC, com rendimento eléctrico e térmico de 15% e 70%, 

respectivamente, uma potência eléctrica de 400 kW levaria a uma potência térmica de 1870 kW, 

levando a um desperdício de calor muito considerável. Outra forma de ver o problema seria 

determinar primeiro a potência térmica. Com esta última a 900 kW, a potência eléctrica seria de 

195 kW, algo que seria muito baixo e não beneficiaria em muito o CMSM. 

 No caso da gasificação, com rendimento eléctrico e térmico de 25% e 55%, 

respectivamente, uma potência eléctrica de 400 kW levaria a uma potência térmica de 880 kW, 

o que já se considera como um valor mais apetecível. Caso se estabelecesse primeiro a potência 

térmica como sendo de 900 kW, a potência eléctrica já seria de 410 kW. Com esta última opção 

é oferecida a possibilidade de tornar autónomas não todas, mas uma boa parte das unidades 

críticas do CMSM, ao mesmo tempo que se cobrem todas as necessidades de calor durante o 

ano. Haverá sempre um desperdício de calor que poderá eventualmente ser aproveitado para a 

secagem da biomassa, que até agora se considera como sendo efectuada ao ar livre. 

 Desta forma, a tecnologia escolhida para fazer a análise económica é a gasificação com 

rendimento eléctrico e térmico de 25% e 55%, respectivamente, e com uma potência eléctrica 

de 410 kW. 

 

6.2 Fornecedores para a Gasificação 
 

Na tabela 33 apresentam-se algumas empresas que comercializam sistemas de gasificação de 

resíduos de madeira. Alguns, tal como a Xylowatt, disponibilizam formação para que os clientes 

possam operar os seus próprios sistemas, reduzindo assim os custos de operação e manutenção. 

Os sistemas de cogeração são normalmente comercializados em módulos, que já incluem o 

gerador. No entanto existem algumas empresas que comercializam apenas o gasificador. Assim, 

inclui-se também na tabela a Atlas-Seis, uma empresa em Portugal que comercializa geradores 

que funcionam a gás de síntese. 
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Tabela 33 - Lista de fornecedores de sistemas de gasificação. 

Empresa País Notas Ref. 

EQTEC Espanha 
Comercialização de gasificadores de leito 

fluidizado circulante (aqui incluído devido à gama 
de potências disponibilizada). 

[75] 

Flex 
Technologies 

Reino Unido 
Comercialização de módulos CHP com recurso a 

gasificação entre 280kWe a 550kWe 
[76] 

Xylowatt Bélgica 

Comercialização de módulos CHP com recurso a 
gasificação. Disponibilizam treino para os 

compradores dos seus módulos para que saibam 
operar o sistema que estão a adquirir. 

[77] 

Taim Weser Espanha 
Comercialização de um sistema de gasificação  

de leito fixo descendente, para cogeração,  
com aproveitamento de calor. 

[78] 

Volter Portugal 
Comercialização de módulos CHP de gasificação 

de baixa potência, que podem ser combinados 
para obter um output eléctrico superior. 

[79] 

Atlas-Seis Portugal 
Comercialização de geradores a gás de síntese 

com possibilidade de uso para cogeração. 
[80] 

 

6.3 Combustível - Biomassa no CMSM 
 

Como referido no início deste documento, o CMSM é rodeado por uma grande área florestal, da 

qual é proprietário, e que pode ser aproveitada para a produção de biomassa própria, reduzindo 

os custos de produção de electricidade numa central. É, por isso, necessário avaliar a 

disponibilidade deste recurso nos terrenos do CMSM, e determinar quais as possibilidades de 

redução de custos. 

Através de conversas com responsáveis no CMSM, foi possível determinar que existe 

recolha de biomassa nos terrenos, ainda que em quantidade relativamente reduzida, quando 

comparado com o que uma central a biomassa pode chegar a consumir. A recolha da biomassa 

nos terrenos do CMSM é feita por uma empresa contratada por outsourcing, não tendo, portanto, 

custos para a brigada. Actualmente, a biomassa recolhida tem como destino a empresa CAIMA 

– Indústria de Celulose, S.A., e é vendida a um preço de 11€/tn. 
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6.3.1 Área Florestal 
 

Os dados obtidos relativamente à área florestal que rodeia o CMSM mostraram a área total 

aproximada do terreno como sendo cerca de 6 412 hectares (aproximadamente 64,12 km2) e 

incluíam as espécies de árvores que preenchem esta área. 

 

Tabela 34 - Espécies florestais presentes nos terrenos do CMSM e respectiva área ocupada. 

Espécie Área (ha) Área (km2) 
Densidade 
(plantas/ha) 

Percentagem 

Eucalipto 396,32 3,963 833 6,18 % 

Freixo 2 0,02 - 0,03 % 

Montado de Sobro 5020,16 50,20 400 78,3 % 

Olival 263,22 2,632 400 4,11 % 

Pinheiro Manso 510,22 5,102 400 7,96 % 

Pinheiro Bravo 217,08 2,171 666 3,38 % 

Choupo 3 0,03 400 0,04 % 

 

As operações de limpeza da área florestal no CMSM são realizadas com periodicidade sazonal, 

dependendo do comando. Foram obtidos os valores de biomassa recolhida nos anos de 2015, 

2016 e 2017, sendo que os de 2017 correspondem à biomassa recolhida até ao dia em que os 

dados foram obtidos (ou seja, recolhas de Janeiro a Setembro). 

 

Tabela 35 - Quantidade de biomassa recolhida nos terrenos do CMSM nos anos de 2015 a 2017. 

Ano Recolha (tn) 

2015 105,36 

2016 134,91 

2017 592,412 

 

O aproveitamento da biomassa para uso energético requer que esta seja recolhida no terreno, e 

depois transportada para o local desejado. Esta operação que tem geralmente custos 

consideráveis e deve ser feita com planeamento adequado. 

O CMSM pode recorrer a recursos próprios para efectuar esta recolha nos terrenos que 

fazem parte do campo militar, sendo para isso necessário o investimento em maquinaria 

adequada para o efeito. Em alternativa, é possível recorrer a empresas especializadas no sector 

que façam a recolha nos terrenos do CMSM, e que entreguem a biomassa recolhida nos terrenos 

à porta da brigada. Neste último caso, o CMSM está sujeito aos preços determinados pela 

empresa contratada. 
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6.3.2 Biomassa Disponível nos Terrenos 
 

Na tabela 36 indicam-se os valores médios de produção de biomassa residual para a região do 

país onde se encontra o CMSM (centro litoral), para algumas espécies florestais que fazem parte 

do seu terreno [18], e correspondentes valores produzidos por ano, tendo em conta a ocupação 

de cada uma delas.  

 

Tabela 36 - Produtividade anual de biomassa no Centro Litoral, total por espécie  
nos terrenos do CMSM, e total produzida nos mesmos. 

Espécie 
Produtividade 

(tn/ha/ano) [18] 
Total anual por espécie 

no CMSM (tn) 
Total anual (tn) 

Eucalipto 3 1 189 

4 449 
Pinheiro Manso 1,08 2 058 

Pinheiro Bravo 3 551 

Sobreiro 0,41 651 

 

Nem toda a biomassa presente no terreno poderá ser recolhida na sua totalidade, devido à 

possibilidade de os povoamentos apresentarem debilidades físicas ou ambientais, ou por serem 

locais com declive acentuado e com elevado risco de erosão, nos quais as intervenções devem 

ser reduzidas [33]. 
 

6.4 Financiamento 
 

De forma a diminuir o esforço financeiro que é necessário durante o investimento numa central 

a biomassa, pode ser feita uma candidatura em algumas plataformas de financiamento europeias, 

que dispõem de fundos especialmente reservados para estes tipos de investimento. Nesta 

secção são apresentados alguns fundos de investimento dos quais se poderá tirar partido 

durante a fase de construção da central, com as respectivas condições de candidatura. 

 

6.4.1 EEEF 
 

O EEEF (European Energy Efficiency Fund, ou Fundo para a Eficiência Energética Europeia) 

pretende prestar auxílio para que seja possível chegar aos objectivos da União Europeia de 

promover um mercado de energia sustentável e protecção climática que permitirá atingir os 

objectivos a longo prazo de redução das emissões de gases causadores de efeito de estufa até 

2050. Estes objectivos incluem a redução em 40% das emissões destes gases, aumentando o 

uso de energia renovável em pelo menos 27%, e a eficiência energética também em pelo menos 

27%. 

Este fundo facilita o financiamento no sector público, o que oferece um enorme potencial 

nos projectos que se encontrem atrasados, ou que apresentem barreiras devido a restrições de 
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budget ou falta de experiência com este tipo de investimentos. Para atingir os seus objectivos 

ambientais, o EEEF oferece fundos para a eficiência energética e projectos de energia renovável 

a pequena escala. O fundo segue os princípios de sustentabilidade e viabilidade, combinando 

considerações ambientais e orientação de mercado. Isto é feito através do financiamento de 

projectos economicamente viáveis, permitindo um uso sustentável e rotativo dos seus meios. 

O fundo possui três categorias de investimento que são: 

• Poupança de Energia e Eficiência Energética; 

• Energias Renováveis 

• Transporte Urbano Limpo 

O projecto para o CMSM consiste numa central de cogeração (CHP), que tem como 

combustível a biomassa, o que coloca o seu investimento possível de ser colocado das duas 

primeiras categorias de investimento do EEEF. Na primeira, por promover a eficiência energética, 

produzindo electricidade e calor a partir de uma única fonte de energia. Na segunda, por se tratar 

de biomassa, um recurso renovável. 

Os beneficiários finais do EEEF são autoridades municipais, locais e regionais, bem 

como entidades públicas e privadas que agem em nome dessas autoridades, tais como serviços 

públicos, fornecedores de transportes públicos, associações de habitação social, empresas de 

serviços energéticos, etc. Os investimentos são aplicáveis em projectos de eficiência energética 

e de energia renovável, avaliados entre 5M€ e 25M€, no entanto este fundo já financiou projectos 

com investimentos menores, na ordem dos 900 000€ [81]. 

 

6.4.2 Marguerite 
 

O fundo Marguerite é um fundo de investimento independente, com foco em infra-estruturas 

europeias. O primeiro fundo Marguerite, o Fundo Europeu 2020 para a Energia, Alterações 

Climáticas e Infra-estruturas (“Marguerite I”), foi criado em 2010 com o apoio de seis grandes 

instituições financeiras europeias públicas e a Comissão Europeia, com 710M€ em 

compromissos para investimento em infra-estruturas de capital intensivo. Este primeiro fundo 

Marguerite I foi totalmente investido, tendo cumprido os seus objectivos iniciais, comprometendo 

mais de 700M€ de capital para 20 investimentos em 13 estados membros, em todos os sectores 

alvo, actuando como um catalisador para projectos com um tamanho agregado superior a 10 

biliões de euros. 

O fundo que sucedeu ao Marguerite I, que recebeu a denominação de Marguerite II, 

continua o importante trabalho iniciado com o fundo anterior, e conta com um fundo de capital 

pan-europeu que visa actuar como um catalisador para investimentos em infra-estruturas 

greenfield (onde o projecto é iniciado do zero) e brownfield (onde já existe infra-estrutura e 

funcionários) em energias renováveis, energia, transporte e infra-estrutura digital, 
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implementando políticas chave da UE no domínios das alterações climáticas, segurança 

energética, agenda digital e redes transeuropeias [82]. 

As áreas de investimento deste fundo estão divididas em 6 tópicos distintos, que são: 

• Transporte; 

• Energia; 

• Renováveis; 

• Eficiência Energética; 

• Infra-estruturas para tecnologias de informação e comunicação; 

• Infra-estruturas para água. 

É feita uma diferenciação entre Energia, Renováveis e Eficiência energética, visto que o fundo 

coloca em secções diferentes cada um destes tópicos. Na área de Energia conta-se com 

distribuição de electricidade, armazenamento de energia, tecnologias de captura e 

armazenamento de carbono, etc, na área de Renováveis está a produção sustentável de energia 

e apoio para implementação de fontes renováveis, onde está incluída a biomassa, e finalmente 

na Eficiência Energética encontra-se a cogeração de alta eficiência, os sistemas de distribuição 

de água quente, etc [83]. Tendo em conta estes tópicos, o projecto do CMSM estaria dentro das 

áreas de investimento deste fundo europeu. 

O fundo Marguerite II já investiu em Portugal, em duas centrais a biomassa de 15MW 

cada, localizadas nas áreas rurais dos municípios do Fundão e Viseu [83, 84]. 

 

6.4.3 FEADER 
 

A política de desenvolvimento rural da UE é financiada através do Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural (FEADER) que beneficia de um orçamento de 100 mil milhões de euros 

para 2014-2020, recebendo cada país da UE uma dotação para o período dos sete anos. A este 

montante, juntam-se 61 mil milhões de euros de financiamento público nacional. Para este fundo 

europeu, a UE não faz pagamentos directos ao beneficiário; esta tarefa é relegada aos seus 

membros. 

Os países e as regiões da UE elaboram os respectivos programas de desenvolvimento 

rural, os quais têm por base as necessidades dos vários territórios e incidem, entre outras, nas 

seguintes prioridades comuns da UE [85]: 

• Fomentar a transferência de conhecimentos e a inovação nos sectores agrícola e 

florestal e nas zonas rurais; 

• Reforçar a viabilidade e a competitividade de todos os tipos de agricultura e incentivar 

as tecnologias agrícolas inovadoras e a gestão sustentável das florestas; 

• Restaurar, preservar e melhorar os ecossistemas relacionados com a agricultura e as 

florestas; 
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• Promover a utilização eficiente dos recursos e apoiar a transição para uma economia de 

baixo teor de carbono e resistente às alterações climáticas nos sectores agrícola, 

alimentar e florestal. 

Apesar da política agrícola comum não proporcionar apoio financeiro directo à produção de 

biomassa para bioenergia, a política de desenvolvimento rural da UE inclui medidas destinadas 

a incentivar a produção e utilização de energias renováveis. Através dos programas de 

desenvolvimento rural, os países da UE podem introduzir medidas específicas de apoio às 

energias renováveis – como os investimentos na produção ou consumo destas energias. A 

promoção da eficiência energética também pode ser apoiada. 

A bioenergia também desempenha um papel fundamental para ajudar a UE a cumprir os 

seus objectivos climáticos e energéticos. Com isto em mente, a Comissão Europeia propôs novas 

medidas destinadas a garantir a sustentabilidade da bioenergia. A biomassa das florestas deve 

obedecer aos princípios da gestão florestal sustentável, salvaguardando não apenas as funções 

económicas, mas também ecológicas e sociais das florestas [85]. 

O apoio às energias renováveis por parte da UE pode assumir diversas formas, desde 

investimentos em capital físico até aqueles em capital humano (como por exemplo, treino). 

Alguns projectos relevantes apoiados por financiamento da EU através de programas de 

desenvolvimento rural, englobam a construção de centrais a biogás e plantação de espécies 

florestais de curta rotação para o aproveitamento de madeira [85]. 

O CMSM encontra-se numa área rural, onde estes programas de apoio se podem inserir. 

Desta forma, uma central a biomassa a instalar no CMSM poderá usufruir de apoio por parte dos 

programas de desenvolvimento rural, visto que o aproveitamento da biomassa florestal para a 

produção energética contribui para uma gestão sustentável da floresta, e para uma utilização 

eficiente dos seus recursos. 

 

6.5 Tarifa de Venda 
 

Com uma instalação de produção de energia renovável, o investimento feito na sua construção 

é recuperado pelo uso dessa mesma energia, ao invés daquela comprada à rede eléctrica, ou 

através da sua venda a essa mesma rede. No caso de centrais a biomassa classificadas como 

tal, pode ser aplicada uma tarifa específica de venda à rede específica para essas centrais. Para 

centrais que aproveitem electricidade e ainda o calor gerado pelo processo, podem ser também 

denominadas por centrais de cogeração, sendo a tarifa de venda à rede aquela específica para 

estas centrais. 
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6.5.1 Como Central de Cogeração 
 

Este regime remuneratório assenta em duas modalidades, à escolha do promotor da cogeração, 

acessíveis a cogerações eficientes ou de elevada eficiência, que são a modalidade geral e a 

modalidade especial (DL n.º 68-A/2015 de 30 de Abril). 

A modalidade geral é acessível a todas as cogerações sem restrições de potência 

instalada. Nesta modalidade geral, a remuneração da energia térmica e eléctrica produzida faz-

se principalmente com apelo às regras de mercado, ainda que se preveja o pagamento 

temporário de um prémio de participação de mercado, relativamente a instalações de capacidade 

instalada igual ou inferior a 100 MW. 

A modalidade especial é acessível somente a cogerações com capacidade instalada 

igual ou inferior a 100 MW. Nesta modalidade a remuneração da energia térmica processa-se 

em condições de mercado, mas a energia eléctrica é entregue à rede para comercialização pelo 

comercializador de último recurso (CUR), em contrapartida de uma tarifa de referência 

temporária, de valor a definir em portaria do membro do Governo responsável pela área da 

energia, a qual é complementada com o pagamento de prémios de eficiência. 

 

Modalidade Geral 

A energia eléctrica não consumida na instalação de cogeração e injectada na Rede Elétrica de 

Serviço Público (RESP) pelo cogerador é remunerada de acordo com a seguinte expressão: 

 

𝑅𝐸𝑀𝑚 = 𝐸𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑚 ∙ 𝑂𝑀𝐼𝐸𝑚 ∙ 𝛼 

 

Em que: 

• REMm é a remuneração da electricidade injectada à RESP, no mês m, em euros; 

• Efornecidam é a energia fornecida no mêsm, em kWh; 

• OMIEm é o valor resultante da média aritmética simples dos preços de fecho do Operador 

do Mercado Ibérico de Energia (OMIE) para Portugal (mercado diário), relativos ao mês 

m, em €/kWh; 

• m é o mês a que se refere a contagem da electricidade fornecida à RESP; 

• α é um factor que é igual a 1 para a energia fornecida durante o período horário de cheia 

e ponta em ciclo semanal, ou igual a 0,85 para a energia fornecida nos períodos de vazio 

e super vazio em ciclo semanal, de acordo com os períodos tarifários definidos pela 

ERSE. 

As médias aritméticas simples dos preços de fecho do Operador do Mercado Ibérico de Energia 

para Portugal podem ser obtidos no website da OMIE. Aqueles relativos ao ano de 2017 

encontram-se na tabela seguinte: 
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Tabela 37 - Médias aritméticas dos preços de fecho de mercado do OMIE para 2017 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Média 
(€/MWh) 

71,52 51,39 43,95 44,18 47,12 50,22 48,6 47,43 49,16 56,97 59,36 59,49 

 

Para efeitos de cálculo, considera-se a média dos valores mensais, que corresponde a 

52,5€/MWh. 

 

Modalidade Especial 

A alínea c) do artigo 2º da portaria nº140/2012 de 14 de Maio estabelece a tarifa de referência 

usada como valor remuneratório pela venda de electricidade à RESP, por parte de instalações 

de cogeração renovável. Para potências instaladas inferiores a 2 MW, a tarifa de referência 

corresponde a 81,17€/MWh. 

 O artigo 3º desta portaria refere que o valor da tarifa de referência deve ser actualizado 

trimestralmente por despacho, e publicado no sítio da Internet da Direcção Geral de Energia e 

Geologia. Assim, à data de escrita deste documento, o último despacho disponível (Despacho 

nº17/2018, de 19 de Abril) indicava uma tarifa de referência com o valor de 84,30€/MWh.  

 

6.5.2 Como Central a Biomassa 
 

O Decreto-Lei n.º 64/2017, de 12 de Junho define um regime especial e extraordinário para a 

instalação e exploração, por municípios ou, por decisão destes, por comunidades intermunicipais 

ou por associações de municípios de fins específicos, de novas centrais de valorização de 

biomassa, definindo, ao mesmo tempo, medidas de apoio e incentivo destinadas a assegurar a 

sua concretização, com o objectivo fundamental da defesa da floresta, do ordenamento e 

preservação florestais e do combate aos incêndios. 

No mesmo Decreto-Lei, a potência de injecção na rede eléctrica de serviço público a 

atribuir é limitada, não podendo exceder, no continente, 60 MW, e por cada central um máximo 

de 15 MW. 

Relativamente ao regime remuneratório pela venda da electricidade à rede eléctrica, as 

centrais licenciadas nos termos deste decreto‑lei podem beneficiar de medidas de apoio. O 

membro do Governo responsável pela área da energia, mediante portaria, define os termos a 

observar para a aquisição pelo Comercializador do Último Recurso (CUR) da energia eléctrica 

produzida, bem como o regime remuneratório a aplicar. No entanto, até à data de escrita desta 

tese, não tinha sido publicada nenhuma portaria a respeito deste assunto, que indicasse o valor 

da tarifa a aplicar para o regime remuneratório destas centrais. 

Apesar disto, é possível retirar do website da ERSE [86] informações relativas à 

remuneração média mensal pela produção de electricidade das diversas fontes renováveis, onde 
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se incluem a biomassa. Os valores relativos à remuneração pela electricidade produzida a partir 

desta última apresentam-se de seguida, para os finais de 2017 e início de 2018. 

 

Tabela 38 - Valores da tarifa de venda à rede da electricidade produzida a partir de biomassa. 

Mês Out 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Fev 18 Mar 18 

Valor (€/MWh) 125,04 118,52 123,83 120,60 118,33 118,28 

 

No final do ano de 2017, a média do preço pago aos produtores pela electricidade gerada a partir 

de biomassa foi de 119,84€/MWh. Até ao mês de Março de 2018, a média foi de 119,07€/MWh. 

 

6.6 Rede de Distribuição de Água Quente 
 

Apesar de não ser este o foco deste documento, serão dadas neste capítulo algumas 

informações relativas ao sistema de distribuição de água quente para o CMSM. 

 A rede de distribuição pode ser dividida em duas partes, que são a rede primária, e a 

rede secundária. A rede primária consiste na rede exterior, que distribui a água desde a central 

até ao ponto de consumo. A rede secundária corresponde à rede nos pontos de consumo, que 

recebe a água da rede primária e a distribui pelas divisões da casa, alojamento, etc.  

 

6.6.1 Rede Primária 
 

Um sistema de distribuição de água quente (rede primária) consiste num conjunto de elementos, 

todos eles com custos, que incluem [87]: 

• Permutadores de calor; 

• Bombas; 

• Sistemas de Aquisição e Controlo de Dados; 

• Tubagem; 

Aos custos com o equipamento, somam-se também os custos com a construção e obras. 

Dependendo da necessidade, a tubagem exterior pode ser simplesmente enterrada no solo, ou 

então em galeria técnica. Uma galeria técnica consiste numa estrutura que pode ser em betão, 

construída abaixo do solo, por onde passam as tubagens. Apesar de mais dispendiosa que o 

simples enterro dos tubos no solo, facilita as operações de manutenção e reparação. 

 No caso do CMSM, como o objectivo seria apenas a distribuição de calor, a tubagem 

teria que ser constituída por tubos duplos pré-isolados por onde passaria a água que vai para os 

pontos de consumo (quente) e a que volta para a central para ser de novo aquecida (fria). 

 Em relação aos custos desta rede, existe uma variação considerável nos diversos casos 

de estudo encontrados, visto que, na sua maioria não é possível averiguar quais as condições 

do solo (a instalação é mais dispendiosa quando é necessário proceder ao levantamento de 
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alcatrão e mais barata quando o solo consiste em apenas terra ou gravilha, como ocorre em 

zonas rurais), nem se a instalação foi feita através de enterro das tubagens ou se foi usada zona 

técnica. 

 Apesar disto, foi feita uma pesquisa, procurando obter casos em que a área em estudo 

fosse mais semelhante à área onde se encontra o CMSM (rural), para estimar o custo por 

quilometro de rede instalada (tabela 39). No entanto, para efeitos complementares, foram usados 

alguns casos em que a instalação foi feita em ambiente urbano. Os valores apresentados 

correspondem ao custo de equipamento da rede exterior e instalação do mesmo. À semelhança 

do que foi feito para o cálculo dos investimentos nas tecnologias na secção 6.1.4, também aqui 

se fazem as actualizações dos valores para o ano corrente através do CEPCI. 

 

Tabela 39 - Casos de referência para a rede primária de água quente. 

Referência L (km) Custo (M€) CEPCI (Ano) 
CEPCI  
2017 

Correcção  
2017 (M€) 

Tipo de 
Terreno 

[88] 1,2 0,85 556,8 (2015) 

567,5 

0,866 Rural 

[88] 2,1 0,3 584,6 (2012) 0,291 Rural 

[88] 2,5 0,443 521,9 (2009) 0,482 Rural 

[89] 2,6 1,05 585,7 (2011) 1,017 Urbano 

[88] 3 1,725 521,9 (2009) 1,876 Rural 

[87] 3,9 0,94 575,4 (2008) 0,927 Rural 

[88] 5,8 2,8 585,7 (2011) 2,713 Rural 

 

A partir destes dados pode ser construída uma regressão linear que permita chegar a uma 

equação para estimar o custo desta rede: 

 

 

Gráfico 12 - Custo da rede de distribuição primária em função do seu comprimento. 

 

y = 0,4459x - 0,1765
R² = 0,6061

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0 1 2 3 4 5 6 7

C
u

s
to

 (
M

€
)

Comprimento (km)

Investimento RD



75 

 

Para efeitos de estudo, foi realizado um esboço de uma rede de distribuição primária possível 

para o CMSM e que chegue aos pontos de maior consumo determinados no capítulo 5. Esta 

inclui alguns conjuntos de alojamentos, e é apresentada na figura seguinte, de forma simplificada. 

 

 

Figura 16 - Esquema simplificado da rede primária de distribuição de água quente. 

 

A rede apresentada na figura 16 teria um comprimento de cerca de 2,8 km (medições efectuadas 

no Google Earth). Assim, de acordo com o gráfico 12, uma rede com este comprimento teria um 

custo total de 1 072 000 €. 

 

6.6.2 Rede Secundária 
 

No caso da rede secundária, esta também é composta por diversos componentes, sendo que os 

mais proeminentes são os radiadores e a tubagem. Em conversa com os responsáveis do CMSM 

e também pela análise de algumas plantas disponibilizadas pelo CMSM, existem cerca de 30 

alojamentos espalhados pelo campo militar, com graus de ocupação variáveis. O número de 

quartos destes alojamentos varia entre cerca de 10 e 25. 

 Para o custo da instalação da rede secundária para cada um dos alojamentos foi pedido 

um orçamento à empresa GALP, que tem uma área de negócio dedicada a sistemas de 

aquecimento central, para um alojamento tipo aqueles que existem no CMSM. O valor do 

orçamento dado foi de 20 000€ por alojamento. Este valor inclui: 

• Tubagem; 

• Radiadores (2 por quarto); 

• Acessórios diversos; 

• Montagem. 

O valor corresponde, portanto, à montagem completa para um alojamento único. Assim, estima-

se que, para o investimento na rede secundária, que corresponde a cerca de 30 alojamentos, o 

valor ronde os 600 000€. 
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6.7 Investimento e Retorno 
 

Nesta secção serão abordadas as questões económicas do projecto, começando por explicitar 

qual o modelo de avaliação económica a ser utilizado, e de seguida aplicando-o no caso em 

estudo.  

 

6.7.1 O Modelo Económico 
 

Para a avaliação económica será utilizado o modelo simplificado do LCOE (Levelized Cost of 

Energy, ou Custo Unitário Médio Actualizado), juntamente com o VAL (Valor Actual Líquido) e o 

PRI (Período de Recuperação do Investimento) [6]. 

 O custo médio anual c (€/MWh) é obtido dividindo as despesas anuais D (€) pela 

produção anual de energia Ean (€): 

 

𝑐 =
𝐷

𝐸𝑎𝑛

 

 

Para se obter o custo unitário médio actualizado, actualizam-se separadamente as despesas (de 

investimento, de operação e manutenção, com combustível, e outros) e a produção total, durante 

a vida útil da instalação, ou durante um determinado período de análise. Esta actualização é feita 

através de uma taxa de actualização ( 𝑎 ), que permite converter valores financeiros entre 

diferentes períodos temporais. 

Seja F0 (€) o valor do pagamento feito no momento actual (t0). Se a mesma quantia F0 

for investida durante t anos, o total acumulado ao fim de t anos será Ft, que se obtém por:  

 

𝐹𝑡 = 𝐹0 ∙ (1 + 𝑎)𝑡 

 

Pode concluir-se que um pagamento F0 feito hoje equivale a um pagamento (maior) feito ao fim 

de t anos. Inversamente um pagamento Ft feito no prazo de t anos equivale a um pagamento 

(menor) F0 feito hoje, sendo:  

 

𝐹0 =
𝐹𝑡

(1 + 𝑎)𝑡
  

 

Assim, diz-se que F0 é o valor actual (ou actualizado) de um pagamento (ou recebimento) feito 

no prazo t. Tendo em conta as actualizações acima definidas, o LCOE é calculado através da 

soma de todos os nc encargos actualizados cai, divididos pela produção total actualizada, Eact: 
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𝑐𝑎 =
∑ 𝑐𝑎𝑖

𝑛𝑐
𝑖=1

𝐸𝑎𝑐𝑡

 

 

Esta actualização consiste em calcular a quanto equivaleriam os pagamentos e recebimentos 

efectuados nas diversas datas, caso fossem feitos no instante t=0 (o momento presente em que 

se procede à avaliação económica do projecto). 

No modelo simplificado do LCOE, admite-se que 

• O investimento se concentra na sua totalidade no instante inicial, t0; 

• A utilização anual da potência instalada é constante ao longo do período de análise e 

igual a ha; 

• Os encargos de O&M, dom, são constantes ao longo do período de análise e iguais a 

uma percentagem do investimento total; 

• Os encargos diversos são nulos ou podem ser incluídos nos encargos de O&M.  

Definem-se então os factores ka e i como (note-se que a soma da série é dada pela expressão 

analítica indicada): 

 

𝑘𝑎 = ∑
1

(1 + 𝑎)𝑗

𝑛

𝑗=1

=
(1 + 𝑎)𝑛 − 1

𝑎 ∙ (1 + 𝑎)𝑛
 

 

𝑖 =
1

𝑘𝑎

=
𝑎 ∙ (1 + 𝑎)𝑛

(1 + 𝑎)𝑛 − 1
 

 

De seguida definem-se os diversos encargos: 

• ca1 = It, que corresponde ao investimento total na central; 

• ca2 = dom x It x ka, que corresponde aos encargos de O&M anuais; 

• ca3 = pc, que corresponde ao custo da matéria prima, constante ao longo dos anos; 

• Eact = Ea x ka = Pi x ha x ka, que corresponde à produção actualizada, em que Pi é a 

potência eléctrica instalada. 

Finalmente, pode calcular-se o LCOE, ou custo unitário médio actualizado: 

 

𝑐𝑎 =
𝐼𝑡 + 𝑑𝑜𝑚 ∙ 𝐼𝑡 ∙ 𝑘𝑎 

𝐸𝑎 ∙ 𝑘𝑎

+ 𝑝𝑐 

 

O mesmo resultado pode ser obtido dividindo a equação anterior pela potência instalada: 

 

𝑐𝑎 =
𝐼01 ∙ (𝑖 + 𝑑𝑜𝑚) 

ℎ𝑎

+
𝑝𝑐

𝑃𝑖
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Na equação anterior, I01 corresponde ao investimento unitário (€/MW). 

O modelo desenvolvido é inteiramente análogo a efectuar uma análise baseada no valor 

da anuidade (An), constante em cada ano do período em análise, correspondente ao 

investimento total. O valor da referida anuidade pode ser obtido tendo em atenção que: 

 

𝐼𝑡 =
𝐴𝑛

1 + 𝑎
+

𝐴𝑛 

(1 + 𝑎)2
+ ⋯ +

𝐴𝑛 

(1 + 𝑎)𝑛
 

 

O que resulta em: 

 

𝐼𝑡 = 𝐴𝑛 ∙
(1 + 𝑎)𝑛 − 1

𝑎 ∙ (1 + 𝑎)𝑛
= 𝐴𝑛 ∙ 𝑘𝑎 

 

Indicadores de Avaliação de Investimentos 

Como referido anteriormente, alguns indicadores de avaliação de investimentos que serão 

usados são o VAL e o PRI. O VAL, também designado por Balanço Actualizado, é a diferença 

entre as entradas e saídas de dinheiro, ou fluxos monetários (Cash Flows), devidamente 

actualizados durante a vida útil do empreendimento: 

 

𝑉𝐴𝐿 = ∑
𝑅𝐿𝑗

(1 + 𝑎)𝑗

𝑛

𝑗=1

− ∑
𝐼𝑗

(1 + 𝑎)𝑗

𝑛−1

𝑗=0

 

 

em que n é a vida útil do empreendimento e a receita líquida RLj se obtém para o ano j através 

da diferença entre a receita bruta, Rj e os encargos de O&M: 

 

𝑅𝐿𝑗 = 𝑅𝑗 − 𝑑𝑜𝑚𝐼𝑡 

 

Um VAL positivo é um sinal da viabilidade económica do projecto. Significa que os resultados 

alcançados permitem cobrir o investimento inicial, bem como a remuneração mínima exigida pelo 

investidor (representada pela taxa de actualização), e ainda gerar um excedente financeiro. Um 

VAL nulo significa a completa recuperação do investimento inicial, bem como a obtenção do 

rendimento mínimo exigido pelos investidores e não mais do que isso, pelo que a rendibilidade 

de um projecto com estas características é incerta. Já um VAL negativo é uma indicação clara 

da inviabilidade económica do projecto. 

 

O PRI é uma maneira de medir o tempo de retorno do investimento. O período de 

recuperação Tr é o número de anos necessário à recuperação do investimento. Considerando o 

investimento totalmente concentrado no momento presente, será, portanto: 
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∑
𝑅𝐿𝑗

(1 + 𝑎)𝑗
= 𝐼𝑡

𝑇𝑟

𝑗=1

 

 

Usando o modelo simplificado, pode desenvolver-se a expressão, 

 

𝐼𝑡 = 𝑅𝐿𝑗 ∙
(1 + 𝑎)𝑇𝑟 − 1

𝑎 ∙ (1 + 𝑎)𝑇𝑟
= 𝑅𝐿𝑗 ∙ (

1

𝑎
−

1

𝑎 ∙ (1 + 𝑎)𝑇𝑟
) 

 

Após alguma manipulação algébrica, chega-se à expressão final: 

 

𝑇𝑟 =
ln (

𝑅𝐿

𝑅𝐿 − 𝑎𝐼𝑡
)

ln (1 + 𝑎)
 

 

Na secção seguinte vão aplicar-se o modelo e os indicadores aqui apresentados, de forma a 

realizar uma análise económica simples ao projecto a desenvolver. 

 

6.7.2 Análise Económica 
 

Para realizar uma análise económica ao projecto a ser realizado, assumem-se alguns valores 

para os itens necessários para a análise económica que se encontram dentro daqueles típicos 

para projectos desta natureza (tabela 40). De notar que os valores relativos ao investimento 

específico da central são obtidos através da aplicação da equação à qual se chegou depois de 

fazer a regressão linear com base em casos existentes (vpf secção 6.1.4).  

Em relação à caracterização da central, considera-se que opera como central de 

cogeração renovável e não como central a biomassa. Isto deve-se à falta de informação relativa 

à disponibilidade de tarifas para novas centrais a biomassa e, desta forma, optou-se por uma 

análise conservadora, considerando um caso possivelmente mais realista. 

Nos valores da tabela 40 destaca-se o valor do investimento e também o custo da 

biomassa. No cálculo económico considerou-se o caso em que a instalação da central seria 

comparticipada em 30% por fundos europeus. Este valor está dentro do que é típico no que diz 

respeito a estas comparticipações sendo que, por vezes, podem até ser superiores, chegando a 

ultrapassar os 50%. Relativamente ao custo da biomassa, não se contabilizam os custos de 

produção, visto que já existe algum trabalho nesta área no CMSM e, caso seja necessário 

investimento em novas plantações, assume-se que estes custos serão suportados por fundos 

europeus. No entanto, considerou-se que o investimento necessário em equipamento florestal é 

suportado pelo CMSM, sendo este investimento baseado nos custos referidos na secção 4.4.3. 
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Tabela 40 - Valores e definições dos itens necessários para a análise económica. 

Item Valor Descrição 

PI 410 kW Potência a instalar 

I01 3 050 €/kW Investimento específico 

It 1 250 500 € Investimento total na central 

FEU 30% 
Percentagem do investimento comparticipado  

por fundos da união europeia. 

ηe 25% Rendimento eléctrico 

ηc 55% Rendimento térmico 

dom 6% Despesas de O&M (% do investimento total) 

ha 7 013 h (80%) Utilização anual de PI (Factor de utilização) 

PCI 3,8 MWh/tn Poder calorífico inferior da biomassa 

Eecentral 2 875 MWh Energia eléctrica anual produzida pela central 

Eccentral 6 325 MWh Energia térmica anual produzida pela central 

EeCMSM 2 630 MWh Energia eléctrica anual consumida no CMSM 

EcCMSM 1 097 MWh Energia térmica anual consumida no CMSM 

PC 18,5 €/tn (0,019 €/kWh) Preço da biomassa para o CMSM 

PV 84,3 €/MWh Tarifa de venda da electricidade à rede 

PCE 100 €/MWh Tarifa de compra da electricidade à rede 

n 20 anos Tempo de vida útil da central 

a 6% Taxa de actualização 

i 0,0872 Factor i 

ka 11,47 Factor ka 

IEF 204 500 € Investimento em equipamento florestal 

IAA 600 000 € 
Investimento na instalação para aproveitamento  

de água quente nos alojamentos 

 

 Apesar de não se contabilizar neste projecto o custo de instalação da rede primária de 

distribuição de água quente, o investimento na instalação da rede secundária é tido em conta, 

considerando-se ser suportado pelo CMSM. O valor deste investimento é baseado nos valores 

referidos na secção 6.6.2. No entanto, estes investimentos são apenas somados ao investimento 

da central no cálculo do VAL e do PRI, visto que não contribuem directamente para a produção 

de electricidade. 

Começando primeiro por calcular o custo unitário médio actualizado, usa-se a fórmula 

simplificada, definida na secção 6.7.1: 

 

𝑐𝑎 =
𝐼01 ∙ (𝑖 + 𝑑𝑜𝑚) 

ℎ𝑎

+ 𝑝𝑐 =
3050 ∙ (0,0872 + 0,06) 

8766 ∙ 0,8
+ 0,019 ⇔ 𝒄𝒂 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟑 €/𝒌𝑾𝒉 

 

A anuidade também pode ser calculada: 

 

𝐼𝑡 = 𝐴𝑛 ∙ 𝑘𝑎 ⇔ 410 ∙ 3050 = 𝐴𝑛 ∙ 11,47 ⇔ 𝑨𝒏 = 𝟏𝟎𝟗 𝟎𝟐𝟒 € 
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Verifica-se desde já que o custo de unitário médio actualizado é inferior ao custo de compra em 

cerca de 2 cêntimos e é também inferior ao preço de venda da electricidade à rede. Este é, à 

partida, um bom indicador, embora não permita ainda averiguar a viabilidade económica ou não 

do projecto. 

É importante referir que, caso o preço de venda fosse superior ao preço de compra, seria 

claramente mais vantajoso vender toda a electricidade produzida à rede, para depois voltar a 

comprá-la a um preço inferior. No entanto, caso o preço de venda seja inferior ao preço de 

compra (como é o caso), é mais vantajoso consumir a electricidade produzida e vender o 

excedente à rede. Estes factores serão importantes no cálculo dos indicadores económicos que 

se realizará de seguida. 

Agora podem calcular-se o VAL e o PRI. Para o VAL, consideram-se como receitas 

anuais o valor poupado ao consumir a electricidade gerada pela central, o valor poupado pela 

utilização do calor gerado pela central ao invés daquele que seria gerado através da electricidade 

comprada à rede, e também o lucro obtido pela venda do excedente de produção à rede. Assim, 

as receitas anuais brutas correspondem a: 

 

𝑅 = (𝐸𝑒𝐶𝑀𝑆𝑀 + 𝐸𝑐𝐶𝑀𝑆𝑀) ∙ 𝑃𝐶𝐸 + (𝐸𝑒𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − 𝐸𝑒𝐶𝑀𝑆𝑀) ∙ 𝑃𝑣 

 

Relativamente às despesas anuais, estas são compostas pelos custos de O&M, pelo custo do 

combustível (recolha da biomassa) e também pela perda daquele que seria o lucro obtido com a 

venda da biomassa à CAIMA (11€/tn). A quantidade de biomassa necessária (Qb) é calculada 

através de: 

 

𝑄𝑏 =
𝐸𝑒𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑃𝐶𝐼 ∙ 𝜂𝑒

=
2 875

3,8 ∙ 0,25
= 3 027 𝑡𝑛 

 

Aqui se confirma que a biomassa possível de ser produzida anualmente pelo CMSM (4449tn, 

secção 6.3.2) é suficiente para alimentar a central. Continuando com o cálculo das despesas 

anuais, estas determinam-se com a expressão seguinte: 

 

𝐷 = 𝑄𝑏 ∙ 𝑃𝑐 + 𝑄𝑏 ∙ 11 + 𝐼𝑡 ∙ 𝑑𝑜𝑚 

 

Por fim, pode calcular-se o VAL com a seguinte expressão: 

 

𝑉𝐴𝐿 = ((𝑅 − 𝐷) − (𝐼𝑡 + 𝐼𝐴𝐴 + 𝐼𝐸𝐹)) ∙ 𝑘𝑎 ⇔ 𝑉𝐴𝐿 = (𝑅𝐿 − (𝐼𝑡 + 𝐼𝐴𝐴 + 𝐼𝐸𝐹)) ∙ 𝑘𝑎 
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Na tabela seguinte apresentam-se os resultados obtidos. Optou-se por apresentar os casos em 

que existe financiamento por parte da UE para a instalação da central, juntamente com os casos 

em que não existe financiamento, para efeitos comparativos. 

 

Tabela 41 - Resultados da análise económica para os casos com e sem financiamento. 

Item Valor (com financiamento de 30%) Valor (sem financiamento) 

PI 410 kW 410 kW 

ca 0,083€/kWh 0,083€/kWh 

It 875 350 € 1 250 500 € 

R 393 374 € 393 374 € 

D 164 314 € 164 314 € 

RL 229 060 € 229 060 € 

It + IAA + IEF  1 715 350 € 2 090 500 € 

VAL 947 473 € 572 323 € 

PRI 10 anos 13,3 anos 

 

Nos cálculos efectuados é preciso ter em atenção que, apesar de haver financiamento (o que 

torna o investimento suportado pelo CMSM menor), os cálculos relativos às despesas são feitos 

sobre o investimento total. Ou seja, apesar do investimento suportado ser menor, as despesas 

são as mesmas. Assim, o financiamento influencia apenas o VAL e o PRI. 

 Em ambos os casos, o VAL obtido é positivo, o que aponta para um projecto viável nas 

condições consideradas. O período de recuperação é relativamente longo, considerando que o 

tempo de vida útil da central é 20 anos. Caso se tivesse considerado a central como uma central 

a biomassa e não como cogeração renovável o VAL seria maior e o PRI seria menor, ambos 

devido ao facto de a tarifa ser consideravelmente superior (84,3€/MWh para 119,07€/MWh). 

Caso o investimento na rede de distribuição primária esboçada na secção 5.6.1. tivesse sido 

considerado, o valor final do VAL seria negativo em ambos os casos, pelo que se assumiu aqui 

que esta instalação ou já estava pronta ou foi financiada por um investidor exterior à brigada. 

Para além dos resultados económicos voltam aqui a referir-se as vantagens energéticas 

porque, apesar do VAL e PRI obtidos, a central ofereceria autonomia e independência ao CMSM 

em relação à rede pública durante todo o período de operação, durante o qual podem ocorrer 

quedas no fornecimento de energia devido a falhas na rede que de outra forma não poderiam 

ser evitadas de forma sustentável. 
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7 Conclusões 
 

Neste trabalho foi estudado o potencial de aproveitamento de biomassa no Campo Militar de 

Santa Margarida para a produção de electricidade e calor. Embora para um projecto final a ser 

aplicado seja necessário um estudo mais aprofundado tanto aos consumos como à tecnologia, 

tentou-se, com relativo sucesso, apresentar resultados realistas e ao mesmo tempo 

conservadores, sendo todos eles baseados em casos existentes e em medições efectuadas no 

próprio campo militar. 

 A gasificação, apesar de menos disseminada no mercado do que o ORC, é uma 

tecnologia promissora em termos de eficiência energética e para aplicação em sistemas de 

cogeração, e que apresenta rendimentos eléctricos superiores. Apesar de o rendimento térmico 

ser inferior, este adapta-se melhor às necessidades do CMSM, permitindo que haja menos calor 

desperdiçado. Em contrapartida estão os gastos referentes à operação e manutenção, que são 

claramente superiores ao caso em que é aplicado o ORC. Apesar destes maiores custos, feito o 

cálculo económico nas condições definidas, o projecto estima-se como viável economicamente, 

oferecendo vantagens óbvias ao CMSM. 

 Salienta-se novamente que, nas condições em que foi estudada a implementação da 

central a biomassa, considerou-se que o custo da rede de distribuição de água quente não é 

suportado pelo CMSM. Este factor é particularmente importante porque os custos de 

implementação desta rede podem incrementar consideravelmente os custos do projecto e até 

torná-lo inviável, caso a única fonte de lucro seja a venda de electricidade à tarifa determinada 

para centrais de cogeração. No entanto, caso o calor também seja vendido, já se prevê uma 

situação interessante para análise, mas possivelmente em instalações militares mais próximas 

de centros urbanos ou de populações rurais de maiores dimensões, onde se justifique o comércio 

deste tipo de energia. 

 O estudo realizado nesta tese foi focado no CMSM, mas o método poderá ser 

extrapolado e aplicado em outros campos militares presentes no país, para que se tornem mais 

eficientes em termos energéticos e de autonomia. Um campo militar é sempre uma instalação 

de elevada importância e deve estar preparado para lidar com falhas energéticas repentinas. Se 

forem aplicadas medidas que permitam ultrapassar estas falhas e ao mesmo tempo contribuir 

para uma instalação mais ecológica e eficiente, será uma mais valia para a própria instalação 

militar, para o país, e para o meio ambiente. 
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8 Trabalhos Futuros 
 

Tendo em conta as limitações do estudo feito neste documento, não sendo possível estudar com 

o pormenor devido todas os pontos discutidos, é necessário que seja realizada uma análise com 

mais detalhe tanto aos consumos específicos do CMSM, como à biomassa que está 

efectivamente disponível nos terrenos. Como foi referido ao longo do documento, considerou-se 

que no Verão não havia consumo de calor e no Inverno o efeito do maior uso da iluminação seria 

desprezável face aos outros consumos, visto não existirem dados específicos sobre esta questão. 

Este assunto terá que ser analisado com maior pormenor caso seja considerado um projecto da 

natureza daquele tratado neste documento. O mesmo se passa com a biomassa disponível. As 

quantias determinadas foram baseadas em médias relativas à área onde está localizado o CMSM 

e não na sua própria área florestal. Segundo as médias apresentadas existe, de facto, potencial 

para a produção da biomassa referida, mas é necessário um estudo mais aprofundado no terreno 

para determinar exactamente qual a disponibilidade. 

 Algo a ser estudado no futuro é a trigeração a biomassa. A trigeração corresponde a um 

sistema de produção de três formas de energia distintas: electricidade, calor, e frio. Neste caso, 

o frio seria gerado com recurso a chillers de absorção, que são máquinas que convertem o calor 

em frio. No estudo deste sistema é necessário estimar qual seria a quantidade de energia gasta 

em ar condicionado durante o Verão, e adaptar a potência instalada a essas necessidades, ao 

mesmo tempo que se produz calor para aproveitamento no Inverno e electricidade ou para veda 

à rede ou para consumo próprio. Desta forma seria possível aproveitar o calor que seria de outra 

forma desperdiçado durante o Verão. No entanto, será necessário um maior investimento. 

 Finalmente, existe a opção de conjugar as duas tecnologias apresentadas no início do 

capítulo 6. O calor gerado pela combustão do gás de síntese pode ser utilizado num sistema 

ORC, e produzir ainda mais electricidade que pode ser vendida à rede, gerando mais lucro. No 

entanto, é necessário estudar com cuidado a integração destes sistemas, visto que o seu 

funcionamento conjunto aumentaria os custos de operação e manutenção, o conhecimento 

requerido na sua operação, e também o investimento total. 
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