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Resumo 

Com o crescente aumento do consumo de energia no mundo, bem como, com a crescente 

preocupação em torno das questões ambientais e devido aos impactos causados pelas formas 

tradicionais de geração de energia, vários países têm aumentado significativamente o seu 

investimento em parques eólicos. O desenvolvimento da energia eólica no Mundo apresenta-

se como uma das mais importantes e promissoras tecnologias na geração complementar de 

energia limpa. Melhorar a eficiência na produção de electricidade significa melhorar o 

aproveitamento da energia disponível nos ventos para a produção de electricidade. 

Com o objectivo de melhorar o rendimento e, por sua vez, a eficiência energética do 

parque eólico, esta dissertação descreve uma metodologia que procura compreender como se 

comportam as perdas eléctricas num parque eólico. As perdas são estudadas de acordo com a 

velocidade e direcção da fonte de energia primária, o vento, e segundo os diferentes regimes 

de exploração, com o objectivo final de concluir quanto à sua importância. 

Numa primeira fase, as perdas eléctricas verificadas no parque eólico são o objecto de 

estudo, onde se pretende analisar onde ocorrem essas perdas e propor soluções que 

conduzem à melhoria dos rendimentos eléctricos associados ao parque eólico. 

Numa segunda fase, desenvolve-se uma ferramenta, no Microsoft Office Excel, para 

estimar as perdas eléctricas, em função da velocidade e da probabilidade da ocorrência do 

vento, bem como, em função das características eléctricas dos diferentes elementos do 

parque. Associado a esta parte, será realizado e apresentado um caso de estudo das perdas 

eléctricas existentes num parque eólico, com o objectivo de demonstrar a aplicabilidade da 

ferramenta desenvolvida.    
 

 

Palavras-chave: Parque eólico, eficiência energética, rendimento, energia eólica, perdas 
eléctricas. 
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Abstract 

With the energy consumption increase in the world, as well as, the increasing concern 

about environmental questions and due to the impact caused by the traditional forms of 

energy management, various countries have significantly increased their investments in wind 

parks. The world-wide development of wind energy is presented as one of most important and 

promising technologies in the complementary generation of clean energy. To improve the 

efficiency of the production of electricity means to improve the exploitation of the available 

wind energy for its production. 

With the objective of increasing the profit, and in turn, the energy efficiency of the wind 

park, this thesis describes a methodology that looks to understand the behavior of the 

electric losses in a wind park.  The losses are studied according to the velocity and direction 

of the primary energy source, the wind and according to the different exploration states, with 

the final objective being the conclusion of its importance.  

In the first part, the electric losses checked in the wind park are the object of the study 

where it aims to analyze where the losses happen and to present solutions that improve the 

profit associated to the wind park. 

In the second part, a Microsoft Office Excel tool is developed to estimate the electric 

losses related to the function of the speed and the probability of wind occurrence, as well as, 

in function of the electric characteristics of the different park elements. Together with this 

part, there will be a case study presented, of the existing electric losses in a wind park, the 

objective being to demonstrate the applicability of the developed tool. 
 

 

Keywords: Wind farm, energy efficiency, profit, wind power, electric losses.  
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Capítulo 1 

 

1 - Introdução 

 

Nos dias de hoje, a energia eléctrica é cada vez mais um elemento vital para qualquer 

país, sendo a base de sustentação do desenvolvimento económico, bem como do elevado 

nível de vida que actualmente se verifica. Face ao crescente aumento da energia no mundo, é 

essencial a diversificação das fontes de energia primária a curto prazo, assim como o 

aumento da eficiência dos sistemas de conversão de energia, de modo a responder de forma 

sustentada e equilibrada ao previsível aumento da necessidade futura da energia eléctrica.  

De entre as fontes de energia primária, as de combustíveis fosseis (carvão, gás e petróleo) 

são actualmente as mais usadas para a produção de energia eléctrica. No entanto, devido à 

cada vez maior escassez dos combustíveis fosseis, bem como, devido à necessidade de 

redução das emissões de CO2 (dióxido de carbono), de forma a cumprir os critérios fixados 

pelo protocolo de Kyoto, muitos países, principalmente os mais desenvolvidos têm vindo a 

investir na exploração das novas fontes de energia renováveis (biomassa, eólica, ondas, solar, 

etc.). No conjunto das fontes de energia renováveis, as eólicas são as que se têm destacado 

por serem das que oferecem maior maturidade tecnológica para a produção de electricidade. 

Embora desde muito cedo realizada pelo Homem, foi no final do século XX que a exploração 

eólica para a produção de electricidade, em grande escala comercial teve um relevante 

impulso, nomeadamente, nos países europeus bem como nos estados unidos, onde se 

desenvolveu uma sólida indústria de produtos e componentes de elevada tecnologia. O 

aumento da eficiência das fontes eólicas de energia, tem comprovado que a utilização destas 

fontes para a produção de energia é tecnicamente e economicamente viável, tornando-as 

cada vez mais promissoras à medida que se caminha para o futuro. Desta maneira, a 

quantidade de parques eólicos tem vindo a crescer ao longo dos anos, aumentando assim a 

capacidade eólica total instalada, tal como se pode verificar na figura seguinte: 
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Figura 1.1 – Previsão da potência eólica anual instalada 2008-2030 (em GW), (Fonte: EWEA, disponível 
em [4]). 

 

A introdução de novos conceitos de mercado, acrescidos das intermitências características 

do recurso eólico que impossibilitam o seu despacho, provocaram dificuldades acrescidas à 

exploração técnica e comercial dos sistemas eléctricos, exigindo a adopção de novos 

procedimentos e regras de exploração. Por outro lado, as características intrínsecas dos 

sistemas de conversão de energia eólica no que respeita ao seu comportamento perante 

situações de defeito nas redes onde estão envolvidos, principalmente, a carência de resposta 

de inércia, a capacidade limitada no fornecimento de reserva girante e a imprevisibilidade na 

entrega de potência ao sistema, exigiram que fossem definidos novos procedimentos técnicos 

e requisitos de operação de forma a permitir a integração, no sistema, de volumes 

significativos de produção eólica. 

Neste sentido, os fabricantes de aerogeradores têm investido no desenvolvimento de 

interfaces electrónicas sofisticadas, tornando assim possível a exploração de potencialidades 

até então inconcebíveis através dos aerogeradores tradicionais. A expressiva redução dos 

custos, bem como as significativas reduções em termos de tamanho e de volume, dos 

dispositivos de electrónica de potência, ao longo dos anos, têm em muito contribuído para 

tornar este facto possível. 

 

1.1 – Motivação e formulação do problema 

À medida que se caminha para o futuro, é cada vez, maior a necessidade de optimizar o 

consumo de energia, não só porque os combustíveis fosseis se estão a tornar cada vez mais 

escassos, mas também devido ao esforço que é necessário fazer para assegurar o 

cumprimento dos compromissos internacionais, nomeadamente no que diz respeito à 

limitação das emissões de gases que provocam o efeito de estufa, como resultado da 

implantação da Convenção Quadro das Nações Unidas para as alterações climáticas e do 

protocolo de Kyoto.  

Na produção, essa optimização está associada à minimização das perdas de energia na 

central produtora, o que conduz a uma maior eficiência na produção de energia, associada a 

um maior rendimento por parte dos elementos, ou pelo menos de um dos elementos, 

constituintes da central. 



 

 

 

3 - Introdução 

A geração de energia a partir de fontes renováveis foi desde muito cedo alvo de interesse 

para mim devido à minha constante preocupação com os assuntos relacionados com o 

ambiente. À medida que fui abordando e aumentando o conhecimento sobre estas fontes de 

produção de energia, o interesse pelas fontes eólicas de energia foi-se tornando em algo 

particular devido à sua maturidade tecnológica na produção de electricidade. Perante a 

actual escassez dos combustíveis fósseis e consequente aumento do custo dos mesmos, 

perante as actuais limitações no que diz respeito ao nível de emissões de gases poluentes 

para a atmosfera, bem como, perante as actuais necessidades de aumento da eficiência tanto 

no consumo como na produção de energia e a oportunidade de realizar a tese de mestrado 

abordando o presente assunto, revelou-se extremamente motivante e de particular interesse 

para mim. Nesse sentido, nesta tese, vai ser analisado cada um dos elementos constituintes 

do parque, nomeadamente no que diz respeito às suas perdas eléctricas, onde vão ser 

propostas alternativas/soluções com o objectivo final de melhorar o rendimento do parque 

eólico, tendo sempre como base a optimização dos investimentos.  

          

1.2 - Estrutura da tese 

Numa primeira fase, as perdas eléctricas verificadas no parque eólico são o objecto de 

estudo, onde se pretende analisar onde as perdas ocorrem e se propõem soluções 

conducentes à sua diminuição e consequente aumento dos rendimentos eléctricos associados 

ao parque eólico. Atendendo à metodologia seguida, esta fase está dividida em vários 

capítulos: 

 

• No capítulo 1, é feita uma introdução, direccionada aos incentivos da energia eólica, 

formulação do problema que incentivou à realização desta tese, estrutura da tese e 

uma breve apresentação da empresa acolhedora. 

 

• No capítulo 2, é feita uma referência ao histórico da energia eólica e à forma como 

esta tem crescido até aos dias de hoje seguida de uma referência aos elementos 

constituintes de um parque eólico e, por fim, uma vez que o mais importante 

parâmetro quando se pretende explorar a energia eólica num determinado local é o 

conhecimento das condições climatológicas, é feita uma referência à origem do vento 

e à energia disponível no vento, direccionada ao cálculo da energia produzida por 

cada um dos aerogeradores. 

 

• No capítulo 3, foi feita uma referência sobre a importância da eficiência energética 

num parque eólico e realizado um estudo sobre as perdas eléctricas existentes nos 

elementos constituintes no parque eólico, nomeadamente nos cabos e 

transformadores. Neste estudo são ainda propostas soluções e métodos de análise às 

soluções, com vista à redução das perdas eléctricas no parque eólico.   

 

Numa segunda parte, constituída pelo capítulo 4, é realizado e apresentado um caso de 

estudo das perdas eléctricas existentes num parque eólico, onde são também analisadas as 

soluções propostas na primeira parte da tese. Este estudo foi realizado tendo como base uma 

ferramenta desenvolvida, no Microsoft Office Excel, com o objectivo de demonstrar a 
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aplicabilidade da ferramenta. Nesta parte é ainda fornecida uma breve explicação do modo 

de funcionamento da mesma.   

 

1.3 - Apresentação da empresa acolhedora (NORDEX) 

O grupo Nordex é um dos fornecedores líderes no mundo de turbinas eólicas, tendo como 

foco principal as unidades de grande capacidade – na ordem dos Megawatt: o mais forte 

segmento do sector. Hoje, mais do que 3.300 turbinas eólicas da Nordex, perfazendo uma 

capacidade agregada num total de mais do que 4.000 Megawatts (Maio 2008), estão 

actualmente em funcionamento em 34 países. 

Desde 1985, a Nordex tem vindo a desenvolver e produzir em série as mais eficientes e 

económicas turbinas eólicas para o uso em terra (onshore), bem como para o uso no mar 

(offshore). Apresentam-se a seguir alguns dados importantes: 

• 1985- Incorporação da Nordex na Dinamarca 

• 1987- Produção da maior turbina eólica do mundo (250 kW) 

• 1992- Estabelecimento da operação de produção na Alemanha 

• 1995- Construção da primeira turbina eólica Megawatt no mundo  

• 1999- Instalação da 1000ª turbina eólica da Nordex 

• 2000- Produção da maior turbina eólica do mundo (2500 kW) / Instalação da 

Nordex em Portugal 

• 2001- Inicio da produção industrial das pás do rótor 

• 2002- Instalação da primeira turbina eólica N90/2300 kW 

• 2003- Instalação da 2000ª turbina eólica da Nordex / Instalação da primeira 

turbina offshore       

• 2005- Lançamento da turbina eólica N90/2500 kW 

• 2006- Instalação da primeira turbina offshore alemã 

Em 2006 a Nordex teve um volume de negócios de 514 milhões de euros, e um lucro, 

excluindo os impostos e os juros (Ebit), de 17 milhões de euros. A empresa ocupa o 7º lugar 

entre os maiores fabricantes de turbinas eólicas a nível mundial e tem escritórios e filiais em 

18 países. O grupo NORDEX é actualmente constituído por cerca de 1850 funcionários em todo 

o mundo. 

Com exportações que ultrapassam os 90 por cento do seu negócio, a Nordex tem crescido 

e aumentado o seu mercado, o qual continuará em desenvolvimento no decorrer dos próximos 

anos.   

Em 2000 a Nordex instalou-se em Portugal e é desde então responsável pela instalação de 

uma grande parte das turbinas eólicas em Portugal, como por exemplo as seguintes por ordem 

cronológica:  

• 2000:   Cabeço Alto 9 x N60 

• 2000:   Lomba da Seixa, 10 x N60 

• 2003:   Igreja Nova, 3 x N60 

• 2003:   Vergão, 10 x N60 

• 2004:   Carreço, 9 x N90 

• 2004:   Chaminé, 3 x N90 



 

 

• 2004:   Chao Falc

• 2005:   Achada, 3 x N90

• 2005:   Arcela, 5 x N90

• 2005:   São Mamede, 3 x N90

• 2006:   Serra da Freita I, 8 x N90

• 2006:   Serra da Freita II, 8 x N90

• 2007:   São Mac

• 2007:   Leomil, 7 x N

Realça-se ainda que: 

- De 2000 a 2007, foi

- De 2008 a 2009, estima

No organograma seguinte é apresentada hierarquicamente a equipa Nordex em portugal:

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Em Portugal a Nordex está instalada na Av. D. Afonso Henriques, n.º 

Olympus  -  2.º Andar,  4650

973), por fax (351 229 388 974) ou por e

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2004:   Chao Falcão, 15 x N90 

2005:   Achada, 3 x N90 

2005:   Arcela, 5 x N90 

o Mamede, 3 x N90 

2006:   Serra da Freita I, 8 x N90 

2006:   Serra da Freita II, 8 x N90 

o Macário, 5 x N90 

2007:   Leomil, 7 x N90 

, foi responsável pela instalação de 32 turbinas N60

De 2008 a 2009, estima-se a instalação de 89 turbinas N90. 

No organograma seguinte é apresentada hierarquicamente a equipa Nordex em portugal:

 

Figura 1.2 – Equipa Nordex em Portugal. 

Em Portugal a Nordex está instalada na Av. D. Afonso Henriques, n.º 

2.º Andar,  4650-013 Matosinhos e pode ser contactada por telefone (+351 229 388 

973), por fax (351 229 388 974) ou por e-mail (a partir do site: www.nordex

5 - Introdução 

N60 e 66 turbinas N90; 

No organograma seguinte é apresentada hierarquicamente a equipa Nordex em portugal: 

Em Portugal a Nordex está instalada na Av. D. Afonso Henriques, n.º 1462,  Edifício 

013 Matosinhos e pode ser contactada por telefone (+351 229 388 

www.nordex-online.com). 
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Capítulo 2 

 

2 – O parque eólico e sua constituição 

 

2.1 - Perspectiva histórica e situação actual da energia eólica 

2.1.1 – Perspectiva histórica 

A energia eólica é uma fonte de energia renovável e não gera emissões de gases 

poluentes, sendo explorável em diversas regiões do nosso país que foram estudadas pelo facto 

de terem ventos mais fortes e regulares, permitindo um aproveitamento mais equilibrado 

deste recurso renovável [1].  

No início da década de 70, com a crise mundial do petróleo, houve um grande interesse 

dos países europeus e dos Estados Unidos em desenvolver equipamentos para produção de 

electricidade que ajudassem a diminuir a dependência do petróleo e do carvão. A utilização 

da energia eólica para a produção de electricidade, em escala industrial, teve início nessa 

altura e, com base nos conhecimentos da indústria aeronáutica, os aerogeradores evoluíram 

rapidamente, sendo actualmente produtos de alta tecnologia [6].  

O desenvolvimento da energia eólica foi ainda mais acelerado após a Conferência 

Internacional que se realizou em Kyoto (Japão), em 1997, onde os Países participantes se 

comprometeram a reduzir as emissões de gases causadores do efeito de estufa, que originam 

alterações climáticas a nível mundial, podendo virem a pagar, no futuro, multas pesadas se 

não o fizerem.  

Em Portugal vive-se, ainda, numa situação de grande dependência internacional, no que 

diz respeito ao abastecimento de energia, uma vez que não são conhecidas reservas 

importantes e economicamente exploráveis de qualquer tipo de combustíveis fósseis (carvão, 

gás e petróleo). Assim, a energia eólica surge como uma forma de energia renovável com 

grandes potencialidades no nosso país, sendo explorada, pelo menos, desde o século XV 

através dos moinhos de vento, utilizados para moagem de cereais. Outro exemplo da forte 

tradição portuguesa na utilização do vento como fonte de energia tem a ver com a navegação 

marítima.  

O primeiro Parque Eólico em Portugal foi instalado nos Açores em 1989 e, até 1996, 

apenas as ilhas da Madeira e dos Açores foram exploradas, com a excepção de um pequeno 
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projecto de 1,8 MW perto de Sines, o primeiro construído em Portugal Continental, em 1992. 

Entretanto, tem-se assistido a um

sendo que em Janeiro de 2002 havia

construção mais 33), perfazendo uma potência total de 125 MW. 

Para além de reduzir a dependência energética 

do efeito de estufa, a exploração da energia eólica cria postos de trabalho e dinamiza 

actividades económicas diversas, incluindo, entre outros, a produção de equipamento, a 

elaboração dos projectos de engenharia, a 

Além disso, a energia eólica é um processo eficiente de produção de electricidade para 

redução das quebras de tensão na Rede e permite que os terrenos ocupados sejam utilizados 

para outras actividades simult

Nas figuras 2.1 e 2.2 pode verificar

eólicos para os mais recentes aerogeradores: 
 

                        

projecto de 1,8 MW perto de Sines, o primeiro construído em Portugal Continental, em 1992. 

se assistido a um enorme crescimento da exploração desta forma de energia, 

sendo que em Janeiro de 2002 haviam 243 aerogeradores instalados em Portugal (estando em 

construção mais 33), perfazendo uma potência total de 125 MW.  

Para além de reduzir a dependência energética do país e a emissão de gases causadores 

do efeito de estufa, a exploração da energia eólica cria postos de trabalho e dinamiza 

actividades económicas diversas, incluindo, entre outros, a produção de equipamento, a 

elaboração dos projectos de engenharia, a comercialização dos sistemas e a sua instalação. 

Além disso, a energia eólica é um processo eficiente de produção de electricidade para 

redução das quebras de tensão na Rede e permite que os terrenos ocupados sejam utilizados 

para outras actividades simultaneamente.  

Nas figuras 2.1 e 2.2 pode verificar-se a semelhança e a evolução dos antigos moinhos 

eólicos para os mais recentes aerogeradores:  

 

Figura 2.1 – Moinho eólico, (Disponível em [9]). 

 

Figura 2.2 – Aerogerador, (Disponível em [10]). 

projecto de 1,8 MW perto de Sines, o primeiro construído em Portugal Continental, em 1992. 

enorme crescimento da exploração desta forma de energia, 

243 aerogeradores instalados em Portugal (estando em 

do país e a emissão de gases causadores 

do efeito de estufa, a exploração da energia eólica cria postos de trabalho e dinamiza 

actividades económicas diversas, incluindo, entre outros, a produção de equipamento, a 

comercialização dos sistemas e a sua instalação. 

Além disso, a energia eólica é um processo eficiente de produção de electricidade para 

redução das quebras de tensão na Rede e permite que os terrenos ocupados sejam utilizados 

se a semelhança e a evolução dos antigos moinhos 



 

 

 

9 – O parque eólico e sua constituição 

2.1.1 – Situação actual 

A energia eólica é hoje considerada uma das mais promissoras fontes naturais de energia, 

principalmente porque é renovável, ou seja, não se esgota. Além disso, as turbinas eólicas 

podem ser utilizadas tanto em conexão com redes eléctricas como em locais isolados [2]. 

Em 2005 a capacidade mundial de geração de energia eléctrica através da energia eólica 

era de aproximadamente 59 gigawatts, o suficiente para abastecer as necessidades básicas de 

um país como o Brasil - embora isso represente menos de 1% do uso mundial de energia. 

Em alguns países a energia eléctrica gerada a partir do vento representa uma significativa 

parcela da produção. Na Dinamarca esta representa 23% da produção, 6% na Alemanha e 

cerca de 8% em Portugal (dados de Setembro de 2007) e na Espanha. Globalmente, a geração 

através de energia eólica mais que quadruplicou entre 1999 e 2005. 

A energia eólica é renovável, limpa, amplamente distribuída globalmente e, se utilizada 

para substituir fontes de combustíveis fósseis, auxilia na redução do efeito-estufa. 

O custo da geração de energia eólica tem caído rapidamente nos últimos anos. Em 2005 o 

custo da energia eólica era cerca de um quinto do que custava no final dos anos 90, e essa 

queda de custos deve continuar com a ascensão da tecnologia de produção de grandes 

aerogeradores. No ano de 2003 a energia eólica foi a forma de energia que mais cresceu nos 

Estados Unidos. 

A maioria das formas de geração de electricidade requer altíssimos investimentos de 

capital, e baixos custos de manutenção. Isto é particularmente verdade para o caso da 

energia eólica, onde os custos com a construção de cada aerogerador pode ficar na casa dos 

milhões de euros, os custos com manutenção são baixos e o custo com combustível é nulo. Na 

composição da fórmula de cálculo dos custos de investimento desta forma de energia levam-

se em conta diversos factores, como a produção anual estimada, as taxas de juros, os custos 

de construção, de manutenção, de localização e os riscos de queda dos geradores. Sendo 

assim os cálculos sobre o real custo de produção da energia eólica diferem muito de acordo 

com a localização de cada parque. 

Apesar da grandiosidade dos modernos moinhos de vento, a tecnologia utilizada continua 

a mesma de há 1.000 anos, tudo indicando que brevemente será suplantada por outras 

tecnologias de maior eficiência, como é o caso da turbovela, uma voluta vertical apropriada 

para capturar vento a baixa pressão ao passar nos rotores axiais protegidos internamente. 

Esse tipo não oferece riscos de colisões das pás com objectos voadores (animais silvestres) e 

não interfere com a audio-visão. Essa tecnologia já é uma realidade que tanto pode ser 

introduzida no meio ambiente marinho como no terrestre. Em 2010, 39 % da electricidade 

consumida deverá ter proveniência “renovável” [8]. Prevê-se que a maior contribuição para o 

aumento da potência instalada em fontes de energia renovável na Europa virá da energia 

eólica [3]. 

Segundo a EWEA, o valor da potência eólica instalada passará dos 34 000 MW em 2004 

para os 180 000 MW em 2020, sendo que a maioria dos países europeus apresentam a intenção 

de aumentar o valor de potência instalada, alterando assim a capacidade instalada global de 

41 GW (objectivo proposto no livro branco1) em 2005 para aproximadamente 67 GW em 2008, 

conforme representado na figura 2.3. 
 

                                                           
1 White Paper, na literatura anglo-saxónica, no qual a Comissão Europeia estabeleceu uma meta de 40 
GW de potência instalada em energia eólica na Europa a ser atingida até 2010. 
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Figura 2.3 - Previsão de potência eólic

Como se pode constatar pelas figuras 2.3 e 2.4,

Portugal, França, Suécia, Irlanda, Holanda, Itália, Reino Unido serão os países com maior 

potência eólica instalada na Europa em 2008

(instalações em terra), havendo no entanto planos para a criação de parques offshore 

(instalações em mar próximo ao litoral), nomeadamente na Alemanha, Bélgica, 

Dinamarca, Holanda e França.
 

Figura 2.4 - Concentração da potência eólica instalada na Europa em 2008
[3]). 

Reino unido

5000 MW

7,5%

Dinamarca

3326 MW

5,0%

França

3000 MW

4,5%

Itália

2600 MW

3,9%

Irlanda

2000 MW

3,0%

Previsão de potência eólica instalada na Europa em 2008, (Fonte: EWIS, disponível em

pode constatar pelas figuras 2.3 e 2.4, a Alemanha, Espanha,

Suécia, Irlanda, Holanda, Itália, Reino Unido serão os países com maior 

na Europa em 2008. Os parques eólicos serão na sua maioria onshore 

(instalações em terra), havendo no entanto planos para a criação de parques offshore 

lações em mar próximo ao litoral), nomeadamente na Alemanha, Bélgica, 

França. 

 

Concentração da potência eólica instalada na Europa em 2008, (Fonte: EWIS, disponível em
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Total: 66400 MW

 
(Fonte: EWIS, disponível em [3]). 

Alemanha, Espanha, Dinamarca, 

Suécia, Irlanda, Holanda, Itália, Reino Unido serão os países com maior 

. Os parques eólicos serão na sua maioria onshore 

(instalações em terra), havendo no entanto planos para a criação de parques offshore 

lações em mar próximo ao litoral), nomeadamente na Alemanha, Bélgica, Reino Unido, 

 

(Fonte: EWIS, disponível em 

Total: 66400 MW
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Este considerável aumento de geração eólica tem sido basicamente motivado por duas 

razões: 

 

• O interesse e necessidade de redução das emissões de CO2 de forma a cumprir 

os critérios fixados pelo protocolo de Kyoto; 

• Uma remuneração extremamente vantajosa garantida para este tipo de 

energia, que motivou investidores privados a desenvolver projectos de centrais 

eléctricas baseadas neste tipo de recurso. 

 

 

No gráfico da figura seguinte pode ser observada a evolução da energia eólica instalada 

em Portugal Continental: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – Evolução da potência instalada em Portugal Continental, (Fonte: DGEG, disponível em 
[37]). 

 

A potência eólica instalada no final de Setembro de 2007 situava-se em 2 065 MW, 

distribuída por 150 parques, com um total de 1 125 aerogeradores ao longo de todo o 

território Continental. 47% da potência instalada situa-se em parques com potência igual ou 

inferior a 25 MW [37]. 

Actualmente, o consumo total de electricidade do País ronda os 50 TWh, 23 dos quais 

garantidos pelas fontes renováveis. O maior contributo, até 2010, deverá ser dado pela 

eólica, com mais três gigawatts de potência instalada e 6,6 TWh de produção [36].   
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2.2 - Constituição de um parque eólico 

Um parque eólico é normalmente constituído por alguns aerogeradores, uma rede de 

média tensão enterrada e uma subestação/edifício de comando própria(o).  

Na figura 3.1 pode observar-se a constituição típica de um parque eólico: 

 

 
Figura 2.6 - Principais elementos num parque eólico, (Fonte: INETI, disponível em [45]). 

 

A conversão da energia eólica em energia eléctrica é efectuada nos aerogeradores, 

componente principal numa central eólica, representando cerca de 70-80% do investimento 

total necessário para colocar a central em funcionamento. Os aerogeradores estão ligados 

entre si e a energia produzida é transportada até à subestação por cabos subterrâneos, 

normalmente instalados em vala ao longo dos caminhos de acesso.  

A subestação/edifício de comando recebe a energia produzida no parque que introduzirá 

na rede eléctrica receptora através de uma linha aérea de Alta Tensão (AT). Geralmente este 

edifício é dotado de uma sala de comando e controlo do parque eólico e outras divisões para 

armazém e instalações sanitárias.  

Na figura 2.7 pode observar-se o interior do edifício de comando de um parque eólico 

existente: 
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Figura 2.7 - Exemplo do interior do edifício de comando de um parque eólico existente (Parque eólico 
de Carreço). 

 

Habitualmente a subestação apresenta a seguinte constituição: um painel da linha de AT, 

transformador (es) de potência, um barramento de AT, pórtico de amarração, cabos de 

guarda e poste, electrificação geral, rede de terras, iluminação e tomadas, equipamento 

acessório (quadros de agrupamento e dispersão dos circuitos de comando), controlo, 

sinalizações, protecções e alimentações auxiliares, rede de drenagem pluvial, pórticos, 

postes, vedações e portas de rede. A área da subestação terá uma vedação em rede. Todos os 

seccionadores de fase e seccionadores de terra devem ter posições de encravamento 

mecânico entre si, com sistema de bloqueio. A tensão de contacto e de passo deverão ser 

suficientemente reduzidas de forma a minimizar o risco decorrente do efeito do escoamento 

à terra da corrente de curto-circuito. A protecção contra contactos indirectos deverá ser 

assegurada pela ligação à terra de todas as massas metálicas da instalação e pela utilização 

de aparelhos de protecção de corte automático, sensíveis à corrente diferencial residual 

(sistema TT), em todos os circuitos dos serviços auxiliares de corrente alternada. 

Os transformadores deverão estar instalados na plataforma exterior da subestação, em 

plataforma de nível inferior ao do resto da subestação, sobre fossas de recolha de óleo 

apropriadas. As fossas drenarão para uma cisterna colectora de óleos, estanque, com septo de 

separação água-óleo, e postigo de visita, o que permitirá recolher o óleo derramado e 

proceder à sua reciclagem, em caso de derrames acidentais. 
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Figura 2.8 - Exemplo de um edifício de comando/subestação de um parque eólico existente (Parque 
eólico de Carreço). 

  

Uma vez que a parte mais significativa do investimento num parque eólico é realizado nas 

turbinas eólicas, então procede-se agora à análise da constituição de uma turbina eólica, de 

acordo com a figura 2.9: 

 

Figura 2.9 - Constituição de um aerogerador, (Disponível em [10]). 
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Os principais componentes que constituem uma turbina eólica são: 

 

- Rotor: O rotor é o componente do sistema eólico responsável por captar a energia 

cinética dos ventos e transformá-la em energia mecânica de rotação. É o componente mais 

característico de um sistema eólico. Por este motivo, a configuração do rotor influencia 

directamente o rendimento global do sistema: 

 

• Rotores de Eixo Horizontal: Este é o tipo de rotor mais eficiente, mas requer 

sistemas mecânicos mais complexos que os de eixo vertical. 

 

• Rotores de Eixo Vertical: não são muito usados, pois o aproveitamento do 

vento é menor. A grande vantagem é a sua independência da direcção do vento, no 

entanto os esforços nas pás exercidos pela força centrífuga limita a sua velocidade.  

 

- A transmissão, que engloba a caixa multiplicadora, possui a finalidade de transmitir a 

energia mecânica entregue pelo eixo do rotor até ao gerador. É composta por eixos, 

engrenagens de transmissão e acoplamentos.  

 

- Sistema de refrigeração: trata-se, em regra, de ventiladores ou radiadores a água ou 

óleo. Na caixa de velocidades utiliza-se refrigeração a óleo já que este em si é essencial 

neste componente.   

 

- Os mecanismos de controlo têm como funções orientar o rotor, controlar a 

velocidade das pás e/ou da turbina e controlar a carga. As duas últimas funções 

limitam a potência extraída do vento pelas pás, evitando que a potência obtida com 

ventos superiores ao nominal provoque a destruição dos componentes do sistema 

eólico: 

 

• Controlo de Passo/ Pitch (neste tipo de controlo aerodinâmico, a orientação 

dos ângulos das pás, em geral, varia de 0º a 90º); 

 

• Controlo Stall (neste, o ajuste dos ângulos das pás pode variar de 0º a -6º, 

sendo contrário ao ajuste realizado pelo controlo de Pitch); 

 

 

- Pás: “capturam” o vento e transferem a sua energia para o veio. Cada pá de uma 

turbina de 2500 kW poderá medir aproximadamente 45 metros de comprimento e terá uma 

forma muito parecida com a hélice de um avião (perfil alar com torção variável). 

 

- Cubo: centro do rotor, na extremidade do veio onde se encastram as pás e que 

transmite binário ao eixo primário. Este tem uma baixa velocidade de rotação (condição 

imposta pela aerodinâmica) e interliga-se ao eixo secundário através da “caixa de 

velocidades”. 

 

- As torres são necessárias para sustentar e posicionar o rotor a uma altura conveniente 

para o seu funcionamento, estão sujeitas a inúmeros esforços: às forças horizontais, à 
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resistência do rotor e à força do vento. As forças impostas pelo mecanismo de controlo de 

rotação e os esforços verticais (peso do próprio equipamento), não devem ser desprezados. É 

um item estrutural de grande porte e de elevada contribuição no custo inicial do sistema. 

 

- Nacelle (gôndola): contém os componentes fundamentais da turbina eólica, incluindo a 

“caixa de velocidades” e o gerador eléctrico. A nacelle está ligada à torre de modo a rodar 

em torno do seu centro permitindo orientação do eixo na direcção do vento. Na extremidade 

do eixo encontra-se acoplado o cubo (hub) que, por sua vez, suporta as pás.  

 

- Transformador: os geradores típicos das turbinas eólicas geram elevadas correntes com 

baixos níveis de tensão pelo que têm em regra, acoplado um transformador tendo em vista 

minimizar as perdas de transporte no próprio interior do parque eólico. Nos parques eólicos 

actuais, a energia produzida necessita de ser transportada para uma subestação a partir do 

qual se inter-conecta à rede de distribuição, nomeadamente à subestação deste. Regra geral, 

os geradores das eólicas apresentam uma tensão nominal na ordem de 690 V e o seu 

transformador permite elevar esta tensão ate ao valor nominal na ordem de 20 kV, existindo 

depois na subestação do parque um segundo transformador que eleva a tensão para os valores 

da rede de distribuição (tipicamente 60 kV). Actualmente, são poucos os casos de turbinas 

eólicas directamente ligadas à rede nacional de transporte (230 e 400 kV).    

 

- Gerador eléctrico: é o órgão responsável pela produção de electricidade (transforma a 

energia mecânica de rotação em energia eléctrica através de equipamentos de conversão 

electromecânica). A grande maioria dos aerogeradores fabricados actualmente (em especial 

os de menor potência unitária) vem equipada com geradores assíncronos que podem adaptar-

se a ligeiras variações de velocidade (em torno da velocidade de sincronismo), o que pode 

representar alguma vantagem já que a velocidade do vento pode alterar-se rapidamente 

aquando de uma rajada. Note-se que para além das questões relacionadas com a quantidade 

de energia eléctrica fornecida, as rajadas podem provocar solicitações mecânicas 

consideráveis. A rede exige uma certa qualidade de energia e pode exigir no mínimo potência 

reactiva nula (ou mesmo fornecimento) o que significa, no caso das máquinas assíncronas a 

necessidade de recorrer a bancos de transformadores, em regra, variáveis por forma a 

adaptarem-se às condições de funcionamento da rede.  O tipo de gerador influencia o 

comportamento do aerogerador e as suas interacções com a rede. Existem 2 grupos de 

geradores: 

 

• Geradores Síncronos (operam com velocidade de rotação igual à de 

sincronismo); 

• Geradores Assíncronos (operam com velocidades de rotação diferentes à de 

sincronismo); 

 

Os geradores eólicos são projectados para gerarem a máxima potência a uma determinada 

velocidade do vento. Esta potência é conhecida como potência nominal e a velocidade do 

vento a que ela é atingida é designada velocidade nominal do vento. Esta velocidade é 

ajustada de acordo com o regime de ventos no local, sendo habitual encontrar valores entre 

12 a 15 m/s. 

Na figura 3.5 pode ser observada a curva de potência típica de um aerogerador: 



 

 

 

17 – O parque eólico e sua constituição 

  

Figura 2.10 - Curva de potência de um aerogerador. 

 

Pela mesma razão, para valores superiores à velocidade do vento nominal não é 

económico aumentar a potência, pois isso obriga a maiores dimensões de todos os 

equipamentos com o correspondente aumento do investimento, do qual apenas se tiraria 

partido durante poucas horas no ano: assim, o aerogerador é regulado para, acima da 

velocidade nominal do vento, funcionar a potência constante, provocando-se, artificialmente, 

uma diminuição no rendimento da conversão.  

Quando a velocidade do vento se torna perigosamente elevada (superior a cerca de 25-30 

m/s), o aerogerador é desligado por razões de segurança (as cargas aerodinâmicas crescem 

com o quadrado da velocidade do vento). 

Nos actuais aerogeradores a adaptação do regime de produção da máquina à velocidade 

do vento a cada instante faz-se pelo ajuste programado do ângulo de ataque das pás (controlo 

de passo) e, em alguns casos, através de um conjunto de soluções mecânicas ou eléctricas, 

associados a soluções do tipo electrónica de potência, procede-se ao controlo da velocidade 

de rotação. Todavia, em determinadas situações, como o caso de se ter de limitar a potência 

de funcionamento da máquina, este sistema também permite regular essa variável.  

Por diversos motivos, tais como, devido a perdas, protecção das partes mecânicas, 

velocidades extremas do vento e ao controle de potência solicitado ao aerogerador, nem toda 

a energia disponível do vento pode ser aproveitada. Nos sistemas eólicos, a parcela da 

energia realmente aproveitada encontra-se na faixa dos 20% a 30 % da energia transportada 

pelo vento. Por esta razão, define-se para um determinado rotor um coeficiente de potência 

(Cp) caracterizado como a razão entre a potência mecânica disponível no eixo da turbina 

(Pm) e a potência disponível transportada pelo vento (Pd). 
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Figura 2.11 - Curva de potência e coeficiente de potência de um aerogerador, (Disponível em [10]). 

 

Tal como se pode verificar na figura 2.11, existe um ponto onde a curva de potência e a 

curva do coeficiente de potência se cruzam. Esse é o ponto onde o rotor faz o melhor 

aproveitamento da energia disponível pelo vento, sendo portanto, o ponto onde o rotor opera 

com máxima eficácia. Tal como já foi referido, existem limites de operação do rotor eólico 

que, quando ultrapassados, comprometem irreversivelmente o desempenho da turbina. Com 

base neste aspecto são necessárias técnicas de controlo de forma a garantir a segurança de 

operação do sistema de conversão de energia eólica. 
 

2.3 - O vento e a energia eólica 

 

Com a crise petrolífera da década de 70 e a necessidade de assegurar uma diversidade e 

segurança no abastecimento de energia, ressurgiu o interesse pela energia de origem 

renovável. A utilização das energias renováveis em substituição dos combustíveis fósseis é 

uma direcção viável e vantajosa, pois para além de serem praticamente inesgotáveis, 

apresentam um impacto ambiental diminuto [12]. 

Actualmente, a energia eólica é vista como uma das mais promissoras fontes de energia 

renováveis, sendo caracterizada como uma tecnologia consistente e madura. Os grandes 

centros de produção eólica encontram-se na Europa e nos EUA. O índice de crescimento a 

nível mundial tem aumentado, cerca de 5 GW por ano, e com tendência a aumentar. As novas 

directivas da União Europeia incentivam a produção de energia a partir de fontes renováveis, 

permitindo a venda de energia a preços vantajosos, bem como, ajudas económicas ao nível do 

investimento [31]. 

Ao nível ambiental, são notáveis os impactos da instalação de um parque eólico quer ao 

nível visual, como ao nível do ruído, no entanto estes são diminutos face aos impactos 

ambientais que o mundo atravessa hoje. 
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2.3.1  - O vento 

A energia eólica é a energia que provém dos ventos, resultantes da conversão da radiação 

solar que incide no planeta. O vento surge assim, associado ao aquecimento diferencial da 

superfície terrestre pela radiação solar, uma vez que esta não tem distribuição homogénea, 

variando não apenas em altura mas também com o tipo e características da superfície 

(floresta, terra, deserto, etc.), verificando-se a deslocação de grandes massas de ar, de zonas 

de ar mais denso e frio para as zonas de ar menos denso e quente. As principais influências no 

movimento global da atmosfera ocorrem pelo aquecimento diferencial entre o Equador e os 

pólos e, pela rotação da Terra (efeito de Coriolis): 

 

Figura 2.12 - Efeito da Força de Coriolis no deslocamento norte-sul sobre a Terra, (Disponível 
em [39]). 

Um terceiro factor, são as características da própria superfície terrestre, sendo que a 

proximidade ao solo tem particular interesse para a actividade humana, devido à sua 

influência nas características aerológicas, nomeadamente, pelo efeito de atrito. Obstáculos, 

orografia e a rugosidade do terreno, provocam alterações significativas no campo das 

velocidades. 

Devido às instantâneas mudanças de direcção do vento, as turbinas ficam sujeitas a 

maiores esforços mecânicos, afectando a conversão da energia eólica em energia eléctrica. 

Assim, o vento pode ser modelizado por um valor médio da velocidade acrescido de uma 

componente devido à turbulência: 
 

                                                       ���� = �� + �`���                                         (2.1) 
 

As variações lentas do vento podem ser modelizadas por expressões probabilísticas. A 

distribuição de probabilidade de ocorrência que melhor se ajusta à distribuição da velocidade 

do vento é a distribuição de weibull, expressa por ([43] e [44]): 
 

                                      	
��� = �
� �

����� ���
���

  [%] ,                             (2.2) 

   

onde: 

 

	
= probabilidade de ocorrência da velocidade v; 

k= factor de forma (adimensional); 

A= factor de escala (m/s); 
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 Na figura seguinte mostra

parâmetros A e k: 

 
Figura 2

 

As turbinas eólicas são projectadas para produzirem à potência 

determinada velocidade do vento (velocidade nominal)

sendo ajustada de acordo com o tipo de turbina e 

instalação. 

A exploração óptima da energia eólica ocorre para valores 

da velocidade nominal.  

Como se pode analisar na figura seguinte, a percentagem de tempo d

turbina à potência nominal é reduzida, 

das condições climatéricas e das condições locais (obstáculos e superfície).

 
 

 
Figura 2.14 - Curvas de tempo de funcionamento

Na figura seguinte mostra-se como podem variar os regimes de vento em função dos 

         

2.13 - Influência de k e de A na distribuição de Weibull

As turbinas eólicas são projectadas para produzirem à potência 

determinada velocidade do vento (velocidade nominal). Esta velocidade ronda os 13 m/s, 

de acordo com o tipo de turbina e com o regime de ventos no local

A exploração óptima da energia eólica ocorre para valores de vento constantes e próximos 

Como se pode analisar na figura seguinte, a percentagem de tempo d

turbina à potência nominal é reduzida, devido à inconstância da velocidade do vento

climatéricas e das condições locais (obstáculos e superfície).

Curvas de tempo de funcionamento, (Fonte: EWEA, disponível em [4

variar os regimes de vento em função dos 

Influência de k e de A na distribuição de Weibull. 

 

As turbinas eólicas são projectadas para produzirem à potência nominal, a uma 

velocidade ronda os 13 m/s, 

com o regime de ventos no local de 

de vento constantes e próximos 

Como se pode analisar na figura seguinte, a percentagem de tempo de funcionamento da 

inconstância da velocidade do vento, fruto 

climatéricas e das condições locais (obstáculos e superfície). 

  

(Fonte: EWEA, disponível em [40]). 



 

 

 

21 – O parque eólico e sua constituição 

 

 Na figura seguinte pode ser observado o mapa do potencial eólico de Portugal 

Continental que permite ilustrar a estimativa de produção eólica nas diversas regiões do país, 

constituindo uma poderosa ferramenta na avaliação prévia do potencial energético do vento, 

bem como, instrumento auxiliar de decisão de futuros investimentos em campanhas 

experimentais de planeamento de redes eléctricas e demais infra-estruturas numa região: 

 

Figura 2.15 – Fluxo de potência a 60 m [W/m2], (Fonte: INETI [38]). 
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2.3.2 - A energia disponível no vento 

A velocidade do vento é extremamente importante para que se possa quantificar a 

energia que é possível converter em electricidade a partir de uma turbina eólica. A energia 

mecânica disponível no vento para conversão em energia eléctrica é fornecida pela energia 

cinética associada à massa de ar, que atravessa a turbina a uma velocidade V. Essa massa de 

ar atravessa uma superfície correspondente à área de varrimento das pás do rotor, de área A 

(m2), por unidade de tempo, deslocando uma massa m = ρAV (Kg/s) [31].  
 

 

 

Figura 2.16 - Potência mecânica disponível no vento. 

 

Assim, a potência mecânica disponível no vento pode ser traduzida pela seguinte 

expressão:  
 

                                                          ����������� = �
� � !"�"� = �

�  !"#     [W/m2],                (2.3) 

onde: 

ρ= massa volúmica do ar (ρ=1,225 Kg/m3, em condições atmosféricas normais);  

A= π.rrot
2  ; rrot = raio do rotor; 

 

Como se pode observar, a potência disponível do vento varia com o cubo da velocidade, 

ou seja, se a velocidade aumentar para o dobro, a potência aumentará oito vezes. Por outro 

lado, se a área varrida pelas pás aumentar para o dobro, a potência apenas aumentará duas 

vezes. Mais uma vez, chega-se à conclusão que, embora estes dois factores sejam 

importantes, aquando da escolha do local para a construção de um parque eólico, o valor da 

velocidade do vento no local é o mais relevante. 

É de realçar que a expressão anterior traduz a potência disponível no vento, não estando 

contabilizados os efeitos devidos ao rendimento mecânico da turbina, bem como, devido ao 

facto que o vento que atravessa as pás não tem velocidade de escoamento nula. Na 

realidade, para que o efeito tenha continuidade, é necessário que continue para jusante o 

escoamento que atravessa a turbina. Assim sendo, Betz determinou o valor de 59,3% como o 

rendimento máximo para a conversão da energia eólica em energia mecânica, devendo ainda 

contabilizar-se o rendimento dos aerogeradores, os efeitos de esteira no parque e as perdas 
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eléctricas resultantes do transporte de energia. A abordagem de Betz é muito simplificada, 

mas permite-nos ter uma ideia de que há um limite para a extracção da energia do vento.   

Assim sendo, define-se o coeficiente de potência (Cp) como sendo a razão entre a 

potência eléctrica fornecida e a potência mecânica disponível. Este coeficiente vem em 

função da velocidade do vento e tem em conta o rendimento eléctrico e mecânico do gerador 

[31].  
    

                                                          $�%
&'(é*+,-*.

&/�0                                                                (2.4) 

 Tal como já foi referido, a potência mecânica disponível pelo vento, Pmec, varia com o 

cubo da velocidade do vento, logo, para valores de vento muito baixos2 (cerca de 4 m/s) a 

turbina é desligada por motivos de rendimento. Para valores de velocidade superiores à 

velocidade nominal seria necessário um sobredimensionamento de todos os equipamentos 

com o correspondente aumento no investimento, do qual apenas se tiraria partido durante 

poucas horas no ano, tal como é possível observar pela figura 2.14. Assim, a turbina é 

regulada para acima da velocidade nominal do vento, produzir a potência constante, sendo 

que para valores da velocidade do vento muito altos3 (cerca de 25 m/s) a turbina é desligada 

por motivos de segurança, de modo a prevenir a danificação da mesma.  

O valor esperado da energia produzida anualmente por uma turbina eólica, é dado pela 

multiplicação do número de horas anuais (8760), pelo integral do produto da probabilidade de 

ocorrência da velocidade do vento (fW (v)) com o valor da potência do sistema de conversão 

respectivo a essa velocidade (P(v)). O intervalo de integração tem como limite mínimo a 

velocidade de cut-in speed e como limite máximo a velocidade de cut-out speed.  
                 

                                               2 = 8760 7 	
���. ���� 9�
:;<��;< �����

:;<��� �����
                                 �2.5� 

A equação anterior pode ser escrita em modo discreto como: 

          2 = ? 8760 ×
:;<��;< �����

:;<��� �����
	
��� × ����                                       �2.6� 

Então torna-se óbvio que para se calcular a energia eléctrica total anual produzida num 

parque eólico ( Etotal) vem: 
 
                                                 2<�<A� =  ∑ 2C�C%�     ,                                                
(2.7) 
onde: 

n = número total de turbinas existente no parque eólico; 
Ej= valor da energia eléctrica total anual produzida pela turbina j; 

 

Se as turbinas forem todas iguais, a equação pode ser simplificada e escrita da seguinte 

forma:  

                                                                2<�<A� =  2 × E                                  (2.8)
                                                           
2 Cut-in speed 
3 Cut-out speed 
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Capítulo 3 

3 - Perdas de energia em parques eólicos 

O estudo de perdas de energia em qualquer instalação eléctrica está estreitamente 

relacionado com o uso eficaz da energia. O seu cálculo depende do número e da qualidade 

das medidas eléctricas disponíveis. Tipicamente, cada parque eólico tem medidas eléctricas 

em todas as suas turbinas eólicas e no seu ponto/barramento de alta tensão de conexão. No 

entanto, é difícil calcular de um modo fácil estas perdas devido a problemas tais como a 

redundância, a inexactidão, a irregularidade, a falta dos dados, etc. 

Nesta dissertação o método proposto será o cálculo das perdas eléctricas do parque eólico 

a partir dos parâmetros da rede (cabos, transformadores e aerogeradores), obtendo assim as 

perdas que ocorrem no parque eólico. 
 

3.1 - Porque é a eficiência energética uma questão importante? 

A eficiência energética pode ser definida como a optimização que podemos fazer no 

consumo de energia, ou seja, como a redução do consumo de energia mantendo os mesmos 

serviços. A ameaça de esgotamento das reservas de combustíveis fósseis, a pressão dos 

resultados económicos e as preocupações ambientais, levam-nos a encarar a eficiência 

energética como uma das soluções para equilibrar o modelo de consumo existente e para 

combater as alterações climáticas [5]. 

Os objectivos do Protocolo de Kyoto e, mais recentemente, as dificuldades emergentes na 

provisão de energia levantaram a importância dada às políticas de eficiência energética [41]. 

Quase todos os países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico) e um crescente número de países da não-OCDE estão a usar instrumentos novos 

ou actualizados, cada vez mais eficientes, adaptados às circunstâncias de cada um.  

A melhoria da eficiência energética tem várias vantagens tais como, o fornecimento de 

energia a um maior número de consumidores, com a mesma capacidade de produção, que é, 

muitas vezes, a principal dificuldade em, por exemplo, muitos Países da África e da Ásia. 

Outra vantagem, é a diminuição da taxa de crescimento do consumo de electricidade, 

essencial em países com uma taxa de consumo de electricidade elevada, tais como, a China e 

muitos Países do sul da Ásia Oriental.   

O aumento da eficiência energética é, cada vez mais, um imperativo de segurança 

económica, política e ambiental. Num mundo em que os combustíveis fósseis se estão a 
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esgotar, em que a instabilidade política associada à extracção desses combustíveis é uma 

preocupação crescente, num mundo que começa a sofrer consequências económicas directas 

de um cada vez mais certo aquecimento global com origem nas emissões de carbono da 

queima desses combustíveis, a eficiência energética deixa de ser um capricho de 

ambientalistas para passar a ser um factor de competitividade essencial, a ter em conta nos 

planos estratégicos dos países e das empresas. Não são só os custos directos acrescidos, 

associados ao factor energia, que reduzem a competitividade de indústrias e países 

energeticamente ineficientes. A competitividade, também é reduzida, por perderem o 

comboio das tecnologias de aumento da eficiência, as quais constituirão um dos mercados de 

maior crescimento ao longo das próximas décadas. É um comportamento tão autista ignorar 

as tecnologias da eficiência energética, como ignorar as tecnologias da informação e da 

Internet [7]. 

O uso eficaz da energia deve ser componente integrante de uma estratégia nacional de 

energia detalhada, que tem como destinatários a oferta e a procura de energia num jogo de 

políticas equilibrado. Com o uso mais eficaz da energia, é possível diminuir a dependência nas 

fontes de energia importadas, realçar a concorrência internacional, reduzir custos e abrandar 

os impactos ambientais devido ao uso de energia. O uso eficiente de produtos e de processos 

de energia renderá benefícios adicionais à infra-estrutura nacional de produção e da entrega 

energética, aumentando as actividades produtivas que, os recursos existentes e novos, podem 

suportar [41]. 

Com a aplicação apropriada de tecnologias e de processos eficientes da energia, estarão 

disponíveis os maiores recursos para competir no mercado global ao reduzir impactos 

ambientais e ao aumentar a segurança energética. Muitas tecnologias energéticas eficientes 

têm o benefício adicional de optimização dos processos e de diminuição dos custos de 

manutenção. A redução da necessidade de energia igualmente ajudará a manter custos da 

energia razoáveis. O uso eficaz da energia apresenta uma situação mutuamente benéfica para 

todas as áreas dentro do abastecimento de energia e do sistema de entrega. 

 

3.1.1 - O impacto da energia no ambiente 

A energia é essencial ao bem-estar, tanto económico como social das populações. As 

exigências cada vez maiores de consumo de energia, a nível mundial, obrigam à utilização 

crescente dos recursos energéticos, com consequências nefastas para o ambiente. Uma das 

consequências mais gravosas é o aumento do efeito de estufa, que tem origem nas elevadas 

emissões de alguns gases para a atmosfera terrestre, resultantes da combustão de recursos 

fósseis, como o petróleo ou o carvão. Mas se, por um lado, o efeito de estufa mantém a 

superfície da Terra aquecida e com uma temperatura amena, por outro, a excessiva 

concentração de dióxido de carbono e outros gases na atmosfera terrestre reduzem a 

libertação de calor para o espaço, provocando um aumento médio desta temperatura e um 

aquecimento do Planeta. As consequências deste aquecimento tornam-se também cada vez 

mais evidentes ao nível das alterações climáticas globais e regionais, verificadas ao longo das 

últimas décadas. A menos que os comportamentos mudem, será difícil inverter a situação. 

Entre várias medidas possíveis, ganha relevância a aposta de diversos países na redução das 

emissões de gases com efeito de estufa (GEE). Neste sentido, foi proposto em 1997 o 
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Protocolo de Kyoto, fruto de uma convenção internacional sobre alterações climáticas que, no 

quadro da ONU, vincula os participantes a cumprirem metas de redução das emissões de GEE 

até 2010. A Portugal foi permitido aumentar as emissões em 27% em relação a 1990. No 

entanto, este limite já foi ultrapassado em 9%, segundo os dados de 2003 [5].  

 

 

Figura 3.1 - Nível de emissões de CO2 por habitante (2006), (Fonte: ENERDATA, disponível em [42]. 

 

Do ponto de vista ambiental, a sustentabilidade do desenvolvimento depende, entre 

outras medidas, da contenção das emissões de gases poluentes, da conservação das condições 

agricultáveis do solo, da não contaminação das águas, da exploração racional dos recursos 

fósseis e da melhor utilização dos recursos renováveis. 
 

3.1.2 - O consumo de energia em Portugal 

Portugal produz apenas 15% da energia que consome, tornando-o num dos países mais 

dependentes da utilização de energias fósseis importadas. Passa-se 80% do tempo em 

edifícios. Os serviços e a habitação representam 22% do consumo global de energia, um valor 

que tem aumentado 4% ao ano [5].  

 Estas situações têm consequências directas na economia, uma vez que o custo dos 

combustíveis fósseis importados encarece a produção de bens e serviços em território 

nacional. Adicionalmente, a utilização pouco eficiente da energia traduz-se em ameaças 

preocupantes para o país, seja do ponto de vista económico, social ou ambiental. Uma 

alternativa a esta situação é o aumento da eficiência na produção, na distribuição bem como, 

no consumo de energia, e o aproveitamento do potencial de energias renováveis, que em 

Portugal é assinalável, com destaque para a energia solar, eólica, hídrica e da biomassa. 
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Figura 3.2 - Metas para a instalação de energias renováveis em Portugal em 2010, (Fonte: RCM 169/2005 
de 24 de Outubro, disponível em [5]). 

 

Como se pode observar, o investimento em fontes renováveis de energia é cada vez mais 

relevante, com um sensível crescimento de mercado a favor da energia eólica. A energia 

eólica é uma eficiente fonte de produção de electricidade tendo ainda como vantagem os 

factos de estar livre de perigos, de ser limpa e de ser abundante [34]. 

No final de Setembro de 2007, Portugal tinha 7 365 MW de capacidade instalada para 

produção de energia eléctrica a partir de fontes de energia renováveis. O acréscimo de 

potência instalada verificado no final do mês de Setembro, relativamente a Agosto, deveu-se 

à entrada em funcionamento de um novo parque eólico e a um reforço de potência em três 

dos parques já existentes [37]. 

Tal como já foi referido anteriormente, actualmente, o consumo total de electricidade do 

País ronda os 50 TWh, 23 TWh dos quais garantidos pelas fontes renováveis [36].    
 

3.1.3 - Eficiência energética num parque eólico 

Como referido anteriormente, a crescente preocupação em torno dos impactos ambientais 

causados pelas formas tradicionais de geração de energia, vários países vêm investindo na 

complementação e transformação de seus parques energéticos com a introdução de fontes 

alternativas de energia. Vários governos estão a traçar novas estratégias de fornecimento de 

energia eléctrica a curto e a longo prazo devido à preocupação com o aumento do consumo 

de electricidade nos últimos anos. Esta preocupação justifica um planeamento mais eficaz e 

rigoroso para essas estratégias, de forma a suprir as necessidades da população. Neste 

contexto, inserem-se as fontes renováveis de energia, as quais têm aumentado a sua 

participação nos mercados e também deixado de se limitar a comunidades isoladas, seu 

principal nicho de aplicação no passado. Com o sensível crescimento de mercado a favor da 

energia eólica, nota-se uma queda nos preços dos aerogeradores ao longo das últimas 

décadas, tornando-a ainda mais competitiva com outras fontes de geração devido à evolução 

da tecnologia, das características operacionais aplicadas à energia eólica e não somente às 

questões de custo. O custo “zero” do seu combustível (ventos), baixo custo de manutenção, o 

curto espaço de tempo necessário para sua instalação e operação, entre outros factores, vêm 
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consolidando o espaço da energia eólica entre as demais fontes de energia. O 

desenvolvimento da humanidade através da utilização cada vez maior de fontes renováveis de 

energia minimizará os impactos ambientais. Em particular, melhorar a eficiência na produção 

de electricidade significa melhorar o aproveitamento da energia disponível nos ventos para a 

produção de electricidade, bem como, a escolha dos equipamentos apropriados de forma a 

obter a optimização dos processos, e isto é de suma importância para a maioria dos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento [11]. 
 

3.2 - Classificação das perdas eléctricas de energia 

Os trânsitos de potência nos elementos eléctricos das redes (linhas, cabos, 

transformadores e geradores) provocam perdas eléctricas que, na sua maioria, são uma 

função do quadrado da corrente que circula nesses elementos e que se traduz pela dissipação 

de calor. Estas perdas são devidas ao efeito de Joule mas não são as únicas perdas existentes 

numa rede.  

Podemos classificar as perdas eléctricas de energia que ocorrem numa rede quanto à sua 

natureza e quanto à sua origem da seguinte forma [34]: 

 

Quanto à sua natureza, as perdas podem ser: 

 

-Perdas de potência, as quais traduzem a diferença existente entre a potência de 

entrada e a potência de saída, num determinado instante t, ou em média num 

intervalo T (kW). 

 

-Perdas de energia, as quais traduzem a diferença existente entre a energia de 

entrada e a energia de saída, num determinado intervalo de tempo (kWh). 

 

Quanto à sua origem, as perdas podem ser classificadas em: 

 

-Perdas técnicas, as quais traduzem perdas resultantes das actividades de 

transporte e transformação da energia eléctrica. Englobam-se aqui as perdas de Joule 

bem como as perdas no ferro dos núcleos magnéticos dos transformadores. Outras 

perdas que poderiam ser consideradas seriam as perdas por efeito de coroa as quais, 

geralmente, nas redes de produção se apresentam como irrelevantes. 

 

-Perdas não técnicas, as quais traduzem a potência ou energia efectivamente 

entregue à rede eléctrica, mas que não é totalmente contabilizada. Incluem-se aqui os 

erros cometidos pela aparelhagem de medição. 
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3.2.1 - Perdas eléctricas numa linha  

As linhas asseguram o transporte e a distribuição da energia eléctrica desde as centrais 

produtoras até aos consumidores finais. A transmissão de energia é realizada pelo campo 

electromagnético criado pela tensão entre os condutores e pela corrente que neles flui [13]. 

A tensão nominal de uma linha determina a sua capacidade de transporte: quanto mais 

elevada for aquela, maior é a potência transportável. As tensões mais altas exigem 

naturalmente níveis de isolamento mais elevados, bem como (para linhas aéreas) maiores 

distâncias entre condutores e entre estes e a terra; as estruturas de suporte são 

correspondentemente de maiores dimensões [13].  

Embora o cobre tenha uma condutividade quase dupla da do alumínio, este material 

prevalece na construção das linhas, por razões de custo e de peso mais baixo. Acresce que o 

diâmetro de um condutor de alumínio é superior ao do equivalente do cobre, o que reduz o 

campo eléctrico na respectiva superfície. Quando este campo excede um dado valor (da 

ordem dos 300 kV/m), manifesta-se o fenómeno da disrupção e ionização do ar envolvente, 

designado efeito de coroa – que provoca perdas adicionais e interferências nas comunicações 

[13]. 

Os parâmetros que caracterizam as linhas eléctricas são a impedância longitudinal e a 

admitância transversal. A resistência e a reactância longitudinais são utilizadas nas 

generalidades dos modelos; a susceptância transversal quando o comprimento da linha excede 

determinados limites; a condutância transversal é, em geral, ignorada em parte devido ao seu 

reduzido valor e em parte devido à deficiente caracterização da física do fenómeno [13]. 

Estes parâmetros são distribuídos ao longo da linha, exprimindo-se em Ω/km ou S/km, 

consoante se trate de impedância ou admitância, respectivamente. A circunstância de ser 

caracterizada por parâmetros distribuídos distingue a linha de um circuito de parâmetros 

concentrados: o tempo de propagação do campo electromagnético é não nulo [13].       

A resistência de uma linha é o parâmetro que condiciona as perdas (por efeito de Joule), 

donde a sua importância. A resistência, por unidade de comprimento, é fruto do quociente da 

resistividade e da secção dos condutores que constituem as linhas: 
 

                                                            R = G
H    (Ω/Km),                                         (3.1)  

onde ρ é a resistividade do material (Ω mm2/Km) e S a secção do condutor (mm2). 

O valor da resistividade do material é conhecido, de acordo com a natureza do condutor, 

a uma temperatura igual a 20ºC. Caso a temperatura, no local onde se situa a linha, seja 

diferente desse valor será necessário efectuar uma correcção do valor da resistividade para 

essa mesma temperatura. A variação da resistividade com a temperatura é dada pela 

expressão [14]: 
 

                       ρ2 =ρ1 [1+α1×(θ2−θ1 )] ,              (3.2) 
  

onde: 

 

ρ1- Resistividade à temperatura θ1; 

ρ2- Resistividade à temperatura θ2; 

α1 - Coeficiente de temperatura relativo a θ1; 
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Da expressão (3.2), fazendo θ1 = 20ºC e  θ2 = θ, obtém-se: 

 

                                          ρ θ = ρ 20 [1+α20×(θ − 20 )]             (3.3) 
 

O valor do coeficiente de temperatura depende do tipo de material utilizado, exemplo 

disso são o cobre e o alumínio que apresentam os seguintes valores [32], para uma 

temperatura de 20ºC: 
 

α (cobre)=0,0039/ºC 
 

 α (alumínio)=0,0040/ºC 
 
 

Na prática a resistência dos variados tipos de condutores usados é obtido com recurso às 

tabelas fornecidas pelo fabricante. 

Para a condutância transversal G, não existe uma fórmula utilizável na prática. Esta 

condutância é devida à corrente de fuga entre os condutores e a terra, a qual flui 

essencialmente pela superfície das cadeias de isoladores. Ela depende fortemente das 

condições atmosféricas, em particular da humidade, da poluição, e da sujidade em geral, que 

condicionam igualmente o efeito de coroa. 

 

3.2.2 - Modelização das perdas eléctricas numa linha   

Nos parágrafos seguintes apresentam-se as expressões fundamentais que possibilitam a 

modelização/cálculo das perdas eléctricas numa linha. A dedução completa, incluindo todos 

os passos, é apresentada no anexo A. Considere-se, então, o seguinte sistema simples 

composto por dois barramentos interligados através de uma linha de transmissão de energia: 
 

 
Figura 3.3 - Representação, por fase, de um sistema trifásico composto por dois barramentos e uma 
linha de interligação, (Disponível em [13] (imagem adaptada)). 

 

 
                          IJ�C  =  [|M�|N � |M�||MC|�:�� O P C���O �] .�R P CS�

RNPSN                           (3.4) 

           ��C   =         �       
RNPSN �T |"U|�  −  T |"U||"W| 0XYZ  +  [ |"U||"W| Y�E Z�                      (3.5) 
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            \�C   =         �       
RNPSN �[ |"U|�  − [ |"U||"W| 0XYZ −  T |"U||"W| Y�EZ �                      (3.6) 

 

Cálculo de       : 

 
                      IJC�  =  [|MC|N � |MC||M�|�:�� O P C���O �] .�R P CS�

RNPSN                       (3.7) 

                �C�   =         �       
RNPSN �T |"W|�  −  T |"U||"W| 0XYZ −  [ |"U||"W| Y�E Z�                  (3.8) 

                 \C�   =         �       
RNPSN �[ |"W|�  − [ |"U||"W| 0XYZ +  T |"U||"W| Y�EZ �                 (3.9) 

 

Cálculo de             :                     
                             ���]�A�  =      R       

RNPSN  . [|"U|�  + |"W|�  −  2|"U||"W| 0XY   Z]                      (3.10) 

                             \��]�A�  =      S       
RNPSN  . [|"U|�  + |"W|�  −  2|"U||"W| 0XY   Z]                     (3.11) 

 
                    S_`abcde  =  �

fNPgN × [|Vi|�  + |Vj|� − 2|Vi||Vj|cos   δ] × �R + jX�               (3.12) 

 

Simplificações para um cabo enterrado: 

• R>>X ; 

• θ = 0º 
 
Como: 

S_`abcde  =  [|Vi|�  + |Vj|� − 2|Vi||Vj|cos   δ]
|Z|. ers  

Então: 

                                        S_`abcde%  P̀ abcde%  
 u|vw|N Pxvr|N��xvwx|vr|.yze    O{ 

|f|                               (3.13) 

 

Simplificações para uma rede de distribuição: 

• R  X ; 

         Partindo da equação (3.12) e separando a parte real da parte imaginária, tem-se: 

                                  P̀ abcde  =  f
fNPgN × [|Vi|�  + |Vj|� − 2|Vi||Vj|cos   δ]                      (3.14)      
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                                            ≅ 

                                 Q`abcde  =  g
fNPgN × [|Vi|�  + |Vj|� − 2|Vi||Vj|cos   δ]                      (3.15) 

 

Ao contrário do que acontece em redes de cabos enterrados, nas redes de distribuição a 

componente de perdas é constituída por uma parte real e por uma parte imaginária. Como se 

pode observar, as perdas dependem essencialmente dos valores das tensões nos barramentos, 

bem como do factor de carga (cos δ), sendo que atingem o seu valor mínimo quando 

|Vi|=|Vj|=1 e cos   δ = 1. O seu valor máximo será atingido quando cos   δ = 0, isto é, quando 
δ = 90º. 

A potência activa P é definida como o valor médio da potência instantânea durante um 

período ou um número inteiro de períodos e fisicamente significa a potência útil transmitida. 

A sua grandeza depende fortemente do nível de tensão e do factor de carga [15]. 

A potência reactiva Q, por definição é o valor de pico da componente de potência que 

viaja ao longo da linha, para a frente e para trás, resultando num valor médio nulo e, 

portanto, sem realizar trabalho útil [15]. 

 

Figura 3.4 - Representação gráfica da potência activa e reactiva numa linha, (Disponível em [48]). 

Como se pode concluir, num cabo, as perdas mais significativas são as perdas por 

dissipação de calor produzidas devido à corrente eléctrica que atravessa o material condutor, 

ou seja, perdas por efeito de Joule. Essa produção de calor é devida ao trabalho realizado no 

transporte das cargas através do material em determinado tempo. Como um cabo apresenta 

uma determinada resistência à passagem da corrente, então pode-se calcular a potência 

dissipada, por unidade de comprimento, utilizando a lei de Joule, tal como já foi verificado 

anteriormente: 

                                                                 ���]�A� = T × �� ,                                  (3.16) 
onde R é a resistência da linha e I a intensidade da corrente eléctrica que atravessa o cabo. 

Da equação (3.16), verifica-se que as perdas por efeito de Joule dependem linearmente 

do valor da resistência do cabo e quadraticamente do valor da corrente eléctrica que 

atravessa o cabo. Ou seja, se o valor da corrente eléctrica aumentar para o dobro, as perdas 
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por efeito de Joule aumentarão para quatro vezes. Deste modo, para se minimizar o valor das 

perdas por efeito de joule existem duas opções, ou diminuir o valor da resistência do cabo ou 

então diminuir a corrente eléctrica que atravessa o cabo. 

Para reduzir o valor da corrente eléctrica que atravessa o cabo mantendo os mesmos 

serviços, a solução passa por instalar um segundo cabo em paralelo, com a mesma secção, 

com o cabo já existente. Repare-se na seguinte figura: 

 

 
Figura 3.5 - Esquematização da passagem do uso de um cabo para o uso de dois cabos, colocados em 
paralelo, com a mesma secção. 

Da figura anterior, e tendo em conta a equação (3.16), verifica-se que as perdas por 

efeito de Joule no cabo 1 podem ser aproximadas pela seguinte equação: 
 
 

                                          ���]�A�_� = T × ��                                   (3.17) 
     

Se a opção passar pela instalação de dois cabos (cabo 2 e cabo 3) colocados em paralelo, 

com a mesma secção, então a corrente que atravessa cada um dos cabos 2 e 3, será metade 

da corrente que atravessa o cabo 1: 

 

                                        ���]�A�_� = ���]�A�_#  = T × �
��� =  T × �

�
�
         (3.18) 

 

Somando as perdas por efeito de Joule que ocorreriam nos cabos 2 e 3: 

 

                          ���]�A�_� + ���]�A�_# = T × �
�

�� + T × �
�

�� = T × �
�

�
       (3.19) 

 

Verifica-se então que se a opção passar pela instalação de dois cabos em paralelo, com a 

mesma secção, então as perdas por efeito de Joule verificadas serão apenas metade das 

perdas verificadas no caso da opção da instalação de apenas um cabo. 
 

                                            � ���]�A�_� + ���]�A�_# �  =  &�',�.�_�
�                  (3.20) 

   

É necessário salientar que na demonstração anterior, foi considerado que a secção dos 

cabos 2 e 3 é a mesma secção considerada para o cabo 1. No entanto, se a opção passar pela 

instalação dos dois cabos, colocados em paralelo, como a corrente que atravessaria cada um 

deles seria apenas metade, então a secção dos cabos poderia ser reduzida tendo como 
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consequência o aumento da resistência dos cabos e, por sua vez, o aumento das perdas por 

efeito de Joule em cada um deles.  

Os resultados desta solução são bastante apelativos, no entanto a mesma poderá não ser 

viável sobre o ponto de vista económico, uma vez que o investimento inicial nos dois cabos 

poderá não ser compensado pelo valor das perdas evitadas pelos mesmos. No entanto, 

posteriormente será feito um estudo económico das perdas num parque eólico, onde se 

concluirá em relação à viabilidade desta solução.  

 

Para reduzir o valor da resistência do cabo, a solução passa pelo aumento da secção do 

cabo. Embora um cabo de maior secção tenha um custo superior aquando da compra, a 

verdade é que o custo das perdas evitadas com o mesmo poderá compensar, ao fim de um 

determinado período, esse incremento do investimento inicial. Esta solução será retratada em 

detalhe na próxima subsecção (3.2.3). 

Uma recomendação para a redução das perdas numa linha, vai no sentido de serem 

efectuadas regularmente, operações de limpeza da mesma, pois quanto maior for a sujidade 

presente na linha, maior será a dificuldade de dissipação de calor por parte da mesma, e por 

sua vez, maior será o valor das perdas na linha. 

 

3.2.3 - Escolha da secção económica de um cabo eléctrico 

Habitualmente a escolha das secções dos cabos é feita tendo em conta as condições 

técnicas dos mesmos: 

 

• Condição de aquecimento ( Is ≤ fc.Iz ) , onde Is é a corrente de serviço que atravessa a 

canalização, fc é o factor de correcção que diz respeito às situações em que os cabos 

estão enterrados em grupo, factor esse fornecido pelos fabricantes e Iz é a 

intensidade máxima da corrente admissível pela canalização. 

• Condição de queda de tensão (∆|U| ≤ ε.|Uns|), onde ∆|U| é a queda de tensão num 

ramal, ε.|Uns| é a queda de tensão máxima admissível onde, o valor de ε(%) a usar 

depende da exigência da qualidade de serviço. 

• Protecção contra sobreintensidades (sobrecargas e curto-circuitos).  

 

Aqui vai ser considerada uma metodologia que também tem em conta um critério de 

carácter económico que, embora normalmente desprezado pelos projectistas, assume um 

papel importante no que diz respeito a poupanças de energia. Este critério tem por objectivo 

a escolha da secção do cabo que minimiza o encargo total, correspondente à soma do custo 

de investimento inicial do cabo com os encargos periódicos associados às perdas de energia 

por efeito de joule [45].  

Para um tipo de cabo e um regime de utilização dados, a soma destes custos em função 

da secção passa por um mínimo correspondente ao valor da secção económica. O gráfico 

representado de seguida permite uma visualização da evolução dos diferentes custos. 
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Figura 3.6 - Custo total da canalização em função da secção, (Disponível em [46] (imagem adaptada)). 

  
                                               Ctotal=Cinv+Cexp                                                 (3.21) 
 

 

• Custo de investimento (Cinv), correspondente ao valor de compra e de 

instalação, varia no mesmo sentido que a secção; 

• Custo de exploração (Cexp), correspondendo em grande parte ao custo das 

perdas de energia por efeito de Joule, varia no sentido inverso da secção; 

 

Como é conhecida a corrente que passa em cada troço de cabo cuja secção se pretende 

determinar, bem como nos é fornecido, pelo fabricante, o valor da resistência do cabo desse 

mesmo troço, então estão estabelecidas as condições para determinar as perdas por efeito de 

Joule em cada um dos troços de cabo. É de salientar que os valores da corrente conhecidos, 

são valores estimados, logo envolvem incertezas em certos casos importantes. No entanto, 

devemos ter em conta que uma solução com incertezas é sempre melhor que uma solução 

resultante de um palpite não fundamentado ou da não consideração de aspectos relevantes 

do problema.  

Tradicionalmente, a prática usada para a escolha da secção era a utilização da secção 

mínima possível optando-se pela minimização do investimento inicial, no entanto, sob o ponto 

de vista da poupança energética esta poderá não ser a melhor solução.   

A metodologia proposta, recomenda em geral secções superiores às adoptadas pela 

prática tradicional, implicando vantagens económicas directas (economia de energia) e ainda 

indirectas - com efeito, a utilização de maiores secções coloca as linhas em melhores 

condições de exploração (melhor funcionamento dos aparelhos de utilização, implicando 

maior tempo de vida). Complementarmente, as linhas passam a dispor de uma maior folga em 

termos de capacidade de transporte o que permite encarar com maior confiança evoluções 

futuras das cargas.  

Uma vez que o custo do cabo (€/Km) é fornecido pelo fabricante, para calcular o custo de 

um troço de cabo (€) basta multiplicar o custo do cabo (€/Km) pelo comprimento do troço. 
 

                                             $:A�� = $:A�� [��] ∗ �     �€�,                                 
(3.22) 

onde l é o comprimento do troço do cabo em questão. 
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Uma vez calculado o custo de cada troço de cabo (€), procede-se agora ao cálculo do 

custo das perdas verificadas em cada troço de cabo, por ano. Verificou-se anteriormente que 

as perdas (Joule) no cabo são calculadas pela expressão (3.16). Conhecido o valor da potência 

de perdas (kW) e o custo de perdas (€/kW), o custo das perdas (€) num cabo por ano pode ser 

obtido através da seguinte expressão: 
 

           Cperdas_cabo_por_ano = �∑ P̀ abcde × f��v��  ×  Cperdas × 8760 :;<��;< �����
:;<��������  (€),       (3.23) 

onde: 

Pperdas= potência de perdas (kW); 

Cperdas= custo de perdas (€/kW); 

fW(v)= probabilidade da ocorrência da velocidade v (%); 

 

Como o fenómeno de dissipação de energia se vai manter durante o período de vida do 

sistema eléctrico, será necessário, para o contabilizar, considerá-lo como uma despesa 

efectuada periodicamente no fim de cada ano. Economicamente poderá considerar-se como 

uma renda, cuja capitalização é possível através da conhecida expressão: 
 

                                                                                     � = TA × ����P����
�                                                            (3.24) 

onde:  
 

D= VAL - valor actualizado (presente) da renda Ra; 

Ra - despesa anual periódica (renda) = Cperdas_cabo_por_ano; 

n -período de vida útil do investimento (anos); 

i - taxa de actualização, ou seja, a taxa de rentabilidade mínima exigida; 
 

 

O cálculo do valor actualizado desta série periódica de rendas é necessário para 

posteriormente se proceder ao cálculo do período de retorno do investimento (PRI) e assim 

chegar a uma conclusão quanto à escolha da secção a usar. 

Procede-se então ao cálculo do período de retorno do investimento de um cabo de secção 

superior face à secção mínima possível (opção que minimiza o investimento inicial):  
 

                                                                  E = − ����� �� � �N   
 ��N� ���×��

����P��     ,                                                   (3.25) 

onde: 

 I1, I2 - custo de investimento inicial do cabo 1 e do cabo 2, respectivamente (€); 

R�, R�  -custo das perdas do cabo 1 e do cabo 2 por ano, respectivamente (€); 

n = PRI = período de retorno de um investimento (anos);  

i - taxa de actualização, ou seja, a taxa de rentabilidade mínima exigida (%).  
 

A dedução completa desta equação é apresentada no Anexo B. 
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Uma vez conhecido o período de retorno de investimento de um cabo, basta ir 

aumentando sucessivamente a secção e comparando os resultados, optando por aquela que 

melhor serve os interesses do promotor da obra. 

Posteriormente, nesta dissertação, aquando do estudo técnico-económico, como 

complemento ao método do PRI, vai ser usado o método do Valor Actualizado Liquido (VAL), 

método que transporta todos os fluxos de caixa anuais para uma data presente. 

Para o cálculo do VAL entram todos os investimentos, todas as rendas componentes de 

exploração (sejam pagas ou recebidas) e ainda a componente de desinvestimento (os valores 

residuais). O modelo é definido da seguinte forma [35]: 
 

            "!� = �� �
�P� + �� N

��P��N + … + �� �
��P��� + MR

��P��� −  $�¢ ,         (3.26) 
 

onde: 
 

CFEk = é o cash-flow de exploração no final do ano k; 

CI0 = é o valor actual dos fundos correspondentes ao custo do investimento; 

VR = valor residual quer do Activo Fixo (líquido de mais ou de menos-valias) quer do Fundo 

de Maneio;  

i= taxa de actualização, ou seja, a taxa de rentabilidade mínima exigida; 

k= período de vida útil do investimento. 

 

A expressão (3.26) pode também aparecer sob a forma: 

 

                                "!� = ∑ ���
��P���

��%¢     ,                              (3.27) 
 

onde: 

 

FCk= é o cash-flow global obtido no período k e engloba o CFEk eo cash-flow de 

investimento; 

k= período de vida útil do investimento; 

i= taxa de actualização, ou seja, a taxa de rentabilidade mínima exigida; 
 

  Se o VAL for positivo significa que o investimento deve ser aceite, visto que 

contribuirá para aumentar a riqueza dos detentores do capital. Dito de outro modo, tem 

subjacente que, em termos previsionais, os fluxos monetários líquidos gerados pela 

implementação do investimento permitem reembolsar o capital investido e ainda deixam um 

excedente que incrementa a riqueza dos promotores [35]. 

 As duas ideias-chave subjacentes ao modelo são: 

• Como se assume que a taxa de actualização representa o custo de 

oportunidade do capital, o VAL traduz o preço do mercado de investimento. Sendo 

positivo, equivale a dizer que a empresa pagará menos, em termos de desembolso 

de capital, do que o valor gerado pelos investimentos; 

• A recuperação do capital investido adicionada ao valor actualizado dos cash-

flows futuros vai proporcionar aos detentores do capital um retorno superior ao que 



 

 

 

39 - Perdas de energia em parques eólicos 

poderiam obter em aplicações alternativas e, logicamente, implicará um aumento 

da sua riqueza. 

 

Conclui-se, pois, que um investimento viável proporciona aos accionistas, em termos 

previsionais, uma taxa de retorno superior à exigida, por virtude da criação de um excedente 

de riqueza (valor) no montante do VAL. 

Dado que o VAL corresponde a um efectivo aumento da riqueza dos accionistas, se o 

objectivo dos gestores for a maximização do valor da empresa e se esta não enfrentar 

restrições de capital – podendo obter os fundos que desejar a uma dada taxa de custo de 

capital constante (o que supõe um prémio de risco constante) – então, em presença de dois 

investimentos mutuamente exclusivos será de aceitar o que proporcionar o VAL mais elevado 

(pois é o que mais contribui para o valor da empresa). Tenha-se presente que “investimentos 

mutuamente exclusivos” são investimentos alternativos, isto é, em que apenas um de vários 

pode ser implementado. A decisão sobre este tipo de investimentos tem subjacente, pois, 

escolher um de um grupo de dois ou mais [35]. 

Em suma, as regras de decisão que resultam da aplicação do modelo do VAL permitem 

uma escolha óptima de investimentos convencionais em ambiente de certeza, contribuindo 

para o aumento do valor da empresa. Essas regras são, como se mencionou, as seguintes [35]: 

• Se VAL>0  => Aceitar; 

• Se VAL<0  => Rejeitar; 

• Se VAL=0  => Indiferença. 

  

3.3 - Transformadores 

A corrente alternada (CA) apresenta certas vantagens sobre a corrente contínua (CC), 

como fonte de energia. A maior vantagem da CA está no facto de podermos elevar ou baixar a 

tensão, usando transformadores. Os transformadores são equipamentos estáticos que 

transferem energia eléctrica de um circuito para outro, variando os valores de corrente e 

tensão. Nessa transferência de energia ocorrem perdas que decorrem da construção do 

transformador e do regime de funcionamento. O rendimento dos transformadores é, em 

geral, elevado, principalmente se o equipamento é de boa qualidade. O conjunto das suas 

perdas pode parecer desprezível mas, se for considerada a sua potência nominal, torna-se 

significativo [25]. 

Nos transformadores as perdas podem ser separadas em perdas no ferro e perdas no cobre 

[29]. 

As perdas no ferro são causadas por histerese e pelas correntes parasitas, não dependendo 

assim da corrente de carga mas sim da tensão aplicada sobre as bobinas, do projecto das 

mesmas e do núcleo de material ferromagnético do transformador. As correntes parasitas 

provocam aquecimento no núcleo do transformador e dissipam energia pelo efeito de Joule. 

Essas correntes fluem em caminhos fechados opondo-se à variação do campo magnético que 

as induz, segundo a Lei de Lenz-Faraday. As perdas por histerese são referentes à energia 

dissipada na magnetização do núcleo do transformador. Essas perdas são consideradas 
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constantes para cada tipo de transformador, estando portanto de acordo com a 

caracterização do transformador por potência e tensão nominais. 

 As perdas no cobre são perdas óhmicas, que dependem da corrente da carga do 

transformador e que portanto variam durante o período analisado. São perdas sob a forma de 

calor e não podem ser evitadas. Podem ser calculadas a partir da curva de carga do 

transformador e do seu factor de utilização. 

 

3.3.1 - Análise do rendimento dos transformadores de acordo com o regime de 
carga 

Apesar de o transformador ser projectado para operar adequadamente em condições de 

carga nominal, é evidente que quanto maior a carga do transformador, maior será o 

aquecimento do equipamento, provocando redução da vida útil. Assim sendo, existem 

algumas regras de "boa prática" que devem ser seguidas com o objectivo de maximizar a sua 

eficiência energética. A primeira recomendação vai no sentido de serem efectuadas 

regularmente operações de manutenção e limpeza do transformador, dando cumprimento 

rigoroso às indicações dos fabricantes. Este procedimento, quando correctamente 

implementado, conduz não apenas a economias de energia mas, também, à redução do 

número de avarias (com todos os problemas que daí decorrem) e ao aumento da vida útil dos 

equipamentos. Outro aspecto a ter em conta no modo de exploração dos transformadores é o 

seu regime de carga [23]. Muito embora os transformadores actuais mantenham um 

rendimento elevado, na maioria dos regimes de carga, o mesmo sofre pequenas variações, 

que podem ser visualizadas no gráfico seguinte para um transformador típico: 
 
 

 

Figura 3.7 - Curva de rendimento (η) de um transformador (de 630 kVA) de acordo com o índice de 
carga. 

 

Através da análise da curva de rendimento típica do transformador podemos verificar que, 

o valor máximo do rendimento (cerca de 99,1%), é obtido para um patamar de carga 

compreendido entre 40% a 50%, caindo cerca de 0,5% quando o regime de carga se aproxima 

dos extremos (15% e 120%). 
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Desta forma, os transformadores, contrariamente à maioria dos equipamentos, não devem 

trabalhar à sua capacidade nominal, sendo o valor óptimo os 50% da carga. No entanto, 

devido ao rendimento elevado dos transformadores actuais, bem como devido aos custos 

elevados do investimento inicial, aquando da aquisição de um novo transformador, 

habitualmente os transformadores são dimensionados para operarem em regimes de carga 

próximos da plena carga.  

Caso seja detectado um regime de carga muito elevado em permanência deverá ser 

encarada a hipótese de aquisição de outro transformador idêntico, pois para além das 

menores perdas energéticas, esta solução apresenta também outras vantagens, tais como: 

possibilidade de funcionamento parcial da instalação, em caso de avaria dum transformador; 

melhor adaptação a eventuais ampliações e a regimes elevados.   

É também de referir que deverão ser absolutamente evitados regimes (normais) de 

sobrecarga do transformador, sob pena de serem ultrapassadas as temperaturas máximas 

admissíveis para os isolantes. Nestas condições, os isolantes poderão ser destruídos, 

resultando deste facto avarias e acidentes nos transformadores.   

Por último, face à permanente evolução tecnológica, é também de salientar que a 

utilização de transformadores com alguma idade poderá traduzir-se por perdas energéticas 

suplementares.  
 

3.3.2 - Rendimento do transformador 

O rendimento de um transformador é dado pela razão entre a potência activa fornecida, 

no lado do secundário, e a potência activa recebida, no lado do primário [13]: 
 

                               η = ¤¥¦§¨©ª«¬
¤§©ª©®«¬

=  ¤fornecida
¤fornecidaP¤°©P¤±²

 ,                       (3.28) 

 
onde: 
 

P³zb�aywcd- Potência activa fornecida pelo secundário; 
Ṕ a - Perdas no ferro ~ Pvazio- perdas do transformador em vazio; 

Pµ¶ - Perdas no cobre. 
 
 

                              Pµ¶ = R�I�� +  R�I��  ≅  T:: × I`��  ≅  $� × �:: ,                (3.29) 
 
onde: 
 

R�I��- Perdas por efeito de joule no primário; 

R�I��- Perdas por efeito de joule no secundário;  
Ryy- Resistência do transformador em curto-circuito; 

Pyy - Perdas do transformador em curto-circuito; 

I`��- Corrente para a qual o rendimento é máximo; 

C- factor de carga, como sendo a relação entre a corrente do secundário do 

transformador, num determinado momento, e a sua corrente nominal, isto é: $ = �N
�N�
. 
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                                P³zb�aywcd = ¸�. $. ���. $XY φ = $. I�. $XY φ   ,                   (3.30) 
 
onde: 

�̧ = Tensão no secundário do transformador; 

��� = Corrente nominal no secundário do transformador; 

   Cos φ = Factor de potência. 
 
 

Logo, o rendimento de um transformador a um regime de carga C, é dado pela seguinte 

equação: 
            
 

                                  η �%� = 100 × $∗IE∗0XY»
�$∗IE∗0XY»+��¼½UX+ $2∗�0¼¾¿¼�  ,                   (3.31) 

onde:                         

C- Factor de carga; 

Sn- Potência nominal do transformador (kVA); 

Pvazio- Perdas do transformador em vazio (kW); 

Pcarga- Perdas do transformador à plena carga (kW); 

Cos φ- Factor de potência; 
 
 

Daqui pode, desde já, ser concluído que o rendimento máximo do transformador �ηÀdÁ) 
será obtido quando as perdas no ferro (PFe) menos as perdas no cobre (PCu) forem mínimas, 

isto é, quando PFe= PCu .  

 

Tal como já foi referido anteriormente, os transformadores apresentam dois tipos de 

perdas: perdas no ferro (constantes para qualquer regime de carga) e perdas no cobre (que 

variam quadraticamente de acordo com o regime de carga). Este facto é evidenciado na 

figura seguinte onde, mais uma vez, se podem observar as curvas do rendimento de um 

transformador (de 2500 kVA) de acordo com o índice de carga e com o factor de potência:  

 



 

 

 

43 - Perdas de energia em parques eólicos 

 

Figura 3.8 - Curvas de rendimento de um transformador (EFACEC de 2500 kVA) de acordo com o índice 
de carga e com o factor de potência (Cos(fi)), (Fonte: EFACEC, disponível em [16]). 

 

É notável, mais uma vez, que o rendimento máximo (cerca de 99,4%) neste transformador 

é obtido para um patamar de carga de cerca de 41%. 

Os fabricantes têm tentado minimizar estas perdas e, cada vez mais, se fabricam 

transformadores mais eficientes. Muito embora o elevado investimento num novo 

transformador não seja facilmente amortizado apenas pelas poupanças de energia geradas, 

este factor poderá representar mais um contributo para uma tomada de decisão nesse 

sentido.    

Complementarmente, e uma vez que, como se referiu atrás, as perdas no ferro são 

constantes, independentemente do regime de carga do transformador, este deverá ser 

totalmente desligado da rede caso esteja fora de serviço para evitar aquelas perdas.  
 

3.3.3 - Transformadores com tomadas de regulação 

 

A regulação da tensão, por meio de transformadores, é conseguida a partir da variação da 

relação de transformação (m) realizada através de um comutador de tomadas instalado num 

dos enrolamentos do transformador, normalmente no lado de tensão mais elevada uma vez 

que é percorrido pela corrente mais baixa e, portanto, melhor do ponto de vista económico. 

Ao comutar as tomadas está-se a alterar o número de espiras do enrolamento, fazendo 

assim variar a relação de transformação. Admitindo que o comutador está instalado no 

enrolamento primário do transformador, então [13]: 
 

                                                         / = M��± ∆M�
MN�

                                              (3.32) 

 

Em valores p.u.:                                          
                                                              / = 1 ±  ∆"�   ,                                               (3.33) 
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onde: 
 

V��- Tensão nominal do lado do primário; 

V��- Tensão nominal do lado do secundário; 

∆"�- Gama de regulação, do lado do primário; 
 

A comutação de tomadas pode ser realizada em vazio ou em carga. Se a comutação for 

realizada em carga (transformadores de rede), o comutador, accionado por um motor, pode 

estar integrado num sistema de controlo que automaticamente mantém a tensão, num 

determinado barramento, dentro de um intervalo estreito de limites. Não é possível regular a 

tensão para um valor exacto uma vez que a variação da regulação da tensão não é contínua. 

O comutador em carga é um elemento dispendioso e, sob o ponto de vista da fiabilidade, é 

um ponto fraco do transformador. Neste caso a gama de regulação ∆V é tipicamente ± 10 −
15% em escalões de 1% [13]. 

Se a comutação for realizada em vazio (transformadores de distribuição) a gama de 

regulação ∆V é tipicamente ± 5% em escalões de 2,5% [13].   

Na Figura 3.9 representa-se um transformador com um comutador de tomadas instalado 

no enrolamento ligado ao nó 1. Na Figura 3.10 representa-se a modelação do transformador, 

a qual pode ser feita por um transformador ideal com relação de transformação m em serie 

com a impedância de curto circuito Zcc [13]. 
 
 
                                                          / = 1 ± ∆"� 
                
 
                              1                                                             2 

  

Figura 3.9 - Esquema unifilar de um transformador com regulação de tensão, (Disponível em [13] 
(imagem adaptada)). 

 

 

Figura 3.10 - Esquema monofásico equivalente de um transformador com regulação de tensão 
(Disponível em [13] (imagem adaptada)) 
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Da Figura 3.10 podem ser obtidas as seguintes equações: 

                                                                

M�
M´� = /                                                 (3.34) 

                                            
��
�´� = �

�                                                (3.35) 
 

                                    "´� = "� +  Ä:: . ��                                        (3.36) 

Passando o denominador do lado esquerdo da equação (3.34) para o lado direito da 

equação, fica: 

                                                                            "� = / ×  "´�                                              (3.37) 

Combinando as equações (3.36) e (3.37),  obtém-se: 

                                                     "� = / ×  �"� +  Ä:: . ���                                              (3.38) 
 Atendendo a que   �´�= ��, tendo em conta a equação (3.35), vem: 

                                                                      �� = �N
�                                                               (3.39) 

 Concluí-se então, que as tomadas dos transformadores devem estar reguladas de 

modo a minimizar os desvios das tensões, tanto do lado do primário como do secundário, em 

relação às tensões do barramento mais próximo de cada um dos lados do transformador, pois 

quanto menores forem os desvios de tensão, menores serão os desvios de corrente e assim, 

menor será a energia dissipada por efeito de Joule. 

Da lei de ohm sabe-se que: 

                                                                     " = T × �                                                           (3.40) 
Um desvio na tensão dará origem a um desvio na corrente, logo: 

                                                                 ∆" = T × ∆�                                                          (3.41) 
Como já foi verificado anteriormente, as perdas por efeito de Joule são calculas pela 

seguinte equação: 

                                                                  � = T × ��                                                            (3.42) 

Para um determinado desvio de corrente, vem:  

                                                                ∆� = T × ∆��                                                          (3.43) 

Como as perdas por efeito de Joule variam com o quadrado da corrente, então se o desvio 

do valor da corrente aumentar para o dobro as perdas por efeito de Joule aumentarão para 

quatro vezes na rede em questão.  
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4 - Estudo de um caso de perdas eléctricas 
existentes num parque eólico 

 O caso que se irá apresentar é de um parque eólico, em construção, o qual será 

constituído por 24 aerogeradores perfazendo um total de 60 MW de potência instalada. Uma 

vez que alguns dados são confidenciais, optou-se por não se fazer qualquer referência ao 

nome ou localização do parque, sendo assim designado de parque eólico. 

 Desenvolveu-se uma ferramenta que calcula as perdas num parque eólico, a partir da 

energia produzida pelos aerogeradores, de acordo com as características da velocidade do 

vento no local de instalação. Esta ferramenta permite também determinar a secção mínima 

dos cabos a usar no parque eólico, bem como concluir acerca do período de retorno do 

investimento e do valor actualizado liquido em relação à opção por cabos de secções 

superiores face à secção mínima, de forma a determinar a secção económica a usar nos cabos 

do parque eólico. 

 Todos os resultados em seguida apresentados foram obtidos a partir da ferramenta 

desenvolvida. 

 

4.1 - O parque eólico 

 O esquema unifilar do parque eólico encontra-se representado na figura seguinte:
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Figura 4.1 - Esquema unifilar da rede eléctrica do parque eólico. 
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 Como se pode observar, existem 6 ramais onde se vão ligar os aerogeradores que têm 

como ponto comum o barramento de média tensão (MT). O transformador da interligação está 

ligado entre o barramento de média tensão (MT) e o barramento de alta tensão (AT). Um dos 

ramais (ramal 3) faz uma bifurcação, sendo assim dividido em dois sub-ramais, o sub-ramal 

3.1 e o sub-ramal 3.2. A contagem de energia é realizada no secundário dos transformadores 

da subestação do parque eólico e, portanto, é neste ponto que se contabilizam as perdas 

eléctricas do parque. 
 

4.1.1 - Cálculo da energia total produzida pelo parque 

O conhecimento das condições climatológicas é de enorme importância quando se 

pretende explorar a energia eólica num determinado local. A curto prazo, o regime de 

velocidades e turbulência do vento tem importância no que diz respeito à resistência das 

estruturas e ao controlo de funcionamento dos aerogeradores No entanto, a longo prazo o 

mesmo relaciona-se com o rendimento do investimento da central produtora. Como, para o 

cálculo do valor esperado da energia produzida anualmente é necessário o conhecimento da 

função de distribuição da probabilidade de ocorrência característica dos regimes de 

velocidades do vento, então, de acordo com os estudos do vento realizados no local, foram 

fornecidos os seguintes parâmetros A e k para a aplicação da distribuição de Weibull: 

 

Tabela 4.1 – Parâmetros A e k da distribuição de Weibull. 

 

 

 

A partir destes parâmetros foram obtidos os resultados apresentados na Tabela 4.2 para a 

distribuição de Weibull, de acordo com a respectiva velocidade do vento. 
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Tabela 4.2 – Resultados obtidos para a distribuição de Weibull, de acordo com a respectiva 
velocidade do vento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como já foi referido anteriormente, o valor esperado da energia produzida 

anualmente por cada turbina eólica é dado pela seguinte equação: 

                                                              2 = ? 8760 ×
:;<��;< �����

:;<��� �����
	Å��� × ����                                     �4.1� 

 Para efectuar o cálculo da energia produzida anualmente é agora necessário o 

conhecimento da curva de potência (P (v)) dos aerogeradores a instalar. 

 Neste parque serão instalados 24 aerogeradores assíncronos duplamente alimentados, 

modelo N90 da Nordex, com as seguintes características: 

 

• Pn= 2500 kW; 

• Un= 690 V; 

• Fn= 50 Hz. 
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Figura 4.2 - Curva de potência de cada um dos aerogeradores N90 (2500 kW) da Nordex instalados no 
parque eólico. 

 

Procede-se então ao cálculo

com as respectivas velocidades do vento, 

Tabela 4.3: 

 

Tabela 4.3 - Energia produzida por cada aerogerador, por ano, de acordo com a respectiva velocidade 
do vento. 
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Curva de potência de cada um dos aerogeradores N90 (2500 kW) da Nordex instalados no 

cálculo da energia produzida por cada turbina, por ano

as respectivas velocidades do vento, tendo-se obtido os resultados

Energia produzida por cada aerogerador, por ano, de acordo com a respectiva velocidade 

 

5 7 9 11 13 15 17 19 21

Power curve
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Curva de potência de cada um dos aerogeradores N90 (2500 kW) da Nordex instalados no 

da energia produzida por cada turbina, por ano, e de acordo 

esultados apresentados na 

Energia produzida por cada aerogerador, por ano, de acordo com a respectiva velocidade 

23 25

V[m/s]
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 O valor esperado da energia produzida anualmente pelo parque é obtido 

multiplicando-se a energia produzida por cada aerogerador pelo número de aerogeradores do 

parque, obtendo-se o seguinte resultado: 

 

 

 

 Este resultado despreza o consumo de potência activa pelo parque, que ocorre para 

abastecimento do sistema de orientação das nacelles, sistema de arrefecimento das 

máquinas, sistema de ventilação, etc. Este facto justifica-se, uma vez que a potência 

consumida é cerca de 1% da potência total produzida, logo desprezável. 

 

4.1.2 - Escolha da secção dos cabos eléctricos do parque eólico 

A escolha da secção da alma condutora dos cabos e condutores isolados, para transmissão 

de energia, é um dos problemas essenciais que o projecto de uma canalização eléctrica 

apresenta. Trata-se, com efeito, em estabelecer o melhor compromisso possível entre 

numerosas considerações, sendo as principais [32]: 

 

-de ordem técnica: imperativos de funcionamento da canalização no plano eléctrico, 

térmico e, por vezes, mecânico; 

 

-de ordem económica: minimização do custo global da canalização no plano eléctrico, 

térmico e, por vezes, mecânico; 

 

-relativa as condições de instalação: espaço disponível ao longo do percurso e nas 

extremidades, limitações eventuais relativas às dimensões e pesos do cabo, comprimentos 

possíveis para entrega, etc.; 

 

-relativas ao tempo de execução da canalização: disponibilidade do cabo em <<stock>> ou 

tempo de fabricação do mesmo. 
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4.1.2.1 - Determinação da secção mínima dos cabos eléctricos do parque 
eólico 

  A determinação da secção mínima dos cabos será feita tendo em conta as seguintes 

condições: 

• Condição de aquecimento: a corrente de serviço do cabo deve ser inferior ou 

igual à corrente máxima admissível pelo cabo afectada do respectivo coeficiente de 

correcção (Is ≤fc×Iz); 

• Condição de queda de tensão: a queda de tensão num ramal deve ser inferior 

ou igual a 3% da tensão nominal de serviço (∆|U| ≤ 3%.|Uns|, onde Uns= 30 kV); 

• Condição de perdas eléctricas: as perdas eléctricas num ramal não devem ser 

superiores a 0,5% da produção total do parque; 

 Uma vez  definidas as condiçoes associadas à determinaçao da secçao minima, passa-

se agora à verificação de cada uma delas: 

 

 Condição de aquecimento  

O valor da corrente máxima admissível na canalização está relacionado com a secção e 

natureza do cabo escolhido e deve verificar a seguinte condição: 
 
                                                            �� ≤ 	: × �È  ,                                           (4.2) 
onde: 
 

fc - factor de correcção que diz respeito às situações em que os cabos estão enterrados em 

grupo, factor esse fornecido pelos fabricantes. 

Iz – corrente máxima admissível pelo cabo; 

Is- corrente de serviço do cabo. 
  

 O valor da corrente maxima admissivel pelo cabo é fornecido pelo fabricante tendo 

em conta as seguintes condiçoes, normalmente tomadas como referência pelos documentos 

de normalização portugueses [32]: 

-canalização única, sem aquecimento mútuo com outras canalizações colocadas nas 

proximidades; 

-canalização colocada em permanência: 

• Em corrente contínua ou monofásica: cabos com dois condutores; 

• Em corrente trifásica: cabos com três, quatro ou cinco condutores, ou sistema 

de três cabos unipolares juntos (terno); 
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-colocaçao da canalizaçao: 

• No solo a uma profundidade  de 80 cm, a temperatura e resitividade térmica 

considerada para o solo são normalmente de 20ºC e 1 K.m/W (=100ºC.cm/W); 

• Em tabuleiro ao ar livre, ao abrigo das radiações solares, numa temperatura 

ambiente de 30ºC.  

   

Neste parque os cabos são enterrados em valas a uma profundidade de 80 cm do solo,  

dispostos em ternos de cabos tripolares (trevo) . Em caso de existência de mais do que uma 

canalização na mesma vala, então estas estarão dispostas em esteira horizontal,  a uma 

distância de 25 cm entre os bordos mais próximos  das  canalizações vizinhas.   

Assim sendo, a influência da profundidade de colocação é desprezavel, no entanto, se 

existir mais do que uma  canalização, é necessário ter em conta a proximidade térmica entre 

elas. Neste  caso, a capacidade do cabo diminui e, assim, à corrente máxima admissível pelo 

cabo aplica-se o coeficiente de correcção, de acordo com o número de canalizações que se 

colocam em esteira.  

Na figura seguinte, pode-se analisar o comportamento dos valores dos coeficientes de 

correcção, para cabos tripolares ou ternos de cabos unipolares, em função do número de 

canalizações e do intervalo livre existente entre  os bordos mais próximos de duas 

canalizações vizinhas, numa só esteira4:         

 

  Os números que figuram no fim de cada curva designam o número de canalizações 

colocadas em esteira 

Figura 4.3 - Coeficiente de correcção para a colocação em esteira de canalizações trifásicas (Cabos 
tripolares ou ternos de cabos unipolares), (Fonte: Solidal, disponível em [32]). 

                                                           
4  É desaconselhável a colocação dos cabos em várias camadas sobrepostas. Esta disposição é sempre 
desfavorável sobre o ponto de vista térmico. Torna, além disso, delicada toda a intervenção posterior 
sobre os cabos [32].    
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 A partir da figura seguinte, que indica a disposição de cada um dos ramais em relação 

à subestação, vai ser identificado o número de canalizações existentes em cada vala de 

acordo com a respectiva localização dos ramais: 

 

Figura 4.4 - Esquema unifilar com a identificação do número de canalizações existentes no interior de 
cada vala. 

 

 Uma vez conhecido o número de canalizações colocadas em esteira, procede-se à 

correcção da corrente máxima admissível pelo cabo:  

                                                                    �È* = �È × 	:  ,                                                        (4.3) 

Onde: 

�È*– corrente máxima admissível pelo cabo (corrigida); 

IZ- corrente máxima admissível pelo cabo; 

      fc- é o factor de correcção. 

 

 O fc pode tomar os seguintes valores: 

 

Tabela 4.4 - Valores do coeficiente de correcção em função do número de canalizações (distanciadas de 
25 cm entre elas). 

 

  Procede-se agora ao cálculo da corrente produzida por cada aerogerador e que 

posteriormente irá percorrer o respectivo cabo eléctrico de transporte de energia, 

considerando um funcionamento simultâneo e à plena carga dos aerogeradores, dando assim 

uma certa margem de garantia: 
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                        , em corrente alternada trifásica                      (4.4) 

 

onde: 

Sn= potência aparente nominal do aerogerador (VA); 

Un= tensão nominal do cabo (V). 

    �
ÉÊ = �Ë¢¢ ��M��
√#×#¢ ��M�  ~ 53,89  (A) 

 

O cálculo das correntes que atravessam o condutor é feito troço a troço e está de acordo 

com o número de aerogeradores no circuito. Como já foi dito anteriormente, se a corrente 

que atravessa o condutor do cabo for inferior à corrente máxima admissível pelo mesmo, 

afectada do respectivo factor de correcção, então a condição de aquecimento está 

verificada. 
 

 

Condição de queda de tensão 

Relativamente às quedas de tensão do parque, devem ter-se em conta os limites máximos 

impostos pelo promotor tal que, por sua vez, não excedam os limites máximos impostos pelos 

regulamentos. Assim sendo, é imposto um máximo de 3% de queda de tensão total num 

ramal: 
  
                                               ∆|U| ≤ 3%.|Uns|,                                               (4.5) 

onde: 
 

Uns- tensão nominal de serviço; 

∆|U|- queda de tensão no ramal. 

 

 

O cálculo da queda de tensão é ilustrado directamente através do diagrama de vectores, 

representado na figura seguinte: 
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Onde: 

 

Ud - Tensão na origem; 

Ua - Tensão no ponto de utilização; 

_UR - Queda de tensão resistiva; 

_UL - Queda de tensão indutiva; 

cos φ - Factor de potência do receptor; 

cos δ – Factor de carga; 

I – Intensidade transmitida pela canalização (A). 
 

Figura 4.5 - Ilustração do cálculo da queda de tensão através da representação vectorial. (Fonte: 
Cabelte, disponível em [33]) 

   

Para o cálculo da queda de tensão utilizou-se a seguinte expressão: 
 

                                          ∆¸ =  √3 � �T cos » + �Ï sin »� �  ,                                            (4.6) 

onde: 

∆U= queda de tensão entre fases (V); 

� = comprimento da canalização (km); 

� = intensidade de corrente transmitida pela canalização (A); 

R= resistência aparente de um condutor, à temperatura de funcionamento (Ω/Km); 

L= indutância aparente de um condutor (H/Km); 

ω= 2πf, onde f = frequência (HZ);    

cos »= factor de potência. 
 

 

O cálculo das quedas de tensão efectua-se troço a troço, sendo que a queda de tensão 

total do ramal é dado pela soma das quedas de tensão dos vários troços que constituem o 

ramal. Como já foi dito anteriormente, se a queda de tensão total for inferior a 3% da tensão 

nominal de serviço (900 V), então a condição de queda de tensão está verificada. 
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Condição de perdas eléctricas 

Relativamente às perdas eléctricas do parque, deve ter-se em conta os limites máximos 

impostos pelo promotor do parque. Assim sendo, é imposto um máximo de 0,5% de perdas 

eléctricas totais num ramal.  

Para o cálculo, da potência de perdas eléctricas numa canalização utilizou-se a seguinte 

expressão: 
 

                            ���]�A� = 3 × �� × � × �T cos » + �Ï sin »�       (W)               (4.7) 
 

O valor esperado da energia de perdas produzida anualmente por cada cabo do parque é 

obtido multiplicando a potência de perdas, pelo número de horas anuais (8760) e pela 

probabilidade de ocorrência da velocidade do vento (fW (v)): 

                                  2��]�A� = ? 8760 ×
:;<��;< �����

:;<��� �����
	Å��� × �Ð�¾9¼Y���                                �4.8� 

O cálculo da condição de perdas eléctricas efectua-se troço a troço, sendo que as perdas 

eléctricas totais do ramal são dadas pela soma das perdas eléctricas dos vários troços que 

constituem o ramal. Como já foi dito anteriormente, se as perdas eléctricas totais, por ramal, 

forem inferiores a 0,5% da energia total produzida esperada pelo parque, então a condição de 

perdas eléctricas está verificada. 
 

Resultados obtidos 

No parque vão ser usados cabos de média tensão, para transporte de energia, do tipo 

LXHIOV, ou seja, cabos trimonopolares, cada um constituído por 3 cabos monopolares 

cableados entre si, com a seguinte constituição:  

 

1. Condutor de alumínio redondo, multifilar, compactado; 

2. Composto semicondutor; 

3. Isolação de PEX; 

4. Composto semicondutor pelável (tripla extrusão simultânea) + fita semicondutora; 

5. Blindagem de fios de cobre; 

6. Bainha exterior de PVC retardante à chama. 

Figura 4.6 - Constituição de um cabo do tipo LXHIOV. 
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Na tabela seguinte indicam

transporte de energia, que podem ser usados

 

Tabela 4.5 - Características dos cabos de média tensão para transporte de energia a usar no parque

 

Tendo em conta as condições anteriores, 

escolha da secção mínima a usar:

 

 

 
Tabela 4.6 - 
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Na tabela seguinte indicam-se as características dos cabos de média tensão, para 

que podem ser usados no parque: 

Características dos cabos de média tensão para transporte de energia a usar no parque

Tendo em conta as condições anteriores, obtiveram-se os seguintes resultados para a 

escolha da secção mínima a usar: 

 Determinação da secção mínima dos cabos do parque eólico.
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se as características dos cabos de média tensão, para 

Características dos cabos de média tensão para transporte de energia a usar no parque. 

 

se os seguintes resultados para a 

Determinação da secção mínima dos cabos do parque eólico. 
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Para a obtenção destes resultados foram tomadas as seguintes considerações: 

• Cálculo válido para cabo monopolar do tipo LXHIOV, nas seguintes 

condições: 

o Temperatura do condutor do cabo de 90ºC; 

o No cálculo da queda de tensão considerou-se simultaneidade de 

potência máxima de todos os aerogeradores do ramal; 

o No cálculo das perdas (reais estimadas) considerou-se o mesmo 

regime de ventos para todos os aerogeradores; 

• Cabo enterrado em vala, disposição em trevo; 

• Cos φ = 1; 

• Nos casos em que a corrente que circula no cabo e a corrente máxima 

admissível pelo cabo apresentam valores muito próximos, optou-se pelo aumento da 

secção, aumentando assim a folga existente entre essas duas grandezas; 

  

Mais à frente, aquando do cálculo das perdas eléctricas nos cabos subterrâneos, será feito 

referência quanto à escolha da secção mínima dos cabos que transportam a energia das celas 

do edifício de comando até aos transformadores da subestação.  

 

4.1.2.2 - Determinação da secção económica dos cabos eléctricos do 
parque eólico 

A secção mínima calculada anteriormente, de modo a satisfazer as condições técnicas de 

funcionamento, não corresponde necessariamente à secção que conduz à melhor solução no 

plano económico, considerada em termos globais. É necessário ter em conta a duração de 

vida da canalização estudada de forma a minimizar o encargo total, como já foi referido 

anteriormente. 

Assim, procede-se agora ao cálculo do período (n) de retorno do investimento de um cabo 

com secção superior ao da secção mínima possível, tendo em conta a já referida equação: 
 

                                                                            E = − ����� �� � �N   
 ��N� ���×��

����P��                                                      (4.9) 
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Resultados obtidos: 

 

Tabela 4.7 - Período de retorno do investimento em cabos de secção superior em relação à secção 
mínima, de acordo com a secção escolhida.

Para a obtenção destes resultados foram t

• Preço do kWh de Energia não vendida (

• i - Taxa de 

Na tabela anterior 

investimento (PRI) de cabos 

observado, existem secções com um PRI mais baixo que a secção seguinte, 

que a secção mais baixa tem um retorno do investimento mais rápido, no 

ser a secção económica a usar, principalmente nos casos em que o PRI dos cabos é muito 

próximo. Assim, para complementar es

valor actualizado líquido para o tempo de vida útil da inst
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Período de retorno do investimento em cabos de secção superior em relação à secção 
secção escolhida. 

Para a obtenção destes resultados foram tomadas as seguintes considerações:

Preço do kWh de Energia não vendida (€/kWh) = 0,09; 

Taxa de actualização (%) = 6%;  

anterior estão apresentados os resultados do período de 

de cabos com secções superiores às secções mínimas. 

observado, existem secções com um PRI mais baixo que a secção seguinte, 

que a secção mais baixa tem um retorno do investimento mais rápido, no 

ser a secção económica a usar, principalmente nos casos em que o PRI dos cabos é muito 

próximo. Assim, para complementar esta análise será realizado, mais adiante,

valor actualizado líquido para o tempo de vida útil da instalação (20 anos)
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Período de retorno do investimento em cabos de secção superior em relação à secção 

 

as seguintes considerações: 

estão apresentados os resultados do período de retorno do 

secções superiores às secções mínimas. Como pode ser 

observado, existem secções com um PRI mais baixo que a secção seguinte, indicando apenas 

que a secção mais baixa tem um retorno do investimento mais rápido, no entanto, poderá não 

ser a secção económica a usar, principalmente nos casos em que o PRI dos cabos é muito 

, mais adiante, um estudo do 

(20 anos), para cada cabo.  
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4.1.3 - Cálculo das perdas eléctricas totais do parque eólico 

 A partir da energia produzida por cada aerogerador, de acordo com os dados 

fornecidos das características do vento no local de instalação, o cálculo das perdas eléctricas 

totais do parque eólico é efectuado com base no somatório das perdas eléctricas de cada um 

dos restantes elementos constituintes do parque (transformadores e cabos enterrados). 

 

4.1.3.1 - Cálculo das perdas nos transformadores 

Os transformadores apresentam dois tipos de perdas: perdas no ferro (constantes para 

qualquer regime de carga) e perdas no cobre (crescem apreciavelmente com o regime de 

carga). 

 
                                                                   �<]A�Ñ. = �Ñ� + �:;                                                         (4.10) 

  Como as perdas no ferro (Pfe) são constantes independentemente do regime de carga, 

procede-se agora ao cálculo das perdas no cobre (Pcu). As perdas no cobre de um 

transformador, por ano, podem ser aproximadas pela seguinte expressão: 

                               �:; = $� × �:: × 8760 =   &
&�

�� × �:: × 8760      (kWh/a)    ,                     (4.11) 

onde: 

Pyy - Perdas do transformador em curto-circuito; 

P�  - Potência nominal do transformador (kW); 

- Potência de produção do aerogerador, de acordo com a velocidade do vento (kW); 

C - factor de carga, como sendo a relação entre a corrente do secundário do 

transformador, num determinado momento, e a sua corrente nominal, isto é:
 
$ = �N

�N�
. 

 

Na tabela seguinte indicam-se as características dos transformadores que vão ser usados 

no parque: 

 

Tabela 4.8 - Características dos transformadores a usar no parque. 

 

 

 Como se pode observar, a potência nominal do transformador de alta tensão (AT) é de 

30000 kW e a potência instalada do parque é de 60000 kW, o que significa que vão ser usados 
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dois transformadores de alta tensão, na subestação, instalados em paralelo. Assim sendo 

chegaram-se aos seguintes resultados para o valor das perdas para cada tipo de 

transformador: 

 

Transformador de média tensão (30-0,66 kV) 

 

Tabela 4.9 - Resultados das perdas obtidas para cada transformador de média tensão. 
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Transformador de alta tensão (60-30 kV) 

 

Tabela 4.10 - Resultados das perdas obtidas para cada transformador de alta tensão. 

 

4.1.3.2 - Cálculo das perdas nos cabos  

 Tal como foi referido anteriormente, vão ser usados dois transformadores de alta 

tensão na subestação, instalados em paralelo. Sendo assim terá que existir no mínimo um 

cabo que transporta a energia das celas do edifício de comando até aos transformadores da 

subestação, ou seja, terão que existir pelo menos dois cabos. Deste modo, em cada um dos 

cabos passará apenas metade da corrente total produzida pelo parque eólico. Nas duas 

tabelas seguintes serão mostrados os resultados no que diz respeito à determinação da secção 

mínima, bem como, à determinação do período de retorno do investimento (PRI) e do valor 

actual líquido do investimento para o período de vida útil da instalação (VAL_20anos), para 

cada um desses cabos. 

 Neste caso, como a corrente que atravessa cada um dos cabos é superior à corrente 

máxima admissível pelo cabo do tipo LXHIOV de maior secção, então a solução passa por 

instalar dois cabos com a mesma secção, colocados em paralelo para cada um dos 

transformadores. Assim, a corrente que atravessa cada cabo passa a ser apenas de um quarto 

(1/4) da corrente total produzida pelo parque eólico.   
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Tabela 4.11 - Determinação da secção mínima de cada cabo que transporta a energia das celas do 
edifício de comando até à subestação.

 

 

 Tabela 4.12 - Período de retorno do investimento e valor actual líquido para o período de vida 
útil da instalação (20 anos), de cada cabo que transporta a energia das celas do edifício de comando até 
à subestação, de acordo com a 

 

Como se pode observar, a secção de 400 mm

tem o período de retorno do investimento

proximidade do seu PRI com o PRI das restantes secções, 

vida útil da instalação cons

sendo por isso, a secção económica determinado para 

4.1.3.3 - Resultados obtidos 

Tabela 4.13 - Resultados obtido
parque eólico, de acordo com a secção mí
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Determinação da secção mínima de cada cabo que transporta a energia das celas do 
até à subestação. 

Período de retorno do investimento e valor actual líquido para o período de vida 
útil da instalação (20 anos), de cada cabo que transporta a energia das celas do edifício de comando até 
à subestação, de acordo com a secção escolhida face à secção mínima.  

Como se pode observar, a secção de 400 mm2 é a que, de entre as secções disponíveis, 

tem o período de retorno do investimento (PRI) mais elevado, no entanto

proximidade do seu PRI com o PRI das restantes secções, é aquela que ao fim do período de 

vida útil da instalação consegue o maior lucro em termos dos custos de

sendo por isso, a secção económica determinado para estes cabos. 

esultados obtidos  

obtidos para as perdas eléctricas [%] dos transformadores e dos cabos do 
parque eólico, de acordo com a secção mínima determinada para cada cabo por ramal
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Determinação da secção mínima de cada cabo que transporta a energia das celas do 

 

Período de retorno do investimento e valor actual líquido para o período de vida 
útil da instalação (20 anos), de cada cabo que transporta a energia das celas do edifício de comando até 

 

é a que, de entre as secções disponíveis, 

mais elevado, no entanto devido à 

é aquela que ao fim do período de 

egue o maior lucro em termos dos custos de perdas evitados, 

para as perdas eléctricas [%] dos transformadores e dos cabos do 
por ramal. 
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Tabela 4.14 - Resultado obtido para as perdas 
mínimas para os cabos. 

 

Tabela 4.15 - Resultado obtido para 
perdas eléctricas verificadas no mesmo, usando a secção mínima para os cabos 

                      

 

4.2 - Estudo técnico

Anteriormente foram propostas soluções

transformadores, com o objectivo de minimizar as perdas eléctricas existentes num parque 

eólico. 

Para os cabos, uma das 

dois cabos colocados em paralelo com a mesma secção

Em seguida vai ser feita a 

determinada para cada um dos cabos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado obtido para as perdas eléctricas totais [%] do parque eólico, usando secções 

 

Resultado obtido para a produção total [MWh/a] do parque eólico
perdas eléctricas verificadas no mesmo, usando a secção mínima para os cabos eléctricos.

técnico-económico 

Anteriormente foram propostas soluções, nomeadamente para os cabos e 

transformadores, com o objectivo de minimizar as perdas eléctricas existentes num parque 

, uma das soluções para minimizar as perdas eléctricas

em paralelo com a mesma secção, em vez do uso de apenas um cabo.

Em seguida vai ser feita a análise económica desta solução, tendo em conta 

para cada um dos cabos: 

eléctricas totais [%] do parque eólico, usando secções 

[MWh/a] do parque eólico, tendo em conta as 
eléctricos. 

 

, nomeadamente para os cabos e 

transformadores, com o objectivo de minimizar as perdas eléctricas existentes num parque 

para minimizar as perdas eléctricas passa por instalar 

, em vez do uso de apenas um cabo. 

económica desta solução, tendo em conta a secção mínima 



 

 

- Estudo de um caso de perdas eléctricas existentes num parque eólico

Tabela 4.16 – Resultados obtidos pelo uso de dois cabos em paralelo em vez de apenas um, tendo em 
conta a secção mínima determinada para cada troço.

 

Como se pode observar, nos troços 

consequentemente, onde as perdas são maiores, a opção pela instalação de 

colocados em paralelo é vantajosa. Na tabela estão marcados a verde 

vantajoso tomar essa opção, 

(PRI) é inferior a 7 anos, período para o qual se considera viável 

de uma outra opção. Na tabela pode ser também observado o valor dos lucros

obtidos em termos de perdas evitadas ao fim de 20 a

Também se verifica que em alguns casos a instalação de dois cabos colocados em paralelo não 

é uma boa opção, uma vez que 

retorno do investimento é 

dos 20 anos, não é compensada a instalação de um outro cabo em paralelo, com a mesma 

secção. Quanto mais rápido for o período de retorno do investimento mais lucrativa se torna 

essa escolha. Este facto é bem evidenciado na tabela anterior.

resultados foi apenas considerado o incremento de custo associado ao investimento do 

segundo cabo e, portanto, não foi considerado mais nenhum custo referente à instalação do 
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Resultados obtidos pelo uso de dois cabos em paralelo em vez de apenas um, tendo em 
conta a secção mínima determinada para cada troço. 

Como se pode observar, nos troços onde a intensidade da corrente

consequentemente, onde as perdas são maiores, a opção pela instalação de 

colocados em paralelo é vantajosa. Na tabela estão marcados a verde os troços onde é mais 

vantajoso tomar essa opção, ou seja, aqueles em que o período de retorno do investimento 

, período para o qual se considera viável economicamente 

Na tabela pode ser também observado o valor dos lucros

obtidos em termos de perdas evitadas ao fim de 20 anos, tempo de vida útil da instalação. 

que em alguns casos a instalação de dois cabos colocados em paralelo não 

, uma vez que não há retorno do investimento (N) ou então o 

é muito elevado. A vermelho estão marcados os troços onde, ao fim 

dos 20 anos, não é compensada a instalação de um outro cabo em paralelo, com a mesma 

Quanto mais rápido for o período de retorno do investimento mais lucrativa se torna 

cto é bem evidenciado na tabela anterior. Para a obtenção destes 

resultados foi apenas considerado o incremento de custo associado ao investimento do 

portanto, não foi considerado mais nenhum custo referente à instalação do 
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Resultados obtidos pelo uso de dois cabos em paralelo em vez de apenas um, tendo em 

 

corrente é superior, e 

consequentemente, onde as perdas são maiores, a opção pela instalação de dois cabos 

os troços onde é mais 

torno do investimento 

economicamente a escolha 

Na tabela pode ser também observado o valor dos lucros e dos prejuízos 

nos, tempo de vida útil da instalação. 

que em alguns casos a instalação de dois cabos colocados em paralelo não 

u então o período de 

A vermelho estão marcados os troços onde, ao fim 

dos 20 anos, não é compensada a instalação de um outro cabo em paralelo, com a mesma 

Quanto mais rápido for o período de retorno do investimento mais lucrativa se torna 

Para a obtenção destes 

resultados foi apenas considerado o incremento de custo associado ao investimento do 

portanto, não foi considerado mais nenhum custo referente à instalação do 
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mesmo em paralelo. Assim, s

marcados a verde, então chegam

(em relação à produção total do parque)

 

Tabela 4.17 – Perdas evitadas pela opção de 
onde esta opção é vantajosa, em relação à secção mínima determinada.

 Uma outra solução para minimizar as perdas eléctricas

secção do cabo, face à secção mínima. Em seguida 

solução, tendo em conta a secção mínima det

Na tabela 4.18 apresentam

cabos em relação à secção mínima determinada.

  
Tabela 4.18 – Resultados obtidos em caso de aumento da secção dos cabos em relação à secção mínima 
determinada. 

Assim, se forem instalados 2 cabos colocados em paralelo nos troços 

então chegam-se aos seguintes resultados para as perdas evitadas

(em relação à produção total do parque): 

Perdas evitadas pela opção de instalação de 2 cabos, colocados em paralelo, nos troços 
onde esta opção é vantajosa, em relação à secção mínima determinada. 

para minimizar as perdas eléctricas nos cabos passa

secção do cabo, face à secção mínima. Em seguida apresenta-se uma análise económica desta 

solução, tendo em conta a secção mínima determinada para cada um dos cabos.

apresentam-se os resultados obtidos em caso de aumento da 

cabos em relação à secção mínima determinada. 

Resultados obtidos em caso de aumento da secção dos cabos em relação à secção mínima 

e forem instalados 2 cabos colocados em paralelo nos troços 

para as perdas evitadas por ano 

instalação de 2 cabos, colocados em paralelo, nos troços 

 

passa pelo aumenta da 

análise económica desta 

erminada para cada um dos cabos. 

se os resultados obtidos em caso de aumento da secção dos 

Resultados obtidos em caso de aumento da secção dos cabos em relação à secção mínima 
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Na tabela anterior está marcad

traz mais lucro em termos de perdas evitadas. Nesta escolha foi 

secções em que o período de retorno do investimento é superior a 7 anos, es

viável sobre o ponto de vista económico, 

algum lucro em termos dos custos das

onde, ao fim de 20 anos, o aumento da secção apenas dá prejuízo. 

considerados os incrementos de custos referentes ao aumento da secção em relação à secção 

mínima. Como se pode verificar,

investimento mais elevados, é aquela que minimiza as 

dos casos é a que traduz a melhor relação custo/benefício

da instalação. Assim, se as secções mínimas forem aumentadas para as secções económicas 

determinadas, marcadas a verde,

evitadas (em relação à produção total do parque)

 

Tabela 4.19 – Perdas evitadas pelo aumento da secção nos troços onde esta opção é mais vantajosa, 

em relação à secção mínima determinada.

Tabela 4.20 - Produção total e perdas obtidas, tendo em conta a solução 

 

Agora, tendo em conta os resultados que determinam a secção económica a usar em 
cada troço, vai ser feito um estudo económico com o objectivo de verificar se nestes casos 
compensa a instalação de dois cabos, colocados em paralelo, ou se a instalação de 
cabo é mais vantajosa: 
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Na tabela anterior está marcado a verde, para cada troço, a secção que ao fim de vinte anos 

traz mais lucro em termos de perdas evitadas. Nesta escolha foi considerado

secções em que o período de retorno do investimento é superior a 7 anos, es

ponto de vista económico, mesmo que ao fim dos vinte anos ainda propiciasse

os custos das perdas evitadas. A vermelho estão marcadas as secções 

onde, ao fim de 20 anos, o aumento da secção apenas dá prejuízo. Nestes cálculos apenas foram 

considerados os incrementos de custos referentes ao aumento da secção em relação à secção 

Como se pode verificar, a secção de 400 mm2 embora tenha custos iniciais de 

investimento mais elevados, é aquela que minimiza as perdas eléctricas e que em grande parte 

a que traduz a melhor relação custo/benefício ao fim dos 20 anos, tempo de vida útil 

Assim, se as secções mínimas forem aumentadas para as secções económicas 

s a verde, então chegam-se aos seguintes resultados

(em relação à produção total do parque): 

Perdas evitadas pelo aumento da secção nos troços onde esta opção é mais vantajosa, 

em relação à secção mínima determinada. 

Produção total e perdas obtidas, tendo em conta a solução 

Agora, tendo em conta os resultados que determinam a secção económica a usar em 
cada troço, vai ser feito um estudo económico com o objectivo de verificar se nestes casos 

sa a instalação de dois cabos, colocados em paralelo, ou se a instalação de 
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a verde, para cada troço, a secção que ao fim de vinte anos 

considerado que, para as 

secções em que o período de retorno do investimento é superior a 7 anos, essa solução não é 

vinte anos ainda propiciasse 

A vermelho estão marcadas as secções 

Nestes cálculos apenas foram 

considerados os incrementos de custos referentes ao aumento da secção em relação à secção 

embora tenha custos iniciais de 

perdas eléctricas e que em grande parte 

ao fim dos 20 anos, tempo de vida útil 

Assim, se as secções mínimas forem aumentadas para as secções económicas 

resultados para as perdas 

Perdas evitadas pelo aumento da secção nos troços onde esta opção é mais vantajosa, 

 

Produção total e perdas obtidas, tendo em conta a solução económica. 

 

Agora, tendo em conta os resultados que determinam a secção económica a usar em 
cada troço, vai ser feito um estudo económico com o objectivo de verificar se nestes casos 

sa a instalação de dois cabos, colocados em paralelo, ou se a instalação de apenas um 
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Tabela 4.21 - Resultados obtidos pelo uso de dois cabos em paralelo em vez de apenas um, em relação 
à secção económica determinada.

 Na tabela anterior estão marcados a verde os

cabo colocado em paralelo

entanto, como se pode 

superior a 7 anos, em relação à secção económica determinada

que, para a obtenção destes resultados, 

associado ao investimento do segundo cabo e

custo referente à instalação do 

onde, ao fim dos vinte anos, a instalação dos dois cabos colocados em paralelo apenas dá 

prejuízo. Assim sendo, se forem ins

marcados a verde, então, cheg

à produção total do parque)

 

Tabela 4.22  – Perdas evitadas pela opção de instalação de 2 cabos, colocados em 
onde esta opção é vantajosa, em relação à secção económica determinada.

 

Resultados obtidos pelo uso de dois cabos em paralelo em vez de apenas um, em relação 
à secção económica determinada. 

Na tabela anterior estão marcados a verde os troços onde a instalação do segundo 

colocado em paralelo ainda compensa para o período de vida útil da instalação

, como se pode verificar, o período de retorno do investimento 

, em relação à secção económica determinada. É necessário ter

para a obtenção destes resultados, foi considerado apenas o incremento d

associado ao investimento do segundo cabo e, portanto, não foi considerado mais nenhum 

custo referente à instalação do mesmo, em paralelo. A vermelho estão marcadas as secções 

onde, ao fim dos vinte anos, a instalação dos dois cabos colocados em paralelo apenas dá 

Assim sendo, se forem instalados 2 cabos colocados em paralelo nos troços 

então, chega-se aos seguintes valores para as perdas evitadas

à produção total do parque): 

Perdas evitadas pela opção de instalação de 2 cabos, colocados em 
onde esta opção é vantajosa, em relação à secção económica determinada. 

Resultados obtidos pelo uso de dois cabos em paralelo em vez de apenas um, em relação 

 

troços onde a instalação do segundo 

para o período de vida útil da instalação, no 

o período de retorno do investimento nesses troços é 

necessário ter em conta 

o incremento do custo 

portanto, não foi considerado mais nenhum 

paralelo. A vermelho estão marcadas as secções 

onde, ao fim dos vinte anos, a instalação dos dois cabos colocados em paralelo apenas dá 

talados 2 cabos colocados em paralelo nos troços 

se aos seguintes valores para as perdas evitadas (em relação 

Perdas evitadas pela opção de instalação de 2 cabos, colocados em paralelo, nos troços 

 



 

 

 

71 - Estudo de um caso de perdas eléctricas existentes num parque eólico 

Nas seguintes tabelas mostra-se a solução final adoptada, no que diz respeito às secções 
dos cabos e respectivos resultados: 

Tabela 4.23 – Solução adoptada e resultados obtidos.  

 
 

Tabela 4.24 – Produção total e perdas obtidas, tendo em conta a solução adoptada. 

 

Tabela 4.25 – Perdas evitadas tendo em conta a solução adoptada, em relação à secção mínima. 

 

 

 

 

4.3 - Interface e modo de funcionamento da ferramenta 
desenvolvida 

Nesta secção é apresentada a interface da ferramenta desenvolvida, no Microsoft Office 

Excel, bem como o modo de funcionamento da mesma. 

 Na figura seguinte pode ser observada a interface principal (Summary) da ferramenta 

desenvolvida no âmbito desta dissertação:  
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Figura 4.7 – Interface principal da ferramenta desenvolvida.  
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Legenda:  

 

1) Escolha do tipo de aerogerador (WTG) a usar, de entre os disponíveis: 

 

Figura 4.8 – Escolha do tipo de aerogerador a usar, de entre os disponíveis. 

 

2) Escolha do tipo de transformador de Média Tensão (MV Transformer) a usar nas 

turbinas do parque eólico, de entre os disponíveis: 

 

Figura 4.9 – Escolha do tipo de transformador de Média Tensão a usar, de entre os disponíveis. 

 

3) Escolha do tipo de transformador de Alta Tensão (HV Transformer) a usar na 

subestação do parque eólico, de entre os disponíveis: 

 

 

Figura 4.10 – Escolha do tipo de transformador de Alta Tensão a usar, de entre os disponíveis. 
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4) Introdução do valor do factor de potência (Cos(phi)) a usar no parque eólico: 

 

Figura 4.11 – Introdução do valor do factor de potência a usar no parque eólico. 

 

5) Introdução do nível de Tensão (Média Tensão) no interior do parque eólico: 

 

Figura 4.12 – Introdução do nível de tensão a usar no interior do parque eólico. 

 

6) Introdução do número de transformadores a usar na subestação e do número de 

cabos, de transporte de energia, a usar por transformador:  

 

 

Figura 4.13 – Introdução do número de transformadores e do número de cabos a usar por 
transformador, na subestação do parque eólico. 

 

7) Introdução dos parâmetros A e K da distribuição de Weibull e resultados obtidos de 

acordo com os parâmetros: 
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Tabela 4.26 – Escolha dos parâmetros A e K da distribuição de Weibull e respectivos resultados obtidos. 

 

 

  

Na figura anterior podem ser também observados os valores da curva de potência (Power 

Curve) do aerogerador escolhido, de acordo com a respectiva velocidade do vento.   

 

8) Introdução dos dados relativos aos cabos a usar em cada troço do parque eólico: 
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Figura 4.14 – Introdução dos dados respectivos do cabo a usar em cada troço. 
 

9) Indicação do número de aerogeradores que se está a adoptar para o parque eólico, 

tendo em conta as escolhas realizadas: 

Tabela 4.27 - Indicação do número de aerogeradores a usar no parque. 

 

 

 

10) Curva de potência do aerogerador escolhido para as turbinas eólicas, neste caso 

particular, do aerogerador N90 (2500) da Nordex: 

 

Figura 4.15 – Curva de potência do aerogerador N90 (2500) da Nordex, usados no parque eólico em 
estudo. 

Indicação 
do ramal 

Escolha do cabo a 
usar em cada 
troço, de entre os 
disponíveis 

Comprimento  
do cabo (m) 

Número de canalizações 
existentes no respectivo 

troço 

Queda de tensão (%) no ramal; Se as perdas no 
ramal excederem os 3%, então a célula fica 

com preenchimento a vermelho  

Se a secção escolhida for 
inferior à secção mínima 
necessária, a célula fica com 
preenchimento a vermelho 
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11) Resultados obtidos para as perdas nas linhas e nos transformadores, por ramal, de 

acordo com as escolhas realizadas: 

 

Tabela 4.28 – Resultados obtidos para as perdas nas linhas e nos transformadores, tendo em conta a 
escolha da secção mínima para os cabos.   

 

 

12) Botões para realizar a visualização prévia da interface principal: 

 

 

Figura 4.16 – Botão de Preview da interface. 

 

13) Indicação dos resultados obtidos para a produção total [MWh/a] do parque eólico, 

bem como para as perdas eléctricas verificadas no mesmo:  

 

Tabela 4.29 - Resultado obtido para a produção total [MWh/a] do parque eólico, tendo em conta as 
perdas eléctricas verificadas, usando a secção mínima para os cabos eléctricos. 

 

 

 

 

Se as perdas 
eléctricas dos 
cabos, num 
ramal, 
excederem os 
0,5%, então a 
célula referente 
ao ramal passa a  
vermelho   
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14) Indicação dos resultados obtidos para as perdas eléctricas (%) verificadas no parque 

eólico: 

Tabela 4.30 – Perdas eléctricas totais (%) verificadas no parque eólico, tendo em conta o uso da secção 
mínima para os cabos eléctricos. 

 

 

15) Introdução dos dados referentes à identificação do projecto e do projectista: 

 

Figura 4.17 – Identificação do projecto e do projectista. 

 

Num segundo separador (PRI_VAL (cables)), pode ser encontrada uma outra interface que 

indica o PRI (período de retorno do investimento) e o VAL (valor actualizado liquido) ao fim 

de 20 anos, dos cabos de secção superior face à secção escolhida na interface anterior 

(Summary), de acordo com a dimensão da secção: 
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Figura 4.18 – Interface PRI_VAL da ferramenta desenvolvida. 
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Legenda: 

 

1) Identificação do cabo escolhido na interface principal (Summary): 

 

Figura 4.19 – Identificação do cabo escolhido na interface principal. 

 

2) Introdução dos dados referentes ao preço da energia não vendida e à taxa de juro a 

considerar nos cálculos: 
 

Tabela 4.31 – Introdução do preço da energia não fornecida e da taxa de juro a considerar para o 
cálculo do PRI e do VAL. 

 

 

3) Resultados obtidos para o PRI e para o VAL a 20 anos, de acordo com a escolha do 

cabo a comparar com o cabo escolhido na interface principal: 

 

 

  

 

Figura 4.20 – Resultados obtidos para o PRI e VAL a 20 anos, de acordo com a opção escolhida. 

 

A introdução de transformadores, aerogeradores e cabos eléctricos é possível através dos 

separadores standard transformer, WTG power curve e standard MS cable, respectivamente. 

Em seguida será mostrada a interface para cada um deles: 

 

PRI (anos) 

VAL para 20 

anos (€) 
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Tabela 4.32 – Interface para a introdução de transformadores. 

 

 

Tabela 4.33 - Interface para a introdução de aerogeradores. 

 

Tabela 4.34 - Interface para a introdução dos cabos eléctricos. 
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5 - Conclusões 

O estudo desenvolvido no âmbito desta dissertação teve como objectivo analisar e 

melhorar, de forma teórica e simulada, o problema das perdas eléctricas existentes num 

parque eólico. Com o objectivo de organizar o estudo de forma metódica e sistemática, este 

foi dividido em duas grandes fases.  

Numa primeira fase, foi feito um estudo das perdas eléctricas, nomeadamente onde 

ocorriam e foram propostas soluções de modo a minimizar as perdas eléctricas e 

consequentemente o aumento do rendimento eléctrico associado ao parque eólico.   

Numa segunda parte, foi realizado e apresentado um caso de estudo das perdas eléctricas 

existentes num parque eólico, onde foram analisadas as soluções propostas na primeira parte 

da tese. Este estudo foi realizado tendo como base uma ferramenta desenvolvida no Microsoft 

Office Excel com o objectivo de demonstrar a aplicabilidade da ferramenta. 

Verificou-se que, face à actual situação energética que se vive em todo o mundo, muitos 

países, principalmente os mais desenvolvidos, têm vindo a investir nas fontes de energia 

renováveis, com particular destaque para as eólicas uma vez que são as que oferecem maior 

maturidade para a produção de energia. Neste sentido, quanto maior for a eficiência das 

fontes de energia eólicas, maior será a prova que a utilização das mesmas para a produção de 

energia é uma boa solução tanto sob o ponto de vista técnico como sob o ponto de vista 

económico, tornando-as cada vez mais promissoras, à medida que se caminha para o futuro. 

Com o objectivo de aumentar a eficiência energética num parque eólico e consequentemente 

o seu rendimento foram propostas, nesta dissertação, algumas soluções com bastante 

significado para a redução das perdas eléctricas, as quais se passam a analisar:       

 

• Para os transformadores: 

 

Concluiu-se que o regime de funcionamento óptimo de um transformador é verificado 

para um valor que ronda os 50% da carga, no entanto, devido aos elevados custos do 

investimento inicial num outro transformador, bem como, devido aos seus elevados 

rendimentos actuais, o dimensionamento de um transformador para 50% do seu regime de 

carga não é uma solução viável sob o ponto de vista económico. Assim sendo, habitualmente 

os transformadores são dimensionados para operarem perto da plena carga. 
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Para maximizar a eficiência energética dos transformadores é necessário seguir algumas 

regras de “boa prática”, tais como, efectuar regularmente operações de manutenção e 

limpeza do transformador, dando cumprimento rigoroso às indicações dos fabricantes. Este 

procedimento, quando correctamente implementado, conduz não apenas a economias de 

energia, mas também à redução do número de avarias (com todos os problemas que daí 

decorrem) e ao aumento da vida útil dos equipamentos. 

No caso particular estudado, os transformadores de média tensão (MT) estão localizados 

no interior das respectivas torres, logo é necessário um fabrico especial devido aos problemas 

causados pela dimensão dos mesmos, aumentando consequentemente o preço de fabrico de 

cada um dos transformadores. Embora esta seja uma particularidade do tipo de turbina eólica 

usada, a instalação dos transformadores no exterior da torre é uma solução que pode ser 

viável sob o ponto de vista técnico e económico. Se os transformadores forem instalados no 

exterior da torre, os seus custos no investimento inicial são mais baixos, uma vez que se 

podem usar os transformadores homologados. Embora seja necessária a aquisição de um 

edifício pré-fabricado por transformador, o custo total do conjunto (transformador mais 

edifício pré-fabricado) é inferior ao custo de instalação do transformador no interior da torre, 

pois no interior desta é necessário ter um elevado nível de segurança não só devido à possível 

presença de pessoas, bem como, devido aos riscos que o transformador acarreta para os 

equipamentos instalados no interior da torre, tal como por exemplo, no caso do 

transformador por qualquer motivo se incendiar. Neste caso, a instalação do transformador no 

exterior da torre é vantajosa devido à maior facilidade de refrigeração, aumentando assim a 

habitabilidade no interior da torre.    

 

• Para os cabos eléctricos: 

 

Uma das soluções passa pelo aumento da secção do cabo, face à secção mínima. Como se 

pôde observar anteriormente, a secção de 400 mm2, embora tenha custos iniciais de 

investimento mais elevados, é aquela que, em grande parte dos casos, minimiza as perdas 

eléctricas e se traduz em maiores lucros em termos de perdas evitadas ao fim dos 20 anos, 

tempo de vida útil da instalação. Se for tomada esta opção nos troços onde a mesma é viável 

sob o ponto de vista económico, chega-se então à secção económica determinada para o 

parque em estudo, opção que minimizou as perdas eléctricas totais em cerca de 15,94%, face 

à opção pela secção mínima para os cabos. É necessário ter em conta que os resultados 

obtidos apenas tiveram em consideração o incremento do investimento face ao cabo de 

secção mínima. No entanto, esta solução é viável sob o ponto de vista económico, uma vez 

que os custos adicionais associados à instalação de um cabo de maior secção são 

insignificantes face ao investimento inicial realizado nesses mesmos cabos. 

Uma outra solução passa por instalar dois cabos colocados em paralelo com a mesma 

secção, em vez do uso de apenas um cabo. Em relação a esta opção verificou-se que nos 

troços que transportam mais corrente e, consequentemente, onde as perdas são maiores, a 

opção pela instalação de dois cabos em paralelo é vantajosa. Se for tomada esta opção nos 

troços onde a mesma é viável sob o ponto de vista económico, verifica-se que a mesma 

minimiza as perdas eléctricas totais em cerca de 13,43% face à opção pela instalação de 

apenas um cabo com secção mínima. Também nesta opção, os resultados obtidos apenas 

tiveram em conta o incremento do investimento no segundo cabo, de secção mínima. No 
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entanto, habitualmente esta solução não é viável sob o ponto de vista económico, devido aos 

custos associados à instalação (abertura das valas, custos de transporte, mão de obra, …) do 

segundo cabo. Por vezes opta-se por esta solução no primeiro troço de um ramal, quando este 

tem um comprimento considerável, por questões de fiabilidade, de modo a reduzir a taxa de 

avarias que, por sua vez, já é bastante baixa. Mesmo assim foi realizado o estudo para a 

instalação do segundo cabo nos troços onde esta opção era vantajosa em relação à secção 

económica determinada e verificou-se que as perdas eléctricas seriam reduzidas em cerca de 

5,17% face à opção pela instalação de apenas um cabo de secção económica, ou seja, as 

perdas seriam reduzidas em cerca de 20,29% face à opção pela instalação de apenas um cabo 

com secção mínima. No entanto, e tal como já foi referido anteriormente, os resultados 

obtidos apenas têm em consideração o incremento de custo do segundo cabo.    

Como se verificou anteriormente, tendo em conta o regime de ventos acima da média 

verificado para o parque eólico, a opção que minimiza as perdas eléctricas nos cabos é a 

verificada pela instalação de 2 cabos em paralelo para a secção económica determinada, nos 

troços onde a mesma é viável sob o ponto de vista económico. Tendo em conta o incremento 

de custo associado para os cabos e considerando um custo adicional de 2500 €/Km para os 

troços onde a instalação de dois cabos em paralelo é viável economicamente, custo que inclui 

o alargamento da vala, o material para enchimento, a fita sinalizadora e a lajeta de plástico 

ou de betão, conclui-se que para este parque eólico a opção que minimiza o encargo total é a 

que minimiza as perdas eléctricas nos cabos. Tal como se pode observar na tabela seguinte, 

para esta opção verifica-se um VAL para o período de vida útil da instalação de 1,17 milhões 

de euros e um PRI total de aproximadamente 3,10 anos: 

 

Tabela 5.1 – Resultados do PRI e do VAL obtidos no parque eólico para as várias opções analisadas. 

 

Nos parques eólicos, quando a contagem da energia é feita na subestação da EDP/REN, ou 

seja, a linha de alta tensão (AT) que transporta a energia do transformador da subestação 

para o barramento de AT é da responsabilidade do produtor, uma recomendação para a 

redução das perdas eléctricas nessa linha vai no sentido de serem efectuadas regularmente 

operações de limpeza da mesma, pois quanto maior for a sujidade presente na linha, maior 

será a dificuldade de dissipação de calor por parte da mesma, e por sua vez, maior será o 

valor das perdas por efeito de joule na linha. No caso particular estudado, a contagem da 

energia é realizada no secundário do(s) transformador(es) da subestação do parque, não 

sendo por isso, a sua manutenção da responsabilidade do produtor. 

Os resultados obtidos pela ferramenta desenvolvida foram comparados com os resultados 

obtidos num parque actualmente em funcionamento e verificou-se que os resultados estão 

muito próximos. Tal diferença deve-se a algumas considerações que foram tomadas na 

ferramenta desenvolvida, tal como a consideração do mesmo regime de vento para todos os 

aerogeradores ou então a consideração da taxa de avarias nula para o parque eólico, que na 

realidade não se verificam. Quanto mais próximos da realidade forem os detalhes, mais 

próximos da realidade serão os resultados obtidos. 
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A solução final adoptada não foi a solução económica determinada, em parte devido à 

ainda dificuldade de aceitação, por parte do promotor do parque eólico, da solução óptima 

encontrada, mesmo apresentando os cálculos e os resultados que levam a tal solução. Outra 

razão para a não adopção da secção económica determinada deve-se à produção em série de 

cabos de determinadas secções que tomam, por vezes, custos de produção iguais ou mesmo 

mais baixos que os custos de produção de cabos com secção inferior. A produção em serie de 

cabos de determinadas secções torna também o tempo de entrega dos mesmos, mais curto. 

Num meio onde a rapidez, o custo e a perfeição na execução são pontos fundamentais para a 

tomada de decisões, nem sempre a solução óptima encontrada pode ser a solução adoptada. 

Os resultados do presente trabalho podem ser o ponto de partida para outros estudos. 

Deste modo, para que seja dada continuidade ao desenvolvimento deste trabalho sugere-se a 

realização do estudo da fiabilidade do parque eólico, nomeadamente das taxas de avarias 

verificada no mesmo, pois a estas estão associados tempos de paragens por avarias e 

consequentemente uma quantidade de energia não fornecida que se pode tornar relevante no 

que diz respeito ao período de rentabilização do parque eólico. 
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Anexo A -   Modelização das perdas 
eléctricas numa linha 

 

Neste anexo é tratada a modelização do comportamento das perdas eléctricas numa 

linha, necessária para um melhor entendimento deste fenómeno.  
 

Considere-se então o seguinte sistema simples composto de dois barramentos interligados 

por uma linha de transmissão de energia: 
 

 
Figura A.1 - Representação, por fase, de um sistema trifásico composto por dois barramentos e uma 
linha de interligação, (Disponível em [13] (imagem adaptada)). 

 

Dados:  

- Vi e Vj são as tensões, por fase, no barramento i e no barramento j respectivamente; 

- ÄJ = R + jX , é a impedância da linha, por fase; 

- I é a intensidade da corrente que atravessa a linha; 

- Sij – potência aparente no sentido do barramento i para o barramento j; 

- Sji – potência aparente no sentido do barramento j para o barramento i. 

  

Devido às perdas, as potências transmitidas e medidas em cada terminal de uma linha não 

são iguais. 

Tem-se que: 

                                                    SÒÓ___ =  Pwr  +  jQwr = VÔw × IJwr∗                                      (A.1) 
                                                    SÓÒ___ =  Prw  +  jQrw = VÔr × IJrw∗                                      (A.2) 



 
94 Anexos 

 
                                                                       Z_  =  R +  jX =  |Z_| erϴ

                                  (A.3) 

                                                      Z∗___  =  |Z_| e�rs  =  R − jX                                (A.4) 
                                                                                                                                    (A.5) 

                                                                                                      VÒÔ
 = |Vi| e

j
 
∠V

i                                                        (A.6) 

                                                                    VÓÔ  = |Vj| e
j
 
∠V

j                                                        

(A.7) 

  

Substituindo (A.5) em (A.1), vem: 

IÖ×____ =  "_�. �MØ∗____�MÙ∗____�
Ú∗____   

 Decompondo Z* :        

IÖ×____ =  "_�. �"Ö∗___ − "×∗___�
T − W[  

 

Multiplicando o numerador da equação surge: 

IÖ×____ =  |ÛÜ|Ý � |ÛÜ||ÛÞ| ßÞ�  ∠áâ�∠áã�
ä�Þå   =  |ÛÜ|Ý � |ÛÜ||ÛÞ| ßÞæ   

ä�Þå  

 Onde, δ = ∠Vi - ∠Vj  é o ângulo de fase entre as tensões nos barramentos. 

                                               IÖ×____ =   |M�|N � |M�||MC| �çè 
R�CS                                            (A.8) 

Separando as partes reais e imaginárias, tem-se que: 

IJ�C  =  [|"U|�  − |"U||"W|�0XY δ  +  WY�Eδ �] . �T +  W[�
�T − W[� × �T +  W[�  

IJ�C  =  [|"U|�  − |"U||"W|�0XY δ +  WY�Eδ �] . �T +  W[�
T� + [�  

               ��C   =         �       
RNPSN �T |"U|�  −  T |"U||"W| 0XYZ  +  [ |"U||"W| Y�E Z�             (A.9) 

                     \�C   =         �       
RNPSN �[ |"U|�  − [ |"U||"W| 0XYZ −  T |"U||"W| Y�EZ �           (A.10) 
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Cálculo de SÓÒ___: 
SÓÒ___ =  Prw  +  jQrw = VÔr × �− IJwr∗�  

Como 

 
 
 

Então: 

I×Ö___ =  "_C. �"×∗___ − "Ö∗___�
Ä∗___  

Decompondo Z*: 

I×Ö___ =  "_C. �"×∗___ − "Ö∗___�
T − W[  

Multiplicando o numerador da equação surge: 

 
I×Ö___ =  |MC|N � |MC||M�| �ç�∠Vj−∠Vi�

R�CS    =   
|MC|N � |MC||M�| ��çè 

R�CS  , 

 onde, δ = ∠Vi - ∠Vj  é o ângulo de fase entre as tensões nos barramentos. 
 

                                                                    I×Ö___ =   |vr|N � |vr||vw| aéê 
f�rg                                            (A.11) 

Analogamente a SÒÓ___, separando as partes reais e imaginárias, aparece: 

I×Ö___  =  [|"W|�  −  |"W||"U|�0XY δ  +  WY�Eδ �] . �T +  W[�
�T − W[� × �T +  W[�  

I×Ö___  =  [|"W|�  −  |"W||"U|�0XY δ +  WY�Eδ �] . �T +  W[�
T� + [�  

                        �C�   =         �       
RNPSN �T |"W|�  −  T |"U||"W| 0XYZ −  [ |"U||"W| Y�E Z�        (A.12) 

                        \C�   =         �       
RNPSN �[ |"W|�  − [ |"U||"W| 0XYZ +  T |"U||"W| Y�EZ �        (A.13) 
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Interpretação Geométrica da Potência Complexa 

 

 IJ�C =  |M�|.[|M�|�çë � |MC|�ç�ëì è�]
|Ú|  

   

 

Figura A.2 - Interpretação Geométrica da Potência Complexa, (Disponível em [39]). 

 

Cálculo de              : 

                     S_`abcde   =   S_wr + S_rw   -> (potência que sai + potência que chega)            (A.14)       
                         S_`abcde =  Pij + jQij + Pji + jQji=   Pij + Pji + j(Qij + Qji)            (A.15) 

                                             S_`abcde   =  Pperdas + jQperdas                                              (A.16) 

Como: 

 ���]�A� = Pij +  Pji  
Então:  

���]�A�  =      1       
T2 + [2  . [T |"U|2 –  T|"U||"W|0XYZ  +  [|"U||"W|Y�EZ ]  +  T|"W|2  −  T|"U||"W|0XYZ  −  [|"U||"W| Y�EZ ] 

                              îïßðñòó  =      ä       
äÝPåÝ  . [|ÛÜ|Ý  + |ÛÞ|Ý  −  Ý|ÛÜ||ÛÞ| ôõó   æ]                  (A.17) 

Analogamente, 

                               öïßðñòó  =      å       
äÝPåÝ  . [|ÛÜ|Ý  + |ÛÞ|Ý  −  Ý|ÛÜ||ÛÞ| ôõó   æ]                 (A.18) 

Substituindo na equação (A.13) SÓÒ___ e SÒÓ___, vem: 

  S_`abcde = "_�. �MØ∗____�MÙ∗____�
Ú∗____  + "_C . �MÙ∗____�MØ∗____�

Ú∗____  = "_�. �MØ∗____�MÙ∗____�
Ú∗____  - "_C. �MØ∗____�MÙ∗____�

Ú∗____   <=> 

                                     <=>   S_`abcde = �"_� − "_C�. �MØ∗____�MÙ∗____�
Ú∗____                                          (A.19) 

 

Multiplicando o numerador: 
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IJ��]�A� = |"_U – "_W|�
ÄJ∗  

Eliminando o quadrado do numerador, tem-se:  

IJ��]�A� = |"U|� − 2 |"U||"W| 0XY Z + |"W|�
T − W[  

Para eliminar a parte imaginária do denominador, multiplica-se o denominador pelo seu 

simétrico:           
 

S_`abcde  =  u|vw|N Pxvr|N��xvwx|vr|yze   O{×�fPrg�
�f�rg�.�fPrg�     <=>  

              
          <=>  ÷_øùúûüý  =  þ

�ÝP�Ý × u|áâ|Ý  + xáã|Ý − Ýxáâx|áã|��ý   �{ × ��+ ã��             (A.20) 

 

Simplificações para um cabo enterrado: 

• R>>X ; 

• θ = 0º 
Como: 

S_`abcde  =  [|Vi|�  + |Vj|� − 2|Vi||Vj|cos   δ]
|Z|. ers  

Então: 

S_`abcde  =  [|Vi|�  + |Vj|� − 2|Vi||Vj|cos   δ]
|Z|. er¢º  

Passando a fase do denominador para o numerador: 

 
S_`abcde% =  u|vw|N Pxvr|N��xvwx|vr|yze   O{

|�| . e�r¢º =   u|vw|N.a�é�º Pxvr|N.a�é�º��xvwx|vr|yze   O.a�é�º{
|�|  

Como R>> X, então |Z| |R|, logo 

           
 S_`abcde  ≅ 

 u|vw|N.a�é�º Pxvr|N.a�é�º��xvwx|vr|yze   O.a�é�º{
|f|                                

                                          
                                                    S_`abcde  ≅  

 u|vw|N Pxvr|N��xvwx|vr|yze    O{ 
|f|                                 (A. 21) 
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Como se pode analisar S_`abcde é constituído essencialmente pela parte real das perdas, 

logo  SÔ`abcde  ≅  P̀ abcde    =>   Q`abcde ≅   0   . Assim:                                  
                                   
                                          S_`abcde%  P̀ abcde%  

 u|vw|N Pxvr|N��xvwx|vr|.yze    O{ 
|f|                             (A.22) 

Como:  
 

IJ = "ÖÔ − "×Ô
ÄJ  

E como |Z| |R|, então:                             

 

Assim, 

 

 
      Deste modo chega-se à expressão de cálculo para a potência de perdas num cabo (Lei de 

Joule): 

                                                                  P`abcde%   f×	N                                                    (A.23) 

Simplificações para uma rede de distribuição: 

• R  X ; 

 

Da equação (A.20): 

S_`abcde  =  1
R� + X� × [|Vi|�  + |Vj|� − 2|Vi||Vj|cos   δ] × �R + jX� 

Separando a parte real da parte imaginária, obtém-se: 

                             P̀ abcde  =  f
fNPgN × [|Vi|�  + |Vj|� − 2|Vi||Vj|cos   δ]                        (A.24) 

                                      

                            Q`abcde  =  g
fNPgN × [|Vi|�  + |Vj|� − 2|Vi||Vj|cos   δ]                         (A.25)        
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Anexo B - Escolha da secção económica de 
um cabo eléctrico 

 

Neste anexo é demonstrada a fórmula que nos permite conhecer o período de retorno do 

investimento (em anos) de um cabo com secção superior em relação à secção mínima 

possível. 

 

Uma vez que o custo do cabo (€/Km) é fornecido pelo fabricante, para calcular o custo de 

um troço de cabo basta multiplicar o custo do cabo (€/Km) pelo comprimento do troço. 
 

                                                  $:A�� = $:A�� ��] �� ∗ �        (€)  ,                            (B.1) 
 

onde l é o comprimento (Km) do troço do cabo em questão. 

 

Uma vez calculado o custo do cabo (€) , procede-se agora ao cálculo do custo das perdas 

no cabo, por ano. Verificou-se anteriormente que as perdas (Joule) no cabo são calculadas 

pela expressão (3.16) . Conhecido o valor da potência de perdas (kW/h) e o custo de perdas 

(€/kW), o custo das perdas (€) no cabo por ano pode ser obtido através da seguinte 

expressão: 
 

       Cperdas_cabo_por_ano = �∑ P̀ abcde × f��v�� × Cperdas × 8760 :;<��;< �����
:;<��������  (€),        

(B.2) 

onde: 

Pperdas= potência de perdas (kW/h); 

Cperdas= custo de perdas (€/kW); 

fW(v)= probabilidade da ocorrência da velocidade v (%); 

 

Como o fenómeno de dissipação de energia se vai manter durante o período de vida do 

sistema eléctrico, será necessário, para o contabilizar, considerá-lo como uma despesa 

efectuada periodicamente no fim de cada ano. Economicamente, poderá considerar-se como 

uma renda, cuja capitalização é possível através da conhecida expressão: 
 

                                                                                    � = TA × ����P����
�  ,                                                               (B.3) 
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onde:  
 

D - valor actualizado (presente) da renda Ra; 
Ra - despesa anual periódica (renda) = Cperdas_cabo_por_ano; 
n - tempo de vida útil (anos);  
i - taxa de actualização, ou seja, a taxa de rentabilidade mínima exigida. 

 

O cálculo do valor actualizado desta série periódica de rendas é necessário para 

posteriormente se proceder ao cálculo do período de retorno do investimento (PRI) e assim 

chegar a uma conclusão quanto à escolha da secção a usar. 

Procede-se então ao cálculo do período de retorno do investimento de um cabo de secção 

superior face à secção mínima possível (opção que minimiza o investimento inicial). Para tal, 

para os 2 cabos com diferentes secções, vamos igualar a soma dos custos do investimento 

inicial do cabo com o valor actual do custo de perdas por quilowatt por ano, para cada cabo. 

Tem-se então: 
 

                                    I1 + T� × ����P����
�   =    I2 + T� × ����P����

�   ,                                     (B.4)                    

onde: 

 

I1, I2 - custo de investimento inicial do cabo 1 e do cabo 2, respectivamente; 

R�, R�  -custo das perdas do cabo 1 e do cabo 2 por ano, respectivamente; 

n - tempo de vida útil (anos);  

i - taxa de actualização, ou seja, a taxa de rentabilidade mínima exigida; 
 
 

A partir da expressão (B.4), passando os termos simples para o lado esquerdo da equação 

e os termos compostos para o lado direito, obtemos a seguinte expressão: 

  

                                      I1 - I2   =     T� × ����P����
� − T� × ����P����

�                                            (B.5) 

 

Pondo em evidência o termo composto do lado direito da igualdade vem: 

 

                                                               I1 - I2   =     �T�− T�� × ����P����
�                                                  (B.6) 

 

Isolando o termo composto do lado direito da equação: 

 

                                                                        	� � 	N   
 �RN� R��=    

����P����
�                                                                (B.7)   

Passando o denominador do lado direito da igualdade para o lado esquerdo, aparece: 

 

                                               
	� � 	N   

 �RN� R�� × U=    1 − �1 + U���
                                                       (B.8) 
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Passando o termo simples do lado direito da igualdade para o lado esquerdo: 

                                             −1 + 	� � 	N   
 �RN� R�� × U=    −�1 + U���

                                                        (B.9) 

 

Multiplicando todos os termos por (-1): 

 

                                                 1 − 	� � 	N   
 �RN� R�� × U=    �1 + U���

                                                        (B.10) 

 

Com o objectivo de eliminar o expoente do lado direito da igualdade, aplica-se o 

logaritmo dos termos de cada um dos lados da igualdade: 

                                          ln�1 − 	� � 	N   
 �RN� R�� × U�=    ln��1 + U����                                             (B.11) 

 

Como, segundo as regras do logaritmo, ln (ab) = b  ln (a), então: 

 

                                        ln�1 − 	� � 	N   
 �RN� R�� × U�=     −E × ln�1 + U�                                           (B.12) 

 

Isolando o termo (-n) vem: 

                                                                                     

                                                                                                                                                                                  (B.13) 

 

 

E, para finalizar, multiplicamos os termos dos 2 lados da igualdade por (-1) para se obter 

o termo n, correspondente ao número de anos necessários para que haja o retorno do 

investimento efectuado. 

                                                                 E = − ����� �� � �N   
 ��N� ���×��

����P��                                                           (B.14) 

 

 

 

 

 
 

 


