
Resumo 

A sazonalidade e a variabilidade do regime de ventos fazem com que as instalações eólicas 

produtivas funcionem em regime de carga parcial durante uma parte significativa do ano e por vezes 

com factores de carga bastante baixos. A imposição de um limite de potência a injectar na rede 

eléctrica limita a capacidade máxima instalada que, de facto, só é usada durante poucas horas por 

ano.  

Mesmo instalando uma capacidade maior do que aquela que a rede admite, apenas em curtos 

períodos a potência de saída do parque excede aquele valor. Nestes casos seria necessário desligar 

alguns aparelhos para que o limite não fosse ultrapassado. Durante longos períodos, o excesso de 

capacidade permitiria aumentar a produção de energia eléctrica e a consequente receita. Nestas 

situações surge normalmente uma questão: é economicamente interessante instalar num parque 

eólico mais capacidade nominal mesmo que, por vezes, seja necessário desligar alguns 

aerogeradores?  

A determinação, na fase de projecto, dos períodos em que é necessário desligar algumas máquinas 

para que a limitação de potência imposta não seja ultrapassada não é uma evidência, principalmente 

quando o terreno onde vai ser implantado o parque eólico é complexo. Nestas situações, a 

variabilidade espacial do recurso faz com que sejam encontradas diferenças consideráveis na 

potência de saída de aerogeradores por vezes bastante próximos.  

A determinação da capacidade óptima a instalar não pode ser separada do aumento dos custos de 

investimento originado pela instalação de mais capacidade nominal. Uma análise económica tem de 

ser associada aos cálculos de produtividade de forma a determinar a solução ideal de um ponto de 

vista económico.  

Este trabalho apresenta uma metodologia que pretende servir de suporte ao projecto de parques 

eólicos, tentando minimizar as desvantagens relacionadas com o baixo factor de carga associado à 

limitação de potência imposta, de forma a permitir a instalação de mais capacidade do que aquela 

que é garantida pela ligação à rede, definindo a melhor solução para cada caso.  

Abstract 

The seasonal pattern and variability of the wind regime cause the productive installations to operate in 

partial load during a significant part of the year and sometimes with very low load factors. The grid 

connection permit limits the power capacity which, in fact, is only used a small amount of hours per 

year.  

Even installing a bigger capacity then the grid limitation, only in small periods the power output would 

exceed that value. It should then be necessary to shut down some turbines to limit the output. During 



large periods the excess capacity would permit to increase the energy production and the wind farm 

income.  

In these situations a question normally arises: is it economically interesting to install more power, even 

being necessary to sometimes shut down one or more wind turbine?  

The determination of the periods when the wind farm load imposes that one or more turbines should 

be shut down is not an evidence, when planning wind farms to operate in complex terrain. In these 

regions, the load of each wind energy converter will vary according the wind velocity and orientation, 

large differences of load factor over short distances being found often.  

The determination of the optimum capacity in these situations cannot be separated of the investment 

costs of increasing the nominal power to be installed. An economical analysis has to be associated to 

the productivity calculations, in order to determine the ideal solution from the project economical 

performance point of view.  

This work presents a methodology that intend to support the project of wind farms, trying to minimize 

the disadvantages related to the low load factor together with the limitations imposed by the grid, in 

order to allow the installation of a bigger capacity then the granted in the grid connection authorization, 

defining the best solution for each individual case.  


