
 

Resumo 

O trabalho que se apresenta centra-se no domínio das energias renováveis, nomeadamente, na área da 

energia eólica, e corresponde à elaboração do projecto de uma instalação de energia mini-eólica de 

potência instalada de 60 kW, desenvolvendo-se um conjunto de métodos, para o acompanhamento da 

elaboração do projecto, ao longo das suas diversas fases, procurando-se ainda fazer a ligação entre os 

aspectos de qualidade e de economia. 

Nos capítulos iniciais, começa-se por realizar uma contextualização do projecto à realidade, numa 

primeira abordagem global dos seus objectivos, assim como a introdução de alguns dos princípios gerais da 

política energética da Comunidade Europeia (CE), (Capítulos 1 e 2). Nos capítulos seguintes, focam-se os 

fundamentos gerais para o estudo e implementação de um parque eólico, englobando áreas tão diversas 

como a análise do recurso eólico (Capítulo 3), a localização do parque (Capítulo 4) e generalidades sobre 

os equipamentos utilizados e seus fornecedores (Capítulo 5). Nos capítulos 6 e 7 apresentam-se as 

principais tarefas e dimensionamentos de toda a obra civil e da ligação da instalação à rede eléctrica. Nos 

capítulos 8 e 9 são apresentados os estudos de impacto ambiental e de higiene e segurança no trabalho. 

No capítulo 10, analisam-se os requisitos de um sistema de informação (base de dados), enquanto no 

capítulo seguinte são apresentados os resultados da previsão de energia (Capítulo 11) que servem de base 

ao estudo de viabilidade económica do parque (Capítulo 12), incluindo uma análise de sensibilidades 

através da alteração de alguns dos parâmetros iniciais. No capítulo 13, realiza-se a síntese dos resultados, 

conclusões e sugerem-se novas vias tendo em vista uma futura actividade. Para finalizar (Capítulo 14) 

apresentam-se os anexos que fundamentam e completam o texto principal. 

Seguindo os métodos anteriormente referidos, foi possível analisar todos os parâmetros necessários à 

implementação de um parque eólico na localização escolhida: A Laracha – Corunha. 

Finalizados os quatro meses de investigação e desenvolvimento do presente projecto, é possível 

afirmar que, actualmente, a implementação deste tipo de projecto (com a tecnologia e legislação actual), 

é inviável. No entanto, a curto/ médio prazo é possível incentivar o mercado e fomentar o 

desenvolvimento das indústrias associadas, viabilizando este tipo de instalações. Com base neste cenário 

foi feita uma previsão da tarifa bonificada, 0.30 €/KWh e a partir deste valor, com base nos equipamentos 

de apenas um dos fornecedores, foi possível viabilizar um pequeno parque mini-eólico de 60 kW de 

potência instalada, apesar dos baixos valores da TIR e do VAL não permitirem um optimismo exagerado 

dos resultados económicos do projecto. 

Fica portanto, o desenvolvimento e implementação deste tipo de projecto dependente da vontade 

política na abordagem às energias renováveis de baixa potência instalada, nomeadamente no aumento da 

tarifa.



Abstract 

The present report focus on renewable energies, in particular wind power, and it describes the 

development of a project for a small wind power park with an installed power of 60 kW. The project 

describes a set of methods to develop and monitor the project along its several phases.  It is also sought 

to establish the relation between quality and economical aspects. 

 The initial chapters of the project describe its background and global objectives as well as an 

introduction of some of the general guidelines from the European Union's (EC) energy policies (Chapters 1 

and 2). The following chapters focus on the fundamentals of the study and implementation of a wind 

power park, including different subjects, such as wind power resource analysis (Chapter 3), the location of 

the park (Chapter 4), considerations about equipements used (Chapter 5) and it’s suppliers. In Chapter 6 

and 7, the main tasks and design of the civil works and the connection to the electric grid are described. 

Chapters 8 and 9, cover the environmental impact study and health and safety assessments. An analysis of 

the requirements for the information system (data-base), is described in Chapter 10 while in the next 

chapter the results of the estimated energy produced are presented (Chapter 11). This serves as a basis of 

the economical analysis study for the park (Chapter 12). Chapter 13 holds the summary of findings, 

conclusions and the suggestion of new options for future activities. Finally chapter 14 provides the 

attachments that complement the main text. 

 

Following the methodology described above, it was possible to assess all the parameters needed for 

implementation of a wind farm at the chosen location: A Laracha - Coruña. 

 

After four months of research and development of this project, it is can be stated that at present, the 

implementation of this type of project (with the technology and current legislation), is not viable. 

However, in short/ medium term it is possible to stimulate the market and promote the development of 

the associated industries, making the implementation of this type of facilities viable. Based on this 

scenario it was forecasted that from a subsidised rate of 0.30 € / kWh and based on the equipment of only 

one of the suppliers, it was possible to make a small mini-wind farm of 60 kW of installed power 

economicaly viable, however the low values of IRR and NPV do not allow for an over-optimism for the 

economic viability of the project. 

To conclude, the development and implementation of such a project depends particularly on the 

political strategy, particularly regarding an increase on the energy cost rate of small production plants. 




