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Resumo 

Nos últimos anos, a utilização da energia eólica no mundo tem experimentado uma evolução 

marcante. Atualmente a capacidade de energia instalada é de 238604 MW, da qual 93458 MW 

correspondem à EU. Este crescimento leva consigo um investimento económico elevado, pelo 

que se torna necessária a avaliação rigorosa do sítio para a instalação dum parque eólico. Nessa 

avaliação, é preciso conhecer o regime de ventos. Para isso ser possível, efetuam-se medições 

das características do vento, tais como a velocidade e a direção, e através da curva dos 

aerogeradores a instalar no parque, obtêm-se as estimativas de produção anual de energia.  

É primordial que as séries de dados se aproximem à realidade o máximo possível, pois um erro 

de pequena magnitude na medição da velocidade pode implicar importantes desvios na 

estimativa de produção de energia. Há fatores que podem interferir na recolha de dados e na 

qualidade das observações, como as condições climatéricas adversas, a degradação dos 

aparatos de medição ou a própria influência da estrutura de suporte da estação.  

Com este trabalho pretendeu-se identificar os desvios nas medições que estação e a sua 

estrutura induzem na recolha de dados de velocidade, analisando as causas e consequências da 

existência desses desvios nas estações dum parque eólico. Para isso, foi feita una análise das 

séries de dados de vento recolhidos num parque usado como caso teste. Identificaram-se as 

séries cuja velocidade parecia estar influenciada pela presença da torre, estudando em detalhe 

cada série e comparando-as entre si. Estimou-se através de programas de cálculo de condições 

de vento a produção de energia, a partir dos dados medidos em cada estação a cada altura, para 

tentar identificar aquelas séries perturbadas pela presença torre e os seus elementos em termos 

de energia. 

Para as séries perturbadas propuseram-se medidas de correção com o alvo de mitigar os 

impactos negativos nas estimativas de produção com as que se obteve bons resultados. 
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Abstract 

In the last few years, the use of wind power in the world has experienced a remarkable 

evolution. Currently, the installed power capacity is 238.604 MW, 93.458 MW of which 

corresponds to the U.S.A. This growth brings a large economic investment, and because of that, 

a rigorous assessment of the site for installation of a wind farm is required. In this evaluation, it 

is necessary to know the wind regime. To become it possible, it´s necessary to realize wind 

characteristics measurements, such as speed and direction, and through the turbine power curve 

to be installed in the park, it is estimated the average annual energy that a park can produce.  

It is essential that the data series are as close to reality as possible, because a small error in the 

speed measurement may become into significant deviations in the estimated energy production. 

There are several factors that affect the collected data, such us adverse weather conditions, 

deterioration of the measuring apparatus or the influence of the support structure of the station. 

With this work it was intended to identify the deviations that a station and its structure can 

cause in the measured data, analyzing the causes and consequences of the existence of these 

deviations in the stations of a wind farm. For this, series analysis of wind data collected at a 

park (used as a test case) were made, aiming at the use of energy. Those data series which were 

disturbed were identified, comparing each other. With the use of wind condition calculation 

programs, it was estimated the energy production, from the measured data in each station, at 

each height, to attempt to identify those data series which were disturbed by the presence of the 

tower and its entirety. 

For the disturbed series, it was proposed some solutions with the aim of mitigating the negative 

impacts on production estimates, and good results were achieved.  
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1.  Introdução  

1.1 Aspetos gerais sobre a energia eólica 

Os ventos são apenas correntes de ar que se formam em resultado das diferenças de 

pressão atmosférica em diferentes regiões, devidas ao facto de a radiação solar recebida na 

Terra ser maior nas zonas equatoriais do que nas zonas polares. A energia eólica é, 

portanto, uma forma indireta de energia solar.  

Sendo o aproveitamento do vento uma das formas de energia mais antigas que existe, o 

aproveitamento da energia contida no vento é a finalidade para a qual se realiza a sua 

caraterização. O potencial energético contido no vento é proporcional ao cubo da 

velocidade do mesmo (equação 1.1), e é essa uma das razões pelas quais se torna 

necessário medir a velocidade do vento nos locais onde se pretende instalar um 

aerogerador ou um parque eólico.  

 

   
 

 
             (1.1) 

 

Do ponto de vista da energia eólica, a caraterística variável do vento, tanto geográfica 

como temporalmente, é um inconveniente desta fonte de energia, que fragiliza a sua 

fiabilidade, aspeto enfatizado por estar relacionado com o cubo da velocidade [1]. Apesar 

disto, a eólica é uma energia limpa e inesgotável que muitos países aproveitam.  

Atualmente, no campo da produção de energia elétrica em sistemas ligados à rede, a 

energia eólica representa uma fonte energética tecnologicamente madura e com custos de 

geração competitivos com outras fontes.  

De facto, a capacidade geradora instalada anualmente na EU cresceu nos passados 17 anos 

de 814 MW no ano 1996 até 9616 MW em 2011, quer dizer, um rácio anual médio de 

crescimento de 15,6%. A figura 1 ilustra este facto.  
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Um total de 93957 MW está instalado agora na EU. A capacidade instalada no final de 

2011 produziria, num ano normal, 204 TWh de eletricidade, representando 6,3% do 

consumo bruto [2].   

 

Figura 1 – Evolução do uso dos diferentes tipos de energia na produção de eletricidade entre o ano 2000 e os 2011 

na EU [2] 

 

A nível mundial, também se tem experimentado um grande crescimento na utilização da 

energia eólica na última década, especialmente nos países emergentes, como a China, a 

Índia, Brasil e México. A Figura 2 mostra o crescimento mundial da capacidade instalada 

nos últimos 10 anos. 

 

Hoje em dia, a China está na linha de frente da produção, com uma capacidade de energia 

total instalada de 62 GW (mais de um quarto da capacidade mundial global), da qual 

18 GW foram instalados em 2011. Quanto à instalação de capacidade em 2011, os EUA 

ocupam o segundo lugar, com 6,8 GW, seguido da Índia (2,7 GW), Alemanha (2 GW) e 

Figura 2 - Capacidade total instalada a nível mundial em MW [3] 
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Canadá (1,3 GW). A Figura 3 apresenta os valores de capacidade total instalada em MW, 

detalhadas para os 13 primeiros países no mundo e comparadas com os dados obtidos em 

2010. [3] 

 

Figura 3 – Relação dos 13 primeiros países em capacidade instalada de 2009 a 2011 [3] 

 

Concluindo, a energia eólica é hoje em dia vista como uma das mais promissoras fontes 

para a produção de eletricidade, caraterizada por uma tecnologia madura baseada 

principalmente na China, a Índia, os EUA e a Europa. Entre as suas vantagens destacam-se 

a sua grande disponibilidade global, custos externos e sociais baixos, não emissão de 

poluentes, fácil desmantelamento e reciclagem de comopoentes, rapidez de implementação 

e a geração descentralizada [4]. 

Embora conte com muitas vantagens, especialmente do ponto de vista das emissões de 

poluentes para a atmosfera, existem também aspetos ambientais negativos associados à sua 

utilização. O impacto visual dos aerogeradores é um destes aspetos, bem como o ruído 

produzido pelas turbinas (mecânico e aerodinâmico). Também deve considerar-se a 

interferência eletromagnética com sinais de sistemas de comunicações e os efeitos sobre a 

vida animal, nomeadamente as aves migratórias, que podem ser mitigados com uma 

escolha criteriosa do local de instalação.  
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1.2. Enquadramento da tese e objetivos 

A crescente utilização de energia eólica torna necessária uma criteriosa avaliação do 

recurso eólico, pois este está diretamente relacionado com a produção anual obtida.  

Como o investimento é elevado e de capital intensivo, é necessária uma avaliação 

cuidadosa que assegure resultados representativos, com o objetivo de conseguir a máxima 

rentabilidade do projeto. A correta caracterização do recurso eólico é um fator chave para a 

estimativa da produção de energia que se vai obter.  

A impossibilidade, do ponto de vista económico, de estabelecer uma rede de medição 

muito densa e operada por longos períodos de tempo, realça este facto. As medições 

executam-se em determinados pontos e alturas, e extrapolam-se horizontal e verticalmente 

à altura do eixo dos aerogeradores. 

Neste âmbito é importante ter em conta todos os fatores que influenciam a caracterização 

do recurso eólico, pois uma eventual influência terá uma repercussão maior ao realizar a 

extrapolação antes mencionada, quer manualmente quer através de ferramentas 

computacionais.  

Pretende-se nesta dissertação estudar a influência que, concretamente, a torre de medição e 

os seus elementos têm nos resultados de medições efetuadas por anemómetros em 

diferentes estações, com ajuda dum caso teste, e, se possível, propor uma correção a estes 

dados. Esta correção tem o fim de melhorar as estimativas de produção e do investimento 

económico, para as estimativas se aproximarem da realidade o máximo possível.  

Deverão ser analisadas as séries de dados obtidas em cada estação, detetando aqueles 

dados influenciados pela presença da torre e os seus elementos, principalmente o pára-

raios, e estudar a eventual repercussão que estes dados têm nas estimativas de potencial 

eólico.  

Assim, o objetivo deste trabalho é mostrar a importância da qualidade dos dados de entrada 

nas medições do vento e a sua transcendência no âmbito das estimativas de produção, 

identificando os desvios na velocidade e as causas que os provocam para, assim, propor 

correções às séries medidas. 
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1.3. Descrição geral da dissertação 

No capítulo 2 faz-se uma revisão bibliográfica acerca do recurso eólico, o método de 

recolha de dados para a caraterização do regime de ventos, assim como uma descrição 

geral das estações de medição. O capítulo também inclui referências à importância da 

qualidade dos dados de entrada. 

No capítulo 3 descreve-se o caso de estudo: a situação e topografia do terreno e as estações 

de mediçao usadas. Também se analisam as condições em que as estações estão equipadas.  

Os resultados obtidos apresentam-se no capítulo 4. Faz-se um resumo das medições locais, 

uma análise dos desvios que se encontraram e a sua influência na extrapolação vertical 

para cada uma das estações de medição, concluindo com um resumo das estimativas de 

produção.  

O capítulo 5 aborda as propostas de correção para os dados identificados no capítulo 4 

como influenciados pela presença da torre.  

No último capítulo apresenta-se um resumo com as conclusões do trabalho.  
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2. A caraterização do recurso eólico 

2.1. Caraterísticas do escoamento atmosférico 

A caraterização do recurso eólico depende de diversos parâmetros que condicionam o 

escoamento atmosférico num dado local. Estes incluem as caraterísticas do regime local de 

ventos e os efeitos da topografia.   

Com o propósito da avaliação do potencial eólico os efeitos locais podem ser 

caracterizados como decorrentes da rugosidade, de obstáculos e da orografia. 

Rugosidade 

Implica o efeito da superfície do terreno e dos seus elementos rugosos, que retardam o 

vento perto do solo. O ponto no qual medimos deve estar longe destes elementos, e a maior 

altura. Quando o terreno não é suficientemente homogéneo, o conjunto de elementos no 

solo podem provocar resistência à passagem do escoamento, originando mudança na 

direção e pequenas turbulências na superfície. É comum seguir uma tipologia definida por 

Troen  [13] , que divide os tipos de terrenos em quatro classes, dependendo dos elementos 

de rugosidade que o caracterizam. A figura 4 ilustra estas classes.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Classes de rugosidade superficial do terreno [5] 

 



Influência das estruturas de suporte dos sensores nas medições da velocidade do vento 

                                  
 

 

 
8 

Obstáculos 

Perto dum obstáculo o vento é fortemente influenciado pela presença do mesmo, que pode 

reduzir a velocidade consideravelmente. Na análise do escoamento verifica-se que este é 

influenciado por vários fatores como a forma dos obstáculos e a distância entre eles, entre 

outros. Quando se analisa o escoamento perto dum obstáculo pode-se perceber que a 

evolução da velocidade com a altura sofre modificações. A figura 5 mostra um escoamento 

em torno de um obstáculo, com o efeito de esteira causado pelo descolamento.  

 

Figura 5 - Escoamento do vento em torno de um obstáculo 

 

Se for necessário instalar uma estação de medição perto de um obstáculo, o melhor local é 

perto dele, mas a uma altura comparável com a altura do obstáculo, onde o escoamento 

permanece não perturbado. 

 

Orografia 

Quando a escala das características do relevo do terreno é muito maior do que a altura do 

ponto a medir, estas atuam como elementos orográficos sobre o vento. A orografia 

constitui um dos elementos mais importantes na caraterização do escoamento atmosférico 

de um dado local, dada a elevada dependência deste relativamente à complexidade do 

terreno em análise.  

As montanhas, depressões, vales e gargantas podem modificar as características do 

escoamento atmosférico. O ar adjacente a uma montanha aquece ou arrefece por condução 

e mistura com o aquecimento diurno e o arrefecimento noturno das encostas das 

montanhas, respetivamente. Quando a estabilidade atmosférica é neutra, criam-se sobre a 

montanha gradientes de pressão na direção do escoamento que podem originar a separação 

da camada limite. Este fenómeno provoca turbilhões em esteira a montante e jusante da 

montanha podendo atingir distâncias de várias vezes a altura daquela. Na figura 6 mostra-
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se como o escoamento sobe a montanha e é forçado a atingir uma inclinação tal que pode 

afetar o desempenho de aerogeradores se estes forem colocados nessa orientação [6]. 

 

 

As características do vento são muito influenciadas pelas colinas que rodeiam o local de 

medição e as mudanças de rugosidade. Além disso, é custoso levar a cabo uma campanha 

de medição, e a obtenção de estimativas climatológicas demora muito tempo. Portanto, 

para a caraterização da área de estudo e a posterior utilização de programas de simulação 

do escoamento atmosférico, é indispensável uma descrição da topografia, devido a que 

estes fatores podem perturbar o normal fluxo do vento, alterando-lhe a direção e 

velocidade. [7] 

 

Características do escoamento 

Cabe destacar aspetos como a turbulência, a inclinação do escoamento e a variação da 

velocidade com a altura ao solo como fatores que caracterizam o comportamento do vento.  

A inclinação do escoamento tem de ter-se em consideração, pois afeta diretamente o 

comportamento dos aerogeradores e não deve ser superior a  ±8%.  

Em relação à variação de velocidade com a altura ao solo, existem leis que permitem a 

extrapolação das alturas de medição a pontos superiores, que serão comentadas na 

subsecção 2.2.1.   

Quanto à turbulência, refere-se a flutuações na velocidade do vento numa escala 

relativamente rápida, tipicamente 1 segundo. A origem das turbulências está em duas 

causas: a fricção com a superfície terrestre, a qual pode ser imaginada como perturbações 

do escoamento devidas a caraterísticas topográficas como colinas ou montanhas, e efeitos 

térmicos que podem provocar que as massas de ar se desloquem verticalmente como 

Figura 6 – Escoamento numa montanha 
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resultado de variações de temperatura da densidade do ar. Normalmente estes dois efeitos 

estão interligados, como quando uma massa de ar flui sobre uma montanha e é forçada 

para cima, onde o ar é mais frio e não está mais em equilíbrio térmico com o ambiente.  

O fenómeno da turbulência é um processo complexo e obedece às leis da física tais como a 

conservação da massa, do momento e da energia. Contudo, existe um termo simplificado, 

conhecido como intensidade da turbulência, que supõe uma medida do nível global de 

turbulência, e se define como: 

    
 

 ̅
                                                                                      

onde σ é o desvio padrão da velocidade e v  é a velocidade média, normalmente definida 

em médias de 10 minutos ou 1 hora com amostragens a uma frequência de 0,5 Hz. 

A intensidade da turbulência depende claramente da rugosidade da superfície de terreno e 

da altura acima do solo. Contudo, também depende de caraterísticas topográficas e 

características mais locais como árvores ou prédios, mas, obviamente, estes efeitos 

tornam-se menos notados à medida que a altura ao solo aumenta [1]. 

 

2.2. Estações de medição 

A recolha de dados tem lugar numa estação de medição (Figura 7). Quando se pretende 

fazer uma medição do recurso eólico temos que estabelecer as condições nas quais a 

estação se vai implantar. Esta localização deve ser avaliada e documentada, reparando na 

informação topográfica. Portanto, na hora de selecionar um local para estabelecer uma 

estação meteorológica haverá que seguir os seguintes passos:  

 Identificação das áreas potenciais de desenvolvimento.  

 Inspeção e posição dos locais candidatos. 

 Seleção da localização da torre de entre os locais candidatos, tendo em conta os 

fatores antes descritos.  

 

Há dois tipos básicos de torres para a montagem dos sensores: tubulares e de treliça, sendo 

as tubulares recomendadas pela sua facilidade de instalação, o baixo nível de preparação 

no solo e o custo relativamente pequeno. As torres devem ter uma altura suficiente para 

alcançar o nível mais alto da medição, e superar condições ambientais adversas [8]. 
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Figura 7 – Estação de medição 

 

2.2.1. Grandezas a medir e sensores 

Na estação de medição medem-se os parâmetros meteorológicos relevantes para definir um 

regime de ventos, sendo importante avaliar os seguintes: 

 Velocidade do vento; 

 Direção do vento;  

 Intensidade da turbulência; 

 Temperatura; 

 Humidade; 

 Pressão atmosférica; 

 Inclinação do escoamento 

 

Os três primeiros são parâmetros essenciais para a medição, enquanto os outros são só 

recomendados, mas podem ser derivados doutros dados não recolhidos no local ou de 

estimativas, caso da inclinação do escoamento. 
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Velocidade do vento 

A velocidade do vento é medida com anemómetros. O mais usado é o anemómetro de 

copos (Figura 8). A sua forma aerodinâmica aproveita a energia cinética do ventopara 

colocar o eixo do anemómetro em rotação, a qual deve ser linearmente proporcional à 

velocidade do vento num gama específica. O transdutor converte o movimento rotacional 

num sinal de frequência que se envia ao data-logger através dum cabo.  

 

Cada anemómetro deve ser corretamente calibrado, de acordo com normas internacionais 

(por exemplo, MEASNET).  

Embora o anemómetro de copos seja o mais utilizado, a velocidade do vento pode ser 

medida através de outros instrumentos ou tecnologias, i.e os anemómetros de hélice, 

anemómetros sónicos, SODAR, LIDAR, etc. 

Os anemómetros de hélice utilizam o fluxo de ar através duma hélice que aciona um 

gerador de AC ou DC. Os modelos utilizados para energia eólica têm uma rápida resposta 

e comportam-se linearmente na mudança de velocidades. A precisão destes instrumentos é 

parecida à do anemómetro de copos (2%). 

Os anemómetros ultrassónicos medem as três componentes da velocidade do vento e a 

temperatura do ar. Este instrumento utiliza técnicas de reconhecimento de mostragens de 

som para determinar o tempo que o sinal ultrasónico demora em viajar entre pares de 

transdutores emissor-recetor. 

Uma alternativa aos anemómetros montados numa estação é uma tecnologia baseada na 

medição remota que mede a velocidade do vento por efeito Doppler, através de um feixe 

de laser refletido nos aerossóis presentes no ar (LIDAR) ou através de ondas sonoras 

devido à não homogeneidade da temperatura (SODAR). Têm potencial para substituir as 

Figura 8 - Anemómetro de copos 
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medições nas estações e, ao mesmo tempo, realizar a medição com precisão comparável à 

dos anemómetros. Além disso, oferecem a possibilidade de medir a velocidade a grandes 

alturas do solo. Contudo, esta tecnologia surgiu nos últimos dez anos e ainda é preciso 

avaliar a sua fiabilidade. 

 

Direção do vento  

Para a recolha dos dados de direção usa-se um cata-vento. O tipo mais comum consiste 

numa cauda ou leme que gira em torno de um eixo vertical. O cata-vento busca uma 

posição de equilíbrio alinhando-se com o vento. A maioria dos cata-ventos utiliza um 

transdutor potenciométrico (divisor de tensão) que dá um sinal elétrico de saída 

proporcional à posição do leme. Este sinal é transmitido através dum cabo ao data-logger e 

relaciona a posição do leme com um ponto de referência, nomeadamente o norte real.  

 

 

 

2.2.2. Alturas de medição e perfil de velocidades  

É habitual que a medição da velocidade do vento não se possa levar a cabo à altura do eixo 

do aerogerador. Para prever o perfil vertical da velocidade é recomendável que as estações 

realizem medições a duas alturas diferentes, pelo menos, e assim, através duma 

extrapolação vertical, estimar as velocidades a maiores alturas.  

Sendo um perfil de velocidades genérico como o mostrado na Figura 10, é possível 

calcular a velocidade média à altura “x”, que poderia ser a altura do eixo dos aerogeradores 

por intermédio da equação (2.2).  

Figura 9 – Cata-vento  P6220 Wind Vane Classic 
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Figura 10 – Perfil de velocidades 

 

 

            (
  

  
)
 

                                                            

 

Onde   é o expoente da lei de potência, conhecido também como shear factor (equação 

2.3)  

 

   
  

   

   

  
  

  

                                                         

 

Este expoente varia com a altitude, altura do dia, estação do ano, velocidade do vento, 

natureza do terreno, temperatura e outros mecanismos. Segundo os diferentes tipos de 

terreno, apresentam-se na Tabela 1 valores indicativos deste expoente.  
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Tabela 1 - Expoente   para distintos tipos de superfícies 

 

Descrição da superfície 

terrestre 
  

Superfície lisa, lago ou oceano 0,10 

Relva 0,14 

Vegetação rasteira (até 0,3m), 

árvores ocasionais 
0,16 

Arbustos 0,20 

Árvores, construções ocasionais 0,22-0,24 

Áreas residências 0,28-0,40 

 

Contudo, o expoente α, de enorme importância na extrapolação vertical da velocidade do 

vento, pode depender fortemente de condições específicas de um dado local, pelo que 

exige uma avaliação cuidadosa, quer através de medições quer da simulação do 

escoamento. 

A lei atrás descrita (equação 2.2) recebe o nome de lei da potência, é o modelo matemático 

mais utilizado e mais fácil para prever o perfil vertical da velocidade. Existe outro modelo 

muito comum, a “lei logarítmica”, que toma a velocidade a uma altura de referência (hr) 

para calcular a velocidade na altura desejada (hx), tendo em consideração a rugosidade do 

solo (z0). A equação (2.4) expressa a lei logarítmica da seguinte forma: 

 

            
  

  

   

  
  

  

                                                                   

 

Estes dois modelos, embora amplamente utilizados, estão sujeitos a uma incerteza, devido 

à dificuldade de caraterizar as superfícies e a complexidade da natureza dos escoamentos. 

Para que seja possível a caraterização e definição dum perfil vertical do vento é necessário 

usar pelo menos um anemómetro adicional num nível de medição inferior, o mais afastado 

possível do primeiro, mas não tão baixo que esteja afetado por obstáculos ou bolsas de 

rugosidade, árvores, etc. 
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2.2.3. Montagem dos sensores e normas 

Atualmente existem diferentes normas e guidelines para conseguir exatidão e fiabilidade 

nas medições, qualidades necessárias para prognosticar a produção gerada. A norma IEC 

61400-12-1 descreve tanto a correta construção da torre como o posicionamento, tipo e 

qualidade dos sensores. Estas normas, juntamente com as recomendações dos especialistas, 

oferecem uma boa base para a montagem da estação e a recolha de medições. 

O sensor no nível mais alto da medição deverá estar, no mínimo, a uma altura de 2/3 da 

altura do eixo do rotor da turbina, montado numa haste vertical, de acordo com a norma 

IEC 61400-12-1. Se se instalar um pára-raios, e com o objetivo de proteger o instrumento, 

monta-se no topo da torre. Para o pára-raios não afetar as medidas efetuadas pelo 

anemómetro, este é tipicamente orientado para rumos de vento não predominante e a uma 

distância de 50 vezes o diâmetro do pára-raios [9]. 

A montagem dum ou mais sensores adicionais implica a sua instalação num suporte 

horizontal individual diferente, com uma direção e comprimento determinadas pela norma. 

No caso de se dispor de mais de um nível de medição adicional, os suportes horizontais 

devem ser orientados na mesma direção, a 45º fora do alinhamento do rumo predominante 

em torres cilíndricas e 90º em torres de treliça, sempre que a dita direção for conhecida.  

O cata-vento deve estar colocado num suporte horizontal diferente do do anemómetro com 

o objetivo de minimizar os efeitos de distorção da corrente de vento com relação ao setor 

completo de 360º. Como acontece com os sensores de velocidade, é recomendável utilizar 

pelo menos outro cata-vento a um nível. 

Tanto a velocidade como a direção devem ser medidas em períodos de 10 minutos. O 

sistema de aquisição dos dados, o data-logger, deve guardar as médias e o desvio padrão. 

Tipicamente também guarda a rajada máxima e a velocidade mínima. O período de 

medição é de 12 meses completos no mínimo, para conseguir avaliar as variações sazonais.  
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2.3.  Importância dos dados de entrada 

Sendo a qualidade dos dados de entrada uma questão de preocupação neste trabalho, é 

importante dedicar uma secção a este tema e aclarar as causas que podem ter uma 

influência nos mesmos.  

Para efetuar uma medição de vento rigorosa e, assim, determinar qual é o local mais 

interessante para a construção de um parque, a seleção e o posicionamento cuidadosos do 

sistema de medição e a correta instalação do mesmo são cruciais, pois um erro de medição 

de somente 3% na determinação da velocidade do vento pode originar perdas financeiras 

elevadas [14]. 

Uma avaliação correta do potencial eólico com vista à produção de energia elétrica tem de 

basear-se em medidas de vento efetuadas especificamente para esse efeito. As campanhas 

de medição no local de interesse têm de seguir características que assegurem que a 

medição é correta. Existe uma rede de institutos de medição, chamada MEASNET, que 

estabelece as pautas para a medição através de procedimentos acordados. O procedimento 

MEASNET é o mais usado e aceite internacionalmente e, portanto, o que se usará neste 

trabalho para a avaliação da localização do caso de estudo.  

O procedimento da avaliação do local inclui a medição (na estação meteorológica) das 

condições do vento e a topografia, avaliação e interpretação dos dados meteorológicos. [9] 

Quanto à medição, a velocidade do vento é o parâmetro mais crítico. Esta medida terá que 

ser tão representativa do vento quanto possível. Executa-se, como já foi explicado na 

subsecção anterior, por meio de anemómetros, geralmente a diferentes alturas numa 

mesma torre de medição.  

A maioria das medições é feita usando aparatos sensores simples, como o anemómetro de 

copos tradicional. O comportamento destes instrumentos é bem conhecido e, portanto, 

também as suas origens de erro. Há outros anemómetros, como os sónicos, com mais 

vantagens do que os de copos, que são capazes de efetuar medições de turbulência, 

temperatura do ar e estabilidade atmosférica. Contudo, introduzem novas fontes de erro 

menos conhecidas. 

Geralmente, as causas de erro em anemometria incluem os efeitos da torre, os suportes e 

outros dispositivos de montagem, o desenho do anemómetro e sua resposta às 

características turbulentas do vento e o procedimento de calibração. Às vezes os problemas 

vêm do congelamento do sensor ou a sua deterioração em zonas perto do mar. A 
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impossibilidade de medir a velocidade à altura do eixo do rotor do aerogerador torna 

necessária uma extrapolação do perfil de velocidades a alturas maiores para obter a 

velocidade na altura desejada. Se a série de dados obtidos às alturas de medição estiver 

errada, este erro transmite-se às estimativas a alturas superiores, amplificando-se mesmo. 

De qualquer forma, os anemómetros de copos devem ser mantidos e calibrados 

regularmente para assegurar a sua precisão na medição de velocidades do vento. 

Nomeadamente recomenda-se realizar uma calibração, operação que nem sempre é 

realizada, pelo custo e, por vezes, indisponibilidade de um túnel de vento. Todavia, a 

exigência de calibração dos sensores é cada vez maior, até por parte das entidades que 

financiam o investimento em projetos desta natureza. 

A torre onde o anemómetro está montado interfere com o vento e introduz erros na 

medição da velocidade. O ângulo a jusante da torre no qual as medições estão perturbadas 

é função da distância entre o anemómetro e a torre, sendo tipicamente de 30º-45º. Contudo, 

não existem relações simples, devido à grande variedade das geometrias das torres.  

Também os suportes horizontais e os dispositivos de montagem podem estar na origem de 

erros significativos. Geralmente, os anemómetros montados acima destes suportes terão de 

estar sobre hastes verticais, como também tem de estar o anemómetro montado no topo, 

como o propósito de evitar as perturbações da torre da medição dos anemómetros. [11] 

Então, se não for possível instalar um anemómetro na altura desejada de medição (a altura 

do eixo de rotor) é preciso atender cuidadosamente a montagem da torre e os anemómetros 

com o fim de evitar erros maiores na extrapolação. Estes erros devem ser analisados e 

eliminados das séries de dados, pois a sua presença induz erros ainda maiores nas 

extrapolações a alturas superiores e, portanto, nas estimativas do potencial eólico.  

No caso de estudo que será descrito mais adiante usam-se três sensores em cada estação, 

quer dizer, cada torre tem três alturas de medição, um no topo, e dois ao longo da torre, em 

suportes horizontais.  

Num caso geral, um anemómetro acima da torre não teria influência nenhuma, mas, se 

houver um pára-raios também no topo, naquelas direções em que o pára-raios recebe o 

vento antes do sensor, os dados estarão afetados por esse elemento.  

O que acontece com o sensor no suporte horizontal é que haverá direções nas quais a torre 

faz “sombra” no sensor, e este não faz uma medição correta do vento. Há orientações 

específicas para mitigar este problema, que marcam as distâncias mínimas para evitar esta 
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interferência na medida do possível, que, no caso teste mais adiante, serão tidas em 

consideração.  

Como se indicou antes, as séries de dados de vento podem incluir falhas ou erros que 

afetam as estimativas após a medição. Estes erros devem ser identificados e tratados para 

assegurar a integridade dos dados recolhidos. Esta verificação inclui [9]: 

 Verificação dos valores de erro  

 Verificação visual: inclui comparar com os dados recolhidos a outras alturas. 

 Comprovar que os dados estão completos 

 Teste de intervalos para verificar que o número de dados é correto. 

 Teste de valores constantes para detetar repetições de dados 

 Teste de parâmetros relacionados baseado nos valores esperados pelas relações 

de diferentes parâmetros. 

 Teste de correlação para detetar a relação entre diferentes sensores.  

 

2.4. Simulação do escoamento atmosférico 

2.4.1 Programa WAsP 

O programa WAsP, baseado no modelo do Atlas Europeu do Vento, será a ferramenta a 

utilizar para a caracterização do recurso eólico neste trabalho. É um programa 

computacional para extrapolar vertical e horizontalmente as condições do vento. Contém 

vários modelos para a descrição do vento sobre diversos terrenos e perto de obstáculos. 

Conceptualmente, a metodologia do WAsP consiste em cinco blocos de cálculo principais: 

 Análise de séries de dados de vento. Esta opção permite a análise de qualquer 

série de medições de vento e produz um resumo estatístico das condições climáticas 

dos dados observados, num local específico. Este componente implementa-se em 

duas ferramentas de software diferentes: o WAsP Climate Analyst e o Observed 

Wind Climate (OWC) Wizard. 

 Geração do atlas de vento. Os dados de vento analisados podem ser convertidos 

num regime de ventos local ou num atlas de vento. No segundo caso, as séries de 

dados observadas são “limpas” em relação às condições específicas do local. As 

distribuições de vento são reduzidas a condições padrão. 
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 Estimativa climática do vento. Usando um atlas de vento calculado pelo WAsP, 

ou outro obtido doutra fonte (como é exemplo o European Wind Atlas), o programa 

pode estimar as condições do vento a qualquer ponto e altura específicos, fazendo o 

cálculo inverso do efetuado para gerar o atlas de vento. Introduzindo descrições do 

terreno do local em foco os modelos podem prever o regime de ventos para esse 

local. 

 Estimativa do potencial eólico. O conteúdo energético total do vento é calculado 

neste bloco. Além disso, pode-se obter uma estimativa da produção anual média 

duma turbina, dando ao WAsP a curva de potência do aerogerador em questão. 

 Cálculo da produção dum parque eólico. Dada uma curva de um aerogerador e a 

configuração do parque o WAsP pode, finalmente, estimar as perdas da esteira para 

cada turbina e para o parque como um todo, assim como a produção anual de 

energia de cada turbina e do parque. 

 

A metodologia usada pelo WAsP consiste num modelo de escoamento que representa o 

efeito das diversas características do terreno, quer dizer, obstáculos, rugosidade e 

orografia.  

O ponto central na transformação do modelo de vento com o WAsP é o conceito de um 

Atlas de Vento. Este atlas está baseado nas características climáticas do vento para um 

terreno ideal, completamente plano, com uma rugosidade uniforme, assumindo as mesmas 

condições meteorológicas do que no ponto de medição. Para definir as condições 

climatéricas do vento regional são usadas as séries de vento local observadas. Para o 

processo contrário, para deduzir as condições climatéricas num local de interesse usa-se o 

modelo de escoamento do WAsP para introduzir o efeito das características do terreno 

[15], vide Figura 11. 
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Apesar do reconhecimento atribuído ao WAsP, o programa está sujeito a determinadas 

condições, sendo estas [10]: 

 O local de referência (estação de medição) e o local de previsão (local do 

aerogerador) devem estar sujeitas às mesmas condições climatéricas 

 As condições atmosféricas devem ser neutralmente estáveis 

 As séries de dados de entrada devem ser fiáveis 

 O terreno circundante de ambos os locais deve ser suficientemente suave e sem 

grandes elevações para garantir que não há descolamento do escoamento. 

 O modelo topográfico utilizado deve ser de qualidade 

 

2.4.1. Distribuição de Weibull 

A apresentação dos dados de vento é feita através de distribuições de Weibull. A expressão 

analítica mais utilizada, dentro do campo da energia eólica, para representar a 

Figura 11 - Metodologia do atlas de vento [15] 
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probabilidade de velocidades de vento (função densidade de probabilidade), que se 

expressa através da fórmula: 

 

     
 

       
 (

 

       
)

     

   (
 
 
)
 

                                             

 

Onde f(u) representa a frequência de ocorrência de cada velocidade  . O símbolo k 

representa o fator de forma e Aescala é o fator de escala, parâmetros que definem a 

distribuição estatística e estão relacionados, respectivamente, com a forma da curva de 

distribuição e velocidade média dos ventos.  

A distribuição de frequências acumuladas de Weibull F(u), que dá a probabilidade de 

ocorrência duma velocidade de vento igual ou menor do que “v”, obtém-se da integração 

da equação anterior, resultando: 

         (
 
 
)
 

                                                                    

 

A distribuição de Weibull pode derivar em dois casos particulares: distribuição 

exponencial no caso k= 1 e distribuição de Rayleigh no caso k = 2.  

A distribuição de Weibull é muito utilizada na indústria da energia eólica, pois permite 

ajustar com boa aproximação uma grande diversidade de regimes de vento. Recorrendo a 

apenas dois parâmetros, k e A, o regime de ventos dum local fica assim disponível para a 

realização de cálculos e simulações necessários nesta atividade.  

A distribuição de Weibull é também utilizada pelo programa WAsP e outros da mesma 

família. Os modelos nele incluídos fazem uma previsão da distribuição dos parâmetros A e 

k na área em estudo, sendo depois esses parâmetros utilizados nas estimativas de resurso e 

da produção de aerogeradores em pontos específicos.   
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3 . Caso de estudo 

 

3.1. Caracterização da área de estudo 

O caso teste, é um projeto localizado na província de Kardzhali, no sul da Bulgária. A 

altitude média da área é de 630 m acima do mar, variando desde 550 m até 830 m no ponto 

mais alto. 

O mapa digitalizado cobre uma área de 1440 km
2
, considerada suficiente para o propósito 

do projeto.  

Um declive acentuado é de grande relevância na operação das turbinas, pois pode induzir 

alterações substanciais no ângulo de incidência da corrente de ar nas pás, diminuindo o seu 

rendimento. Numa primeira aproximação, o declive foi calculado a intervalos regulares de 

10 m, para determinar as áreas onde a pendente excede 25%, 14º, considerado o limite 

razoável para instalar as turbinas.  

O mapa, com as estações de medição e a localização prevista dos aerogeradores, 

apresenta-se na Figura 11, representando os triângulos vermelhos a localização das 

estações de medição e os círculos pretosa localização dos aerogeradores.  
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Figura 12 - – Disposição dos aerogeradores (preto) e das estações de medição (vermelho) 

 

 

3.2. Apresentação das estações de medição 

A caracterização de regime de ventos é feita com dados de vento recolhidos nas estações 

A, B e C, todas elas instrumentadas e operadas pelo INEGI, Instituto de Engenharia 

Mecânica e Gestão Industrial. 

Todas as estações estão equipadas com três anemómetros instalados a 62, 60 e 31 m acima 

do nível do solo (a.n.s.), dois cata-ventos instalados a 60 e 31 m, um data-logger, um 

sensor de temperatura e humidade instalado a 8 m e equipamento adicional, requerido para 

comunicação GSM/GPRS.  
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Os dados de direção e velocidade do vento são recolhidos a uma frequência de 0,5 Hz, e 

subsequentemente, os parâmetros estatísticos, como a média, o máximo, o mínimo e o 

desvio padrão são calculados e armazenados cada 10 minutos.  

Em todas as estações, o anemómetro a 62 m é instalado numa haste vertical, no centro da 

secção horizontal do mastro, e o resto de anemómetros e lemes instalam-se nos suportes 

horizontais.  

Na Figura 13 detalha-se a distribuição dos elementos da estação.  

 

 

 

Figura 13 – Estrutura das estações de medição A,B e C 
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Também todas as estações contam com um pára-raios instalado no topo da torre, detalhado 

em vermelho em cada estação na Figura 14. Na mesma figura detalha-se orientação dos 

suportes horizontais a 60 e 31 m com os anemómetros e os cata-ventos. 

 

 

3.2.1. Condições de montagem dos sensores   

A montagem dos aparelhos de medição é importante para assegurar a qualidade da 

medição. Particularmente, o anemómetro estará colocado de maneira que minimize as 

distorções de vento, especialmente das influências da torre e do suporte horizontal [7]. 

Quanto ao pára-raios do topo, de acordo com a norma anteriormente referida, devem 

tomar-se uma série de precauções:  

 -Deve montar-se no topo, de forma que proteja o anemómetro com um ângulo de 

60º e que o anemómetro não esteja após o pára-raios, na sua esteira, quando o vento está no 

setor de medição. Esta condição não se cumpre no caso das estações A, cuja direção 

predominante coincide com a orientação do pára-raios.  

 -Deve haver uma adequada ligação à terra na base da torre 

 -A distorção do vento no anemómetro deverá ser avaliada, admitindo a 

possibilidade de se associar uma incerteza.  

Quanto aos anemómetros nos suportes horizontais e aos sensores de direção, cumprem as 

condições de montagem segundo as recomendações da norma.  

A influência das estruturas de suporte dos sensores é o tema predominante nesta 

dissertação. Assim, é importante verificar de antemão que a instalação das estruturas foi 

feita corretamente, para eliminar causas de falhas nas medições. Afastamentos 

Figura 14 - Projeção em planta das estações A, B e C (da esquerda para a  direita)  
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relativamente à situação ideal são correntes nesta atividade, havendo casos em que a 

influência da torre e dos suportes pode mesmo inviabilizar o estudo de alguns aspetos 

relevantes, como seja a verificação do perfil vertical de velocidades. 

 

 

 

3.3. Resumo das medições locais do vento  

 

3.3.1 Estação A 

A estação A está situada no norte da área de projeto do parque, a uma altitude de 601 m. 

Todos os anemómetros foram calibrados no ”Guard Wind Tunnel Services GmbH” . 

As séries de dados correspondem ao período compreendido entre Julho de 2008 e Agosto 

de 2011, 3 anos completos. Na tabela a seguir, Tabela 2, apresenta-se um resumo dos 

dados recolhidos neste período.  
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Tabela 2 – Regime de ventos observado na estação A às alturas 62, 60 e 31 m. 

Estação A 

Altura de medição [a.n.s., m] 62 60 31 

Número de dias medidos 1095 1095 1095 

Disponibilidade [%] 91 92 98 

Velocidade média do vento [m/s] 5,25 5,34 4,93 

Distribuição de 

Weibull 

A [m/s] 5,9 6 5,5 

k [-] 1,84 1,77 1,65 

V [m/s] 5,18 5,37 4,91 

Fluxo de potência [W/m
2
] 

(ρ=1,136 kg/m
3
) 

186 207 170 

Velocidade máxima  [m/s] 24,4 23,9 23,2 

Rajada máxima [m/s] 32,4 32,3 32,4 

Fluxo de potência [W/m
2
] (ρ=1,136 kg/m

3
) 185,6 206 168,8 

 

 

Nesta tabela observa-se que a velocidade média a 62 m é bastante menor do que aos 60 m. 

Este é um facto não esperado, que provavelmente estará relacionado com a proximidade do 

pára-raios ao anemómetro de 62 m, o que será investigado mais adiante.  

A Figura 15 representa a rosa-dos-ventos para a altura de 60 m, e também o histograma  

 

 Figura 15 – Rosa-dos-ventos e histograma para a estação A 
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A velocidade média por setor está ilustrada na Figura 16, onde também se veem 

representadas as contribuições de cada setor para o conteúdo total de energia observado 

nesta estação.  

 

Pode-se observar nestas figuras que os setores mais energéticos são o norte-noroeste e o 

su-sudoeste. 

A figura 17 mostra o perfil vertical da velocidade do vento estimado usando os dados 

simultâneos recolhidos a 31 e 60 m e extrapolados por intermédio da lei de potência. O 

perfil de velocidades carateriza-se por um shear factor de 0,13. Se observarmos o perfil 

num dos setores mais energéticos, o NNE, obtemos um shear factor de 0,136. Este valor 

não representa uma ameaça para a colocação das turbinas.   
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Figura 16 – Velocidade média por setor e contribuição de cada setor à energia total na estação A 

Figura 17 – Perfil vertical global e do setor NNE (60/31 a.n.s) na estação A 
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3.3.2. Estação B 

A estação B está situada na parte este da área do projeto, a uma altitude de 717 m. Tal 

como na estação A, todos os anemómetros foram calibrados no ”Guard Wind Tunnel 

Services GmbH”. A estação B sofreu um problema no data-logger e, por essa razão, não se 

recolheram dados entre Agosto e Novembro de 2009, altura em que a estação recuperou o 

funcionamento normal depois da substituição do equipamento avariado. Também há que 

destacar que o anemómetro a 62 m foi danificado pouco tempo depois de se repor o data-

logger, e pode haver dados substituídos ou não registados. Além disso, na análise dos 

dados encontraram-se incongruências, e a série de velocidade de Novembro e Dezembro 

de 2010 foi invalidada.  

A Tabela 3 faz um resumo dos dados recolhidos durante o período de tempo de medição. 

 

Tabela 3 – Regime de ventos observado na estação B às alturas 62, 60 e 31 m 

Estação B 

Altura de medição [a.n.s., m] 62 60 31 

Número de dias medidos 1095 1095 1095 

Disponibilidade [%] 69 88 78 

Velocidade média do vento [m/s] 5,81 5,85 5,57 

Distribuição de 

Weibull 

A [m/s] 6,5 6,6 6,3 

k [-] 1,91 1,88 1,79 

V [m/s] 5,9 5,89 5,59 

Fluxo de potência 

[W/m
2
] 

(ρ=1,136 kg/m
3
) 

253 256 230 

Velocidade máxima  [m/s] 25,4 28,6 28,2 

Rajada máxima [m/s] 35,5 35,4 35,7 

Fluxo de potência [W/m
2
] (ρ=1,136 kg/m

3
) 250,9 255,2 229,7 
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Na Tabela 3 pode-se apreciar que os valores das velocidades médias para as alturas 62 m e 

60 m estão muito próximos, sendo ligeiramente maior a 60 m que a 62 m. Esta diferença é 

muito pequena e também será estudada mais adiante. 

A Figura 18 representa a rosa-dos-ventos para a altura de 60 m, e também o histograma 

correspondente à estação B.  

Figura 18 – Rosa-dos-ventos e histograma da estação B 

 

A velocidade média por cada setor da rosa está ilustrada na Figura 19. A mesma figura 

representa a contribuição de cada setor ao conteúdo total de energia. 

 

 

A figura 20 mostra o perfil vertical da velocidade do vento usando os dados simultâneos 

recolhidos a 31 e 60 m. O perfil de velocidades caracteriza-se por um shear factor de 0,06 

Se observarmos o perfil no setor mais energético, o Norte, obtemos um shear factor de 

0,035.  

Figura 19 – Velocidade média por setor e contribuição de cada setor ao conteúdo total de energia na estação B 
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São perfis muito planos certamente resultantes de uma forte aceleração do vento a alturas 

próximas do solo, provocada pelo relevo do local onde a estação está instalada. 

 

3.3.3 Estação C 

A estação C está situada no sul da área de projeto, a uma altitude de 610 m. Todos os 

anemómetros foram calibrados no ”Guard Wind Tunnel Services GmbH” . 

As séries de dados correspondem ao período compreendido entre Julho de 2008 e Agosto 

de 2011, 3 anos completos. Na tabela a seguir, Tabela 4, apresenta-se um resumo dos 

dados registados neste tempo. 
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Figura 20 – Perfil vertical de velocidade (60/31 m ) na estação B 
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Tabela 4 – Regime de ventos observado na estação C às alturas 62, 60 e 31 m 

Estação C 

Altura de medição [a.n.s., m] 62 60 31 

Número de dias medidos 1095 1095 1095 

Disponibilidade [%] 99 99 96 

Velocidade média do vento [m/s] 5,03 4,97 4,68 

Distribuição de 

Weibull 

A [m/s] 5,6 5,6 5,2 

k [-] 1,64 1,64 1,58 

V [m/s] 4,99 4,98 4,66 

Fluxo de potência 

[W/m
2
] 

(ρ=1,136 kg/m
3
) 

183 181 156 

Velocidade máxima  [m/s] 22,9 22,6 22,4 

Rajada máxima [m/s] 31,5 29,6 29 

Fluxo de potência [W/m
2
] (ρ=1,136 kg/m

3
) 183 180,5 155,4 

 

Nesta estação, a diferença entre as velocidades do vento medidas nos anemómetros a 62 e 

60 é pouco significativa e presenta um valor maior a 62 m que a 60 m, considerando-se 

uma situação expectável.  

A Figura 21 representa a correspondente rosa-dos-ventos e o histograma. A velocidade 

media por setor ilustra-se na Figura 22, assim como a contribuição de cada setor para o 

conteúdo de energia total observado na estação C.  

  

 

Figura 21 – Rosa-dos-ventos e histograma da estação C 
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A Figura 23 mostra a variação vertical da velocidade do vento calculada usando dados 

simultâneos a 60 e 31 m a.n.s. Este perfil está caracterizado por um shear factor de 0,1, 

sendo de 0,088 no setor mais energético, o Norte. Estes valores não supõem uma ameaça 

para o funcionamento dos aerogeradores. 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Velocidade média por setor e contribuição de cada setor ao conteúdo total de energia na estação C 

Figura 23 - Perfil vertical global e N (60/31m a.n.s) na estação C 
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3.4. Caraterísticas dos aerogeradores  

Os aerogeradores utilizados para as estimativas do projeto são Enercon E-82, cujas 

caraterísticas principais se apresentam na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Especificações técnicas dos aerogeradores [16] 

Caraterísticas E-82 

Altura do eixo do rotor [a.n.s., m] 98 

Diâmetro do rotor [m] 82 

Número de pás 3 

Área barrida pelas pás [m
2
] 5281 

Potência nominal [MW] 2,05 

Velocidade de arranque [ m/s] 2 

Velocidade de paragem [ m/s] 25 

 

 

As curvas caraterísticas da potência e do coeficiente de impulso axial, Ct, apresentam-se 

nas figuras 24 e 25, respetivamente.  

 

 

Figura 24 – Curva característica da potência dos aerogeradores 
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Figura 25 – Curva característica do coeficiente axial  

 

A disposição prevista dos aerogeradores no parque eólico é a referida na Figura 12 da 

secção 3.1. 

 

 

3.5 Resultados das estimativas de produção anual  

 Devido ao facto de ter encontrado valores estranhos e não esperados nas velocidades 

médias a 62 m (que será estudado no capítulo 4), as estimativas em seguida expostas na 

Tabela 6 serão as correspondentes ao anemómetro à altura de 60 m. 

 

Tabela 6 – Resultados de estimativas de produção anual de energia no parque a partir das séries de dados de cada 

estação. 

 

 

 

 

 

 

Ao observar os resultados das estimativas de produção, repára-se numa diferença entre as 

estimativas das estações B e C, que são próximas entre si, e a obtida com a estação A.  

0
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C

t 
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- 
] 

Velocidade [m/s] 

Estação 
Estimativa anual de produção 

de energia, AEP (GWh) 

A 68,894 

B 60,43 

C 61,303 
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Em terrenos com a complexidade do caso teste, esta diferença é expectável. Entre o local 

de referência, a estação, e o local de previsão (local de cada aerogerador) devem existir as 

mesmas condições climatéricas, e o terreno deve ser suficientemente suave e sem grandes 

elevações para que o programa WAsP possa dar uma estimativa correta. Então, é de 

esperar que o WAsP ofereça estimativas próximas à realidade naqueles locais próximos à 

estação onde foram recolhidos os dados, mas não naqueles mais afastados. 

No momento de calcular as estimativas de produção anual do parque, haveria que fazer 

uma interpolação entre os resultados obtidos segundo a distância a cada estação, para cada 

aerogerador. Contudo, neste trabalho, por não terem uma relação direta com o objetivo a 

atingir, não se vai ter em consideração este facto, e se considerará como válida a estimativa 

que oferece o WAsP para cada estação, sem interpolar os resultados em cada caso. 
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4. Resultados  

Sendo o objetivo desta dissertação o estudo da influência das estruturas de suporte dos 

sensores nas medições de velocidade, levaram-se a cabo uma série de simulações no 

WAsP, para obter as estimativas do recurso eólico desde cada uma das alturas de medição, 

e assim observar as diferenças nestas estimativas e conseguir uma correção para os défices 

de produção obtidos.  

 

4.1. Quantificação dos desvios induzidos  

4.1.1. Velocidades  

Como já se disse em capítulos anteriores, existem alterações da velocidade nas alturas 60 e 

62 m, provocadas principalmente pela presença do pára-raios na altura de 62 m. Estas 

alterações vêm-se refletidas nas estimativas de produção, obtendo valores maiores nalguns 

casos quando se usaram as séries de dados recolhidas pelo anemómetro a 60 m.  

Para perceber estas alterações, trataram-se os dados das duas alturas juntos, pois numa 

distância de 2 metros a diferença entre velocidades devia ser mínima, sendo maiores ou 

iguais os valores a 62 m do que os de 60 m.  

Contudo, na análise dos dados não é isto o que se obtém. Este facto é ilustrado através de 

gráficos (Figura 26) que relacionam ambas as velocidades (rácio Velocidade a 62m / 

Velocidade a 60 m) em função da direção do vento. As séries de dados para o cálculo dos 

rácios filtraram-se para velocidades maiores que 3 m/s; velocidades abaixo de 3 m/s foram 

excluídas por não serem relevantes para a produção eólica e estarem abaixo da velocidade 

dos aerogeradores a funcionar. 
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Nas três estações podem-se apreciar duas zonas críticas, com um rácio entre velocidades 

anómalo. Estas zonas são as correspondentes às direções em que quer a torre quer o 

pára-raios se interpõem entre o vento e os anemómetro a 60 m e 62 m, respetivamente.  

Na estação A, os setores afetados têm uma amplitude de 130-160º para o anemómetro na 

torre e 175-220º para o anemómetro no pára-raios, com rácios máximo e mínimo de 1,26 e 

0,65, respetivamente. Parece que em termos de ocorrência, a o pára-raios está a influenciar 

mais que a torre nesta estação. 

Para a estação B, estes setores são 60-90º para o anemómetro da torre, com um rácio 

máximo de 1,4 e 166-196º para o pára-raios, com um rácio mínimo de 0,76. Neste caso a 

torre influencia mais do que o pára-raios. 

Na estação C, a torre afeta a recolha de dados de direções de 36 º a 80º, com um rácio 

máximo de 1,31. Quanto ao setor afetado pelo pára-raios, vai de 175º a 215º, com um rácio 

mínimo de 0,75. Aqui a influência parece ser da mesma magnitude. 

Contudo, estas influências terão uma repercussão tanto maior quanto mais dominante seja 

o rumo da direção a medir, facto que se poderá apreciar claramente com os resultados das 

estimativas de energia na subsecção 4.1.2. É por isso que não podemos ainda decidir qual é 

o facto que influencia mais na recolha de dados. 

Para conhecer os diferenciais de velocidade que podem obter-se aos 98 m, apresentam-se 

na Figuras 27, 28 e 29 os perfis verticais de velocidade nos setores perturbados em cada 

estação pelo pára-raios e pela torre.  

 Na estação A, o setor mais perturbado pela torre é o SSE, o mais afetado pelo pára-raios, o 

SSO. Na estação B, estes setores são  N e o S. Por último, na estação C é o setor NE o 

afetado pela torre e o SSO pelo pára-raios. Estas perturbações podem apreciar-se com 

facilidade nos desenhos das estações da Figura 26, que mostram a projeção em planta de 

cada estação rodeada pelo rácio de velocidades 62/60 em cada direção.  
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Estação A 

 

 

 

Estação B 
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Figura 27 – Perfis verticais (62/31 e 60/31 a.n.s) dos setores perturbados na estação A 

Figura 28 - Perfis verticais (62/31 e 60/31 a.n.s) dos setores perturbados na estação B 
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Estação C 

 

 

Da análise das figuras extrai-se que os desvios nas velocidades a 62 m causados pela 

presença do pára-raios nas estações A, B e C, implicam um desvio nas estimativas de 

velocidade a 98 m de 10,21%, 12,32% e 9,85%, respetivamente. Quanto aos induzidos pela 

sombra da torre sobre o anemómetro, estes acarretam desvios de 5%, 14,1% e 6,47% nas 

estações A, B e C. 

A estação B conta com os maiores desvios na extrapolação da velocidade, além de ter um 

shear factor negativo que produz uma inversão do perfil de velocidade, o qual pode supor 

uma ameaça para a colocação das turbinas. Contudo, por os setores afetados na estação B 

terem uma energia disponível pouco significativa, podem não ter uma repercussão elevada 

nas estimativas de produção. A quantificação dos desvios em termos de produção será 

analisada na subsecção seguinte, com o alvo de sopesar a necessidade de correções para a 

melhoria das estimativas em cada caso. 

4.1.2. Estimativas de produção de energia 

Uma vez mostrada a relação entre as velocidades a 62 e 60 m cabe avaliar em cada caso, a 

repercussão em termos de estimativas do parque eólico, com o fim de determinar os erros 

dos dados medidos. 
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Figura 29 - Perfis verticais (62/31 e 60/31 a.n.s) dos setores perturbados na estação C 
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A Tabela 7 apresenta a estimativa de produção anual de energia, em GWh, no parque 

Momchilgrand às duas alturas, introduzindo no programa WAsP as séries de dados às 

alturas de medição, e sendo extrapoladas pelo programa.  

 

Tabela 7 – Diferença nas estimativas anuais de produção de energia em GWh a partir das séries de dados de 60 m 

e 62m 

Estação 60m 62m 

A 68,894 GWh 64,161 GWh 

B 60,43 GWh 61,021 GWh 

C 61,303 GWh 61,654 GWh 

 

Com estes resultados, pode-se concluir que a estação mais influenciada pela presença do 

pára-raios é a estação A, pois a diferença nesta estação nas estimativas do parque é 

significativa. Usando os dados a 62 m obtém-se um resultado aproximadamente 7% 

inferior ao que resulta da consideração dos dados a 60 m. Isto acontece porque um dos 

rumos predominantes no local da estação é o sudoeste, que coincide precisamente com a 

orientação do pára-raios. Além disso, o anemómetro situado a 60 m apenas sofre a 

influência da torre, pois o conteúdo energético dos setores nos quais a torre faz sombra 

sobre o dito anemómetro é muito baixo.  

Na estação B, também ase aprecia uma diferença entre as estimativas a partir das duas 

alturas, mas sendo neste caso menor a obtida a partir da série a 60 m. Isto concorda com o 

comentado anteriormente sobre a registo de velocidades inferiores no anemómetro a 60 m 

por causa da sombra da torre. Contudo, o desvio é muito baixo, pelo que neste trabalho não 

se vai entrar nele. 

Com o objeto de determinar o erro cometido na altura em que se vai instalar o rotor, e 

compara-lo com o erro que já se tem nas séries de dados, calculou-se com o WAsP as 

estimativas para uma só turbina no ponto do local da estação à altura do anemómetro e a 

98 m. Também se realizou a extrapolação manual a 98 m por intermédio da equação (2.3) e 

fizeram-se as estimativas com a nova série de dados com o WAsP, para ter uma ideia do 

que uma série de dados errônea pode repercutir, no âmbito energético, ao fazer uma 

extrapolação manual a alturas superiores.  
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Devido a que é a estação A a que apresenta maior diferença nas estimativas entre as duas 

alturas, e, portanto, maior influência do pára-raios na série de dados, os resultados que se 

apresentam em seguida, são os relativos a esta estação. 

A Figura 30 representa o rácio de estimativas anuais de energia duma só turbina nas 

coordenadas do local da estação de medição da série de dados a 62 m e a dos 60 m em três 

situações diferentes: 

1. Estimativas à altura do anemómetro (62 e 60 m) com séries de dados de entrada a 

62 e 60 m (série vermelha). 

2. Estimativas a 98 m com séries de dados de entrada a 60 e 62 m, extrapolação do 

WAsP (série azul). 

3. Estimativas a 98 m com séries de entrada de dados a 98 m, feita a partir das séries 

de dados originais a 60 e 62 m, através da lei de potência para cada intervalo de 10 

min (série verde).  

Este rácio deve aproximar-se a 1 nos casos em que se refere a uma estimativa a 98 m 

(situações 2 e 3) m e ser algo maior do que 1 no caso de estudo à altura do anemómetro 

(situação 1). Os valores das estimativas apresentam-se na Tabela 8, estando especificadas 

por setores no Anexo A. 

 

Figura 30 – Relação entre as estimativas por setor de uma turbina a 62 e 60 m nas 3 situações diferentes  
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Tabela 8 – Valores em GWh das estimativas totais em cada situação 

Situação 60 m 62 m 

1 3,687 GWh 3,469 GWh 

2 4,514 GWh 4,200 GWh 

3 4,163 GWh 3,744 GWh  

 

Ao observar a Figura 30, repara-se em que nos setores sul-sudoeste e sudoeste o valor 

obtido para a estimativa a 62 m é aproximadamente 80% do valor obtido para os 60 m. 

Esta diferença é elevada e provoca o défice na estimativa de produção total para uma 

turbina, refletida na Tabela 8. 

Nos setores sudeste e su-sudeste aprecia-se um rácio maior que 1 para as situações 2 e 3, 

que reflexa a influência da torre sobre o sensor a 60 m; contudo, não é tão significativa 

como nos setores S, SSO e SO, por estes setores não terem um conteúdo energético alto, 

como já se disse no capítulo anterior.  

 

Estudada então a influência que os elementos da torre tiveram nos dados de entrada e sua 

repercussão nas estimativas de produção anual, chega o momento de estudar a maneira de 

conseguir uma melhoria nessas estimativas, através duma correção das séries de dados 

observadas tendo em consideração toda a informação compilada até o momento. 
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5. Propostas de mitigação dos impactos negativos  

Neste capítulo apresentam-se as formas de correção tentadas para conseguir uma melhoria 

nos resultados de estimativa de produção do sensor a 62 m da estação A, sendo estas 

propostas extrapoláveis a outras estações com a mesma influência da estrutura.  

Tendo 3 níveis de medição como se tem nesta estação, e conhecidos os impactos negativos 

que provocam as falhas de dados, seria lógico evitar a utilização dos dados a 62 m para as 

estimativas, estando disponíveis séries de dados a 60 m. Contudo, o objetivo deste capítulo 

é propor soluções aplicáveis a outros casos, com a possibilidade de compará-los com os 

dados que se pretendem conseguir.  

Com isto, apresentam-se quatro propostas de correção, duas que implicam a utilização das 

outras estações do parque, e mais duas que somente precisam das séries de dados 

observados. 

5.1. Propostas de mitigação usando as estações B e C 

Neste caso, as séries de dados utilizadas correspondem a séries de dados concorrentes entre 

as 3 estações.   

Assim, em lugar de possuir séries de 3 anos de duração, possuem-se séries de 1 ano de 

medição, pois a tentativa de concorrência com a estação B limita as outras estações. Isto 

tem o seu reflexo nas estimativas, pois são nalguns casos maiores do que com os dados 

independentes e menores noutros. Ante esta situação, experimentou-se com os dados 

simultâneos das estações A e C, obtendo séries de 2 anos de duração com umas estimativas 

mais parecidas às das séries independentes. Portanto, os resultados que se apresentem a 

seguir serão os correspondentes a séries de dados simultâneas entre as estações A e C.  

A primeira tentativa sob estas condições foi a substituição dos dados do setor perturbado 

pelo pára-raios (considerado 176-222º) na estacão A. Esta substituição consiste em 

multiplicar os dados a 60 m da estação A pelo rácio médio velocidade 62 m / velocidade 

60 m da estação C, e assim obter uma nova série de dados a 62 m com os valores do setor 
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perturbado modificados. Os valores de velocidade do resto das direções não se modificam 

e a série de dados é introduzida no WAsP. Os resultados obtidos com esta modificação 

apresentam-se na tabela seguinte, comparados com a estimativa a 60 m e 62 m sem 

corrigir, com os dados simultâneos da estação A e a C.  

 

Tabela 9 – Comparativa dos resultados de estimativa e velocidade utilizando a série de dados modificada pelo 

rácio médio de B e C 

  60 m 62 m 

Série de dados original 
AEP (GWh) 68,720 64,194 

Velocidade (m/s) 5,44 5,30 

Série de dados modificada 
AEP (GWh) 68,720 68,850 

Velocidade (m/s) 5,44 5,48 

 

 

Através dos resultados obtidos podemos considerar esta correção válida, pois a estimativa 

está mais perto da considerada como referencia (os 68,720 GWh da série a 60 m) . 

Contudo, para que a modificação seja mais correta, caberia considerar o intervalo de 

velocidades em que o setor é mais perturbado e fazer a mesma operação, mas somente 

nesse intervalo. O estudo dos intervalos de velocidades realizado pode apreciar-se na 

Figura 31. 

 

 

Figura 31 - Desvio do rácio normal de velocidades em função da velocidade na estaçao A 
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Tendo em consideração este facto, procedeu-se da mesma maneira à substituição dos dados 

do setor que estivessem no intervalo de velocidades de entre 3 e 12 m/s, dando lugar aos 

seguintes resultados: 

Tabela 10 - Comparativa dos resultados de estimativa e velocidade utilizando a série de dados modificada pelo 

rácio médio de B e C para o intervalo de velocidade [3,12] 

  60 m 62 m 

Série de dados original 
AEP (GWh) 68,720 64,194 

Velocidade (m/s) 5,44 5,30 

Série de dados modificada 
AEP (GWh) 68,720 68,480 

Velocidade (m/s) 5,44 5,45 

 

Como conclusão pode-se extrair que ambas as propostas são válidas, e melhoram os 

resultados obtidos com a série original de dados.  

A área do projeto é de topografia complexa, e os valores observados entre as diferentes 

estações variam, aspeto que foi comentado no capítulo 4 com a exposição dos resultados 

de estimativa de produção anual. É por isto que não se poderia fazer uma substituição dos 

dados por extrapolação horizontal de uma estação a outra, já que o erro cometido seria 

maior do que já se tem. No entanto, é de esperar uma relação parecida na evolução dos 

perfis verticais e por isso a semelhança entre os rácios proporciona bons resultados.  

Embora os resultados melhoraram, havia diferenças nos perfis inicialmente. Por isso, a 

utilização desta hipótese em terreno complexo é duvidosa. 

5.2. Propostas de mitigação usando a própria estação 

A problemática da mitigação dos impactos negativos impõe considerar a situação em que 

só se pudesse dispor de uma estação de medição deste tipo e fosse necessária a obtenção 

dumas estimativas mais corretas. Então, nas seguintes linhas propõem-se duas correções 

nas que apenas se utilizam os dados proporcionados pela torre que se está a corrigir, sem 

precisar de outras estações. 

A primeira tentativa deste segundo enfoque foi a substituição direta dos dados de 

velocidade afetados na série a 62 m pelos dados correspondentes à mesma direção na série 

a 60 m. Este método deu bons resultados, recolhidos na Tabela 11, mas em terrenos 

práticos não supõe uma ajuda útil, pois o ponto nestas estações é que ambas séries, 60 e 
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62 m, num caso geral, poderiam ver-se influenciadas pela presença da torre. Além disso, 

poderia existir só um anemómetro no topo, influenciado, e outro a pelo menos 20 metros 

abaixo. É por isto que se decidiu obter uma correção que não implicasse os anemómetros 

nas alturas superiores, que estão mais perto, mas sim o anemómetro que está a provocar a 

perturbação nos resultados e o anemómetro mais perto do solo, neste caso, o anemómetro a 

31 m.  

Com isto, fez-se uma segunda tentativa na estação A: uma substituição dos dados do setor 

perturbado pelo pára-raios da série a 62 m, consistindo esta na multiplicação dos valores 

deste setor a 31 m pelo rácio médio 62/31excluindo esse setor. Os resultados apresentam-

se nas Tabela 12. A série de dados inicial utilizada foi a tratada independentemente das 

outras torres, pois a disponibilidade de dados era algo maior, e tratando-se dum estudo para 

a estação individualmente o tratamento simultâneo perde o sentido. 

 

Tabela 11 – Comparação dos resultados de estimativa e velocidade utilizando a série de dados modificada pelo 

rácio médio 62/60 

 

  60 m 62 m 

Série de dados original 
AEP (GWh) 68,894 64,161 

Velocidade (m/s) 5,43 5,28 

Série de dados modificada  

1ª Tentativa (Rácio V62/V60) 

AEP (GWh) 68,894 68,467 

Velocidade (m/s) 5,43 5,45 

 

 

 

Tabela 12 - Comparação dos resultados de estimativa e velocidade utilizando a série de dados modificada pelo 

rácio médio 62/31 

 

  60 m 62 m 

Série de dados original 
AEP (GWh) 68,894 64,161 

Velocidade (m/s) 5,43 5,28 

Série de dados modificada 

2ª Tentativa (Rácio V62/V31) 

AEP (GWh) 68,894 68,329 

Velocidade (m/s) 5,43 5,45 
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Desta maneira conclui-se que ambas as propostas de mitigação são válidas, sendo 

preferível a segunda tentativa, por não precisar das outras estações.  

O seguinte passo deste estudo foi extrapolar por intermédio da lei de potència os dados da 

série corrigida pelo último método e criar uma série de dados a 98 m. Levou-se a cabo o 

mesmo estudo nas 3 situações descritas na Figura 30 da secção 4.2 com o resultado 

ilustrado na Figura 32. 

 

Figura 32 - Relação entre as estimativas por setor de uma turbina a 62 e 60 m nas 3 situações diferentes com a 

série de dados de 62 m corrigida 

 

 

Observa-se na comparação dos valores da Figura 32 com os obtidos com a série de dados 

original que os setores perturbados, S, SSO e SO corrigem o impacto negativo, 

conseguindo uma relação entre as estimativas anuais às duas alturas melhor do que se tinha 

no início. Os valores de cada setor em cada caso de estudo apresentam-se no Anexo B. A 

melhoria conseguida com esta correção, em termos de percentagem em relação aos valores 

iniciais, apresenta-se na Figura 33. 
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Figura 33 – Melhoria percentual na estimativa de produção em cada um dos casos 

 

Pode-se apreciar que a maior melhoria atribui-se ao caso da extrapolação manual, pois com 

a série de dados correta obtemos um shear factor mais parecido ao correspondente ao da 

relação 60/31 e a consequente melhoria no perfil vertical de velocidades.  

A Figura 34 mostra os perfis 62/31 e 60/31 com a série de dados atualizada.  

 

Figura 34 – Perfil vertical global (60/31 m a.n.s) e (62/31 m a.n.s) com as série de dados corrigida na estação A 
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Com o alvo de comparar os perfis verticais com a série de dados original e a modificada, 

apresentam-se na Figura 35 ambos perfis em todos os setores (Global) e no setor com 

maior perturbação (SSO) a partir da série de 62 m a.n.s original e a corrigida. 

 

 

A Figura 35 mostra como ambos os perfis de velocidades descrevem o mesmo recorrido, 

estimando uma velocidade aos 98 m aproximadamente igual, e reduzindo o desvio inicial 

de 4,3% a um percentagem nulo. Isto é ilustrado na Figura 36, onde se apresenta a 

evolução do perfil vertical de velocidades 62/31 m a.n.s, antes e depois da correção a nível 

global e no setor perturbado SSO. 
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6.   Conclusões 

Pretendeu-se com este trabalho analisar as séries de dados de vento recolhidos em 

diferentes estações meteorológicas a diferentes alturas com o objetivo de encontrar a 

influência que a torre e os seus elementos têm nas medições, utilizando anemómetros de 

copos e ferramentas computacionais que permitiram obter estimativas de produção para o 

parque.  

Analisaram-se 3 estações a 3 alturas e a maior influência encontrada foi na estação A, onde 

os dados de velocidade de vento apresentam erros, por causa de o pára-raios estar situado a 

montante do anemómetro em direções predominantes. Esta influência implicou um registo 

de velocidade média no sector mais perturbado, SSO, 35% inferior à velocidade média aos 

60 m. A nível global, na análise dos dados recolhidos foi obtida uma velocidade média a 

62 m 3% menor que a obtida a 60 m nesta estação. Encontrou-se neste caso uma 

importante repercussão na estimativa de produção anual, um desvio do 7% da estimativa, 

equivalente a quase 5 GWh de diferença.  

Também encontrou-se na estação B com uma forte influência da torre sobre o anemómetro 

a 60 m, sendo a velocidade média do setor perturbado a 60 m 40% inferior à registada a 

62  m. Contudo, neste caso não se encontraram repercussões significativas nas estimativas 

de produção, e o estudo centrou-se no caso da estação A.  

Com o propósito de analisar detalhadamente esta influência, simularam-se através do 

programa WAsP três situações para estudar os desvios entre as estimativas às duas alturas, 

plasmando os resultados setorialmente. Nestas situações encontrou-se um desvio de até 

20% no setor mais perturbado, o SSO, na estimativa na altura do eixo do rotor e de até 

35 % ao extrapolar os dados manualmente, obtendo nas estimativas totais de energia erros 

de 7 % e 10 % respetivamente.  

Com esta informação, e tomando as estimativas a partir da série a 60 m como referência de 

produção de energia para a estimativa da série de 62 m, procedeu-se a uma correção dos 

dados dos setores perturbados por meio de quatro propostas. Considerou-se a mais útil 

aquela que só precisa da série de dados perturbada e a altura menor, não precisando dos da 
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altura mais próxima à perturbada, por existir nesta proposta a possibilidade de a utilizar 

noutras estações com duas alturas de medição e o mesmo problema.  

 

Assim, mitigaram-se os impactos negativos sobre as estimativas de produção quase na 

totalidade, reduzindo as percentagens antes assinaladas à ordem de 0,5 % nos setores e na 

estimativa do parque como um todo.  

Por o parque ainda não ser mais que um projeto, não é possível a comparação das 

estimativas de produção com a produção real, é e por isso que na parte de correções 

tomaram-se de referência os dados de estimativa do anemómetro a 60 m. 
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Anexos 

Anexo A – Estimativas de produção anual por setor na estação 

A 

 

Situação 1 – Turbina com eixo à altura no anemómetro  

 

 

 

Situação 2 – Turbina com eixo a 98 m  
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Situação 3 – Turbina com eixo a 98 m, com série de dados a 98 m extrapolada 

manualmente 
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Anexo B - Estimativas de produção anual por setor na estação A 

com série de dados corrigida 

Situação 1 – Turbina com eixo à altura no anemómetro  

 

 

 

 

Situação 2 – Turbina com eixo a 98 m 
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Situação 3 – Turbina com eixo a 98 m, com série de dados a 98 m extrapolada 

manualmente 
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