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resumo 
 

 

Cada vez mais as alterações climáticas são tema de preocupação devido aos 
efeitos que causa no meio ambiente. O consumo de energia por fontes fósseis 
é cada vez maior sendo que o efeito deste consumo reflete-se no aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa, nomeadamente o dióxido de carbono.  
 
O objetivo no presente trabalho passa por estudar uma tecnologia de energia 
renovável, nomeadamente a energia eólica e realizar uma análise económico-
financeira de um hipotético parque eólico na região de Tomar. Numa primeira 
fase apresenta-se uma revisão da literatura onde se englobam os vários 
cenários energéticos atuais a nível mundial e no caso particular de Portugal, 
aborda-se a tecnologia da energia eólica, as suas vantagens, desvantagens, 
características técnicas, entre outras. Na segunda parte do trabalho é 
realizada uma análise técnica e económico-financeira relativa a um potencial 
parque eólico na região de Tomar, tendo em conta características como a 
velocidade do vento, fator de capacidade da turbina eólica, energia produzida 
anualmente, custos de investimento e de operação e manutenção (O&M), 
entre outros, sendo que no fim se obtém vários critérios de decisão 
económicos e financeiros, nomeadamente o Valor Atualizado Líquido (VAL), a 
Taxa Interna de Rentabilidade (TIR), o Tempo de Retorno do Investimento e o 
Índice de Rentabilidade (IR). Estudou-se assim a melhor localização do parque 
eólico de acordo com as características de Tomar e a legislação em vigor. 
Cada um destes indicadores é depois usado em diferentes análises de 
sensibilidade para auxiliar na tomada de decisão. 
 
De acordo com os resultados alcançados para o cenário base, onde é aplicada 
uma tarifa média de venda de eletricidade de 86 €/MWh, este projeto, de 
acordo com os indicadores de viabilidade económico-financeira, deveria ser 
implementado. Todavia, ao ser aplicado um valor mais real de mercado, 49,76 
€/MWh, os valores dos indicadores de viabilidade do projeto levam a concluir 
que o projeto em estudo passaria a ser inviável. Sugere-se ter em atenção os 
resultados deste estudo ao pensar-se em localizar um parque eólico na região, 
especialmente para os decisores de política. 
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abstract 

 
Increasingly, climate change is matter of concern because of its effects on the 
environment. The consumption of energy by fossil sources is increasing and 
effect of this consumption is reflected in the increase of emissions of 
greenhouse gases, including carbon dioxide.  
 
The objective of this work is to study a renewable energy technology, namely 
wind energy and carry out an economic and financial analysis of a hypothetical 
wind farm in the region of Tomar. In a first phase, a literature review is 
presented that encompasses the various current energy scenarios worldwide 
and, in the particular case of Portugal, the wind energy technology, its 
advantages, disadvantages, technical characteristics, among others, is 
addressed. In the second part of the work, a technical and economic-financial 
analysis is carried out on a potential wind farm in the region of Tomar, taking 
into account characteristics such as wind speed, wind turbine capacity factor, 
annual energy produced, investment and operation and maintenance costs 
(O&M), among others, and in the end, several economic and financial decision 
criteria are obtained, namely the Net Present Value (NPV), the Internal Rate of 
Return (IRR), the Time of Return on Investment and the Profitability Index (PI). 
The best location of the wind farm was thus studied in accordance with the 
characteristics of Tomar and the legislation in force. Each of these indicators is 
used in different sensitivity analyses to assist in decision making. 
 
According to the results achieved on the baseline scenario, where an average 
electricity sales tariff of 86 €/MWh is applied, this project, according to the 
economic-financial viability indicators, should be implemented. However, by 
applying a more real market value, 49,76 €/MWh, the values of the project 
viability indicators lead to the conclusion that the project under study would 
become unviable. It is suggested that the results of this study be taken into 
account when thinking about locating a wind farm in the region, especially for 
policy makers. 
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 Introdução 

 

Tendo em conta o cenário atual em que se vive, a forma como o Homem 

utiliza a energia tem uma importância enorme, pois ela é essencial na vida das 

sociedades, garantindo qualidade de vida. Mas a energia tem estado associada a 

um problema atual no planeta porque em pleno século XXI ainda existem cerca de 

dois biliões de pessoas que não têm acesso à eletricidade. Devido ao aumento do 

nível de vida nos países desenvolvidos e ao aumento da população dos países 

subdesenvolvidos, a procura de energia é cada vez maior, principalmente no que 

se refere aos combustíveis fósseis (Hussain, Arif, & Aslam, 2017).  

O principal impacto desta procura de energia é o aquecimento global, 

consequência da emissão de grandes toneladas anuais de poluentes para a 

atmosfera, destacando-se o dióxido de carbono (CO2) como o principal causador 

do efeito de estufa. Este representa cerca de 66% do total de emissões, com a 

produção de eletricidade, transportes e indústrias a serem os principais 

responsáveis. Tendo em conta o que foi referido anteriormente é essencial a 

cooperação entre todas as nações para lutar contra o aumento do aquecimento 

global. Uma das formas de tentar controlar as emissões de gases com efeito de 

estufa passa pela elaboração de políticas energéticas que se proponham a mitigar 

este efeito (Letcher, 2017).  

Para combater as alterações climáticas a União Europeia (UE) definiu 

medidas importantes para o ano de 2020, sendo elas a redução das emissões de 

gases com efeito de estufa em 20% face a valores de 1990, aumentar o consumo 

final de energias renováveis em 20% e aumentar a eficiência energética em 20% 

igualmente. Para o ano de 2030 a UE também já definiu medidas na mesma direção 

das citadas anteriormente, nomeadamente reduzir em pelo menos 40% das 

emissões de gases com efeito de estufa face a 1990, incorporar pelo menos 27% 

de energia a partir de energias renováveis no consumo total de energia e aumentar 

em 27% a eficiência energética. Já a pensar no longo prazo, os objetivos da UE 

passam por, até 2050, reduzir drasticamente as emissões de gases com efeito de 

estufa, 80% a 95% face a 1990 (European Commission, n.d.).  
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Visto que o uso de combustíveis fósseis contribui para o aumento do 

aquecimento global, os investigadores tentaram estudar novas formas de gerar 

eletricidade, com menores emissões de efeito de estufa ou no limite sem quaisquer 

emissões com o objetivo de melhorar a qualidade do ambiente (Belabes, Youcefi, 

Guerri, Djamai, & Kaabeche, 2015). Surgiu a solução das energias renováveis, 

recorrendo a recursos não limitados, tal como o Sol, o vento, a água, o calor 

geotérmico entre outros, contrariando assim a utilização de recursos finitos tais 

como o petróleo, o gás e o carvão.  

Estas tecnologias renováveis podem ajudar no cumprimento dos objetivos 

das políticas energéticas das várias nações, conseguindo assim alcançar o tão 

desejado abrandamento do aumento do aquecimento global.  

A tecnologia explorada no presente trabalho é a energia eólica. Esta tem 

como objetivo transformar a energia cinética que um fluxo de ar apresenta (vento) 

em energia mecânica (rotor da turbina) e por sua vez em energia elétrica (gerador) 

(IRENA, 2012).  

Com Letcher (2017), Bonifácio (2016), Lopes (2009) e Castro (2005), 

demonstra-se uma maneira de realizar a análise técnica, incluindo a avaliação do 

potencial eólico na zona de estudo com recurso à distribuição de Weibull. Já Kumar 

et al. (2018) referem os principais desafios económicos referentes à energia eólica, 

bem como as principais características técnicas das turbinas eólicas, assim como 

IRENA (2012). Em relação à análise económica e financeira, teve-se em conta 

referências como Tavares (2016), Ribeiro (2018), Dias (2017), Pereira (2008), 

Antunes (2016), Filipe (2015), Oliveira (2014), Fernandes (2014), Borges (2018)  e 

Bastos (2018) que demonstram uma série de indicadores cruciais para esta 

avaliação, assim como a metodologia a aplicar. Na ponderação de um qualquer 

projeto, incluindo um parque eólico, segundo Morthorst & Awerbuch (2009), IRENA 

(2012) e Ragheb (2017) devem considerar-se aspetos relacionados com a 

avaliação económica e financeira, bem como com os custos associados à 

tecnologia da energia eólica.  

O objetivo do presente trabalho passa por estudar a viabilidade de um 

hipotético parque eólico na região de Tomar, Santarém, Portugal, recorrendo tanto 

à análise técnica do potencial eólico para a região em estudo, como à análise 
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económico-financeira. Para tal foi necessário avaliar as condições físicas do local 

de implementação do projeto, como a velocidade média do vento, a elevação a que 

se encontra, o fator de capacidade da turbina eólica (aerogerador) escolhida, entre 

outros. De seguida avaliam-se alguns parâmetros económicos e financeiros, 

nomeadamente, o investimento inicial (turbina eólica, preparação do local de 

instalação e fundações, ligações à rede, etc.) recorrendo aos preços associados às 

turbinas eólicas, assim como os custos associados a operação e manutenção 

(O&M) e também a tarifa de venda de eletricidade. Deste modo pretende-se avaliar 

os indicadores que levam à análise de viabilidade do projeto, neste caso o VAL, a 

TIR, o tempo de retorno do investimento e o índice de rentabilidade.  

Os resultados mostram que o parque eólico é viável para uma tarifa de venda 

de eletricidade de 86 €/MWh. Num cenário mais realista, considerando um preço 

de tarifa de venda de eletricidade de acordo com o mercado atual, o parque deixa 

de ser viável. Com isto conclui-se que a escolha do melhor local para um parque 

eólico é crucial devido à velocidade média anual do vento, uma vez que a existência 

de mais vento significa mais energia gerada. 

O trabalho apresenta-se divido da seguinte forma. No capítulo 2 apresenta-

se uma revisão bibliográfica, onde se foca o cenário energético a nível global e no 

caso particular de Portugal, aborda-se também a tecnologia da energia eólica, 

nomeadamente as aplicações, vantagens, desvantagens, características técnicas, 

custos associados à energia eólica, a importância da avaliação do potencial eólico, 

entre outros. O capítulo 3 e 4 explicam como se realiza, respetivamente, a análise 

técnica e a análise económica e financeira do projeto. No capítulo 5 apresenta-se 

a metodologia que se utilizou no presente trabalho, incluindo a escolha do local, os 

dados de vento, a análise de Weibull, a energia produzida anualmente, a análise 

de custos, entre outros aspetos. Por fim, avaliam-se os resultados no capítulo 6, 

recorrendo também a uma análise de sensibilidade, sendo que o capítulo 7 é 

dedicado à conclusão do trabalho.  
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 Revisão da literatura 

 

2.1 Cenário energético global 

Com a preocupação cada vez maior com o aquecimento global, vários 

países necessitavam, e continuam a necessitar, de uma melhor resposta para 

mitigar este efeito. Este fenómeno surgiu nas últimas décadas como um problema 

de grande impacto, principalmente na qualidade de vida de todos os seres vivos do 

planeta e no meio ambiente. O consumo cada vez maior de recursos fósseis como 

o carvão, o petróleo ou o gás no nosso dia-a-dia, quer para andar no transporte 

para o trabalho ou por motivo de lazer, quer para a produção de eletricidade nas 

nossas casas, contribui de forma bastante significativa para o aumento do 

aquecimento global, com efeitos nefastos presentes e futuros.  

Na figura 1 estão representadas as emissões globais de dióxido de carbono 

apenas por combustão de 1990 a 2016. Verifica-se que, desde o início da década 

de noventa, tem vindo a aumentar a quantidade de emissões e nota-se uma descida 

entre 2008 e 2009, que tem principalmente a ver com a crise económica que afetou 

vários países, onde houve o fecho de um grande número de empresas como 

resultado da desaceleração da economia e também uma redução na compra de 

automóveis.  

Figura 1 – Emissões globais de CO2 por combustão, 1990-2016 
Fonte: (IEA, n.d.-b)  
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No que diz respeito aos sectores emissores de CO2, podemos constatar da 

figura 2 que, em 2016, os que mais contribuíram foram o setor da eletricidade/calor, 

os transportes e a indústria, com emissões de 13,41 GtCO2, 7,87 GtCO2 e 6.11 

GtCO2 respetivamente.  

 

Uma das formas de mitigar o fenómeno do aquecimento global passa pela 

produção de energia a partir de recursos naturais renováveis. Estas novas 

tecnologias vieram, ao longo do tempo, substituir as formas convencionais de 

produção de energia (Hussain et al., 2017). De acordo com a figura 3 observa-se 

que o consumo final total de energia a nível global por tipo de fonte, no período de 

tempo 1990-2016, foi gerado maioritariamente através dos produtos do petróleo, 

seguido da eletricidade, do gás natural e do carvão.  

Figura 2 – Emissões globais de CO2 por setor de atividade, 2016 
Fonte: adaptado de IEA (n.d.-a) 

 

Figura 3 – Consumo total final de energia globalmente, 1990–2016, por tipo de fonte. 
Fonte: (IEA, n.d.-b) 
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Focando na produção de eletricidade, constata-se da figura 4, que mais uma 

vez os combustíveis fósseis estão na frente como os principais responsáveis pela 

produção de eletricidade gerada entre 1990 e 2016, principalmente o carvão e o 

gás natural. Logo depois aparece a energia hidroelétrica e a nuclear.  

 

Observando mais em detalhe o caso da produção de eletricidade a partir de 

fontes renováveis, figura 5, para 1990-2016 observa-se uma evolução clara nos 

diferentes tipos de fontes, sendo a maior fatia, a energia hidroelétrica com 4 170 

035 GWh de eletricidade produzida, seguindo-se a energia eólica com 957 694 

GWh, ambas em 2016.  

Figura 4 – Eletricidade gerada globalmente, 1990–2016, por tipo de fonte 
Fonte: (IEA, n.d.-b)  
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Estima-se, segundo Letcher (2017), que a produção de eletricidade no 

mundo, contribua com cerca de um quarto das emissões globais de gases com 

efeitos de estufa para a atmosfera, sendo os combustíveis fósseis a maior fatia na 

produção de eletricidade, 65%. Em 2014, o carvão foi o grande recurso fóssil 

utilizado quando se fala em conversão de energia para eletricidade, sendo a Ásia 

o continente com maior consumo deste recurso (59%). Os principais poluidores 

com recurso ao carvão são a China e os Estados Unidos da América (E.U.A.), 

sendo que corresponde a 72% e 38% o total de energia gerada nesses países, 

respetivamente. Em termos de fontes renováveis, a energia hidroelétrica é a que 

está mais presente na forma de conversão de energia, seguida da energia eólica. 

As turbinas eólicas apresentam uma capacidade de instalação mais elevada que a 

energia solar, no entanto estes dois tipos de energia apenas contribuem com cerca 

de 4% para o total de eletricidade gerado em todo o mundo (Letcher, 2017). 

Apesar de apenas ser consumida eletricidade correspondente a 4% de 

energia eólica mundialmente, alguns países consomem mais que outros, ou seja, 

produzem mais que outros. A Europa consome mais do dobro da eletricidade 

através de energia eólica, em comparação com a América do Norte ou a Ásia, com 

um consumo de 9%, 4% e 2% respetivamente. Segundo Letcher (2017), no caso 

europeu, a Dinamarca, no seu consumo total de energia, através de todas as fontes 

Figura 5 – Eletricidade gerada através de fontes renováveis globalmente, 1990-2016, por 
tipo de fonte. 

Fonte: (IEA, n.d.-b) 
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de energia disponíveis, apresenta um número elevadíssimo (40%) no que toca à 

produção de eletricidade através de energia eólica. Outro exemplo, é o de Portugal 

que, em 2016, conseguiu durante 4 dias1 ter um consumo total (100%) de 

eletricidade através de energias renováveis, sendo que cerca de 22% deste total 

proveio da energia eólica (Neslen, 2016).  

Os países com maior capacidade instalada de energia eólica no seu território 

centram-se nas grandes potências económicas mundiais: E.U.A., China e 

Alemanha, com uma potência instalada de 182 TWh, 148 TWh e 58 TWh, 

respetivamente, em 2014. A este ritmo, ou seja, se se continuar a verificar um 

aumento no investimento em novos parques eólicos, espera-se que, em 2050, 

cerca de um terço do total da energia mundial consumida seja derivada do vento 

(Letcher, 2017). 

Em termos de maiores projetos de energia eólica por todo o mundo, 

destacam-se os parques eólicos apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Lista dos maiores projetos de energia eólica por capacidade instalada e por país 
Fonte: (Kumar et al., 2018, p. 218) 

 

Projeto 
Capacidade 

 MW 
País 

Alta Wind Energy Center 1 548 E.U.A 

Jaisalmer Wind Park 1 064 Índia 

Shepherds Flat Wind Farm    845 E.U.A 

London Array    630 Reino Unido 

Greater Gabbard Wind Farm    504 Reino Unido 

Anholt Offshore WInd Farm    400 Dinamarca 

 

2.2 Cenário energético em Portugal 

No que toca às emissões de dióxido de carbono em Portugal, entre 1990 e 

2016, observa-se, segundo a figura 6, que o pico de emissão ocorreu no ano de 

2002, com 61,69 Mt CO2. O mínimo verificado neste período ocorreu em 1990, com 

                                                             
1 Entre as 6h45min de Sábado 7 de maio e as 17h45min da quarta-feira seguinte (Neslen, 2016). 
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cerca de 37,89 Mt CO2. O facto a que se deve a redução nas emissões entre 2005 

e 2014 poderá estar associado, mais uma vez, à crise económica e à 

desaceleração da economia. 

As metas para as emissões de gases com efeito de estufa em Portugal, 

coincidem com as da União Europeia, ou seja, diminuir em 20% estas emissões no 

período de tempo entre 2005 e 2020 (IEA, 2016).  

Em dezembro de 2015, em Paris, ocorreu a conferência das Nações Unidas 

para as Mudanças Climáticas, mais conhecida por COP21, onde a União Europeia, 

bem como cada Estado isoladamente comprometeram-se a alcançar os objetivos 

de reduzir em pelo menos 40% das emissões internas de gases com efeito de 

estufa até ao ano de 2030 e até 2050 reduzir entre 80% e 95%, face ao ano de 

1990 (IEA, 2016). 

 

 

 

 

Segundo a figura 7, nota-se um crescimento no que toca ao fornecimento 

total de energia primária de 1990 a 2005. O pico verificou-se em 2005 (25 873 ktoe) 

sendo que a partir desse ano a produção foi diminuindo, não somente, mas em 

grande parte, por causa da grave crise económica que envolveu o país no pós 2008. 

Em 2012, começou a haver um aumento, de novo, na energia produzida até 2016. 

Figura 6 – Emissões totais de CO2 em Portugal ,1990-2016 
Fonte: (IEA, n.d.-b) 
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Em termos de consumo final de energia em Portugal, verifica-se, segundo a 

figura 8, também um aumento ao longo dos anos, desde 1990 a 2007, ano em que 

se verificou o pico máximo de consumo. A partir de 2007 o consumo veio a diminuir 

até 2016. Os produtos derivados do petróleo têm mais peso no total de energia 

consumida ao longo do tempo, seguindo-se a energia na forma de eletricidade. Em 

2016 o consumo total de energia no país era cerca de 16.057 ktoe.  

Figura 7 – Fornecimento total de energia primária em Portugal, 1990-2016, por tipo de fonte 
Fonte: (IEA, n.d.-b) 

Figura 8 – Consumo final de energia em Portugal, 1990-2016,  por tipo de fonte 
Fonte: (IEA, n.d.-b) 
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Em 2016 o setor com maior consumo energético em Portugal foi o dos 

transportes com um total de 37,4% do total. Logo depois vem o setor da indústria 

com 29%, sendo os restantes 33,6% divididos pelos restantes setores. Na figura 9 

observa-se o gráfico do consumo de energia final por setor de atividade em Portugal 

em 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à produção de eletricidade em Portugal por tipo de fonte, 

segundo a figura 10, conclui-se que o consumo tem crescido ao longo do tempo, 

verificando-se algumas quebras pouco significativas. Em 2016, cerca de 16 909 

GWh foram gerados por energia hidroelétrica, sendo o maior contribuidor para a 

eletricidade no país, seguindo-se o carvão (12 630 GWh), o gás (12 582 GWh) e a 

energia eólica (12 474 GWh).  

Figura 10 – Eletricidade gerada em Portugal, 1990-2016, por tipo de fonte 
Fonte: (IEA, n.d.-b) 

Figura 9 – Consumo final de energia em Portugal, 2016, por setor de atividade 
Fonte: (IEA, n.d.-b) 
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Portugal tem vindo, ao longo da última década, a tornar-se num dos 

principais países na Europa quando o tema é a energia renovável. De acordo com 

a figura 11, constata-se que a energia renovável a partir da hidroeletricidade é a 

maior fatia na produção de eletricidade desde 1990 no país. Estes valores têm 

algumas oscilações, que estão associadas a anos de menor precipitação que 

outros. O pico na produção hidroelétrica foi de 16 909 GWh em 2016 e a produção 

mais baixa registou-se em 1992 com 5 074 GWh. Logo depois, o tipo de energia 

que se destaca é a energia eólica, que veio a aumentar desde meados do início do 

milénio. Em 2016 a produção de eletricidade a partir do vento foi de 12 474 GWh, 

tendo sido nesse ano o pico alcançado.  

Em relação ao peso de cada tipo de energia renovável na produção de 

eletricidade em Portugal em 2016, retratada na figura 12, consegue-se perceber 

que a energia hidroelétrica é a que mais peso apresenta, como já foi referido 

anteriormente, correspondendo a mais de metade da eletricidade produzida através 

de fontes renováveis, 54,0%, seguindo-se a energia eólica, 39,9% e as restantes 

fontes com um peso de 6,1 %. 

Figura 11 – Eletricidade gerada em Portugal,1990-2016, por fontes renováveis  
Fonte: (IEA, n.d.-b) 
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2.3 Fundo Português de Carbono  

O fundo Português de carbono consiste num instrumento financeiro que está 

diretamente associado ao mercado de carbono no país. Este instrumento tem como 

objetivo garantir o cumprimento das metas sobre as alterações climáticas tendo por 

base os mecanismos do Protocolo de Quioto (IEA, 2016).  

Estes mecanismos dividem-se em 3 partes: Comércio de emissões, 

mecanismo de desenvolvimento limpo e implementação conjunta. O comércio de 

emissões permite que um país que não emite o total de emissões permitidas venda 

essas emissões a um país que pretenda emitir mais do que lhe é devido (United 

Nations, n.d.-a). Em relação ao mecanismo de desenvolvimento limpo, permite que 

um país membro do Protocolo de Quioto possa implementar um projeto, com o 

objetivo de redução de emissões, num país em desenvolvimento (United Nations, 

n.d.-b). Por último, mas não menos importante, está a implementação conjunta que 

permite que uma parte dos países possa implementar tecnologia de redução de 

emissões no território de outra (Agência Portuguesa do Ambiente, n.d.). 

 

 

Figura 12 – Peso de cada tipo de fonte renovável na produção de eletricidade em 
Portugal em 2016 

Fonte: (IEA, n.d.-b) 
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2.4 Principais instituições 

A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) é a principal responsável 

pela implementação de políticas associadas à energia renovável em Portugal, 

sendo que a Entidade Reguladora de Serviços Energéticos (ERSE) também 

partilha algumas competências com a DGEG. Já a entidade que distribui a 

eletricidade de fontes renováveis na rede elétrica é a Redes Energéticas Nacionais 

(REN) (IEA, 2016). 

 

2.5 Políticas energéticas em Portugal 

Portugal, sendo membro da União Europeia (UE), tem obrigações a cumprir 

no setor energético para fomentar o desenvolvimento sustentável. Portugal definiu, 

então, políticas com base nestas obrigações, tendo em mente o seu 

desenvolvimento económico, as alterações climáticas e a redução da dependência 

energética relativamente a outros países. Alguns dos principais objetivos da política 

energética passam por liberalizar o mercado energético, reduzir a fatura energética, 

melhorar a qualidade do serviço, melhorar a segurança de abastecimento, reduzir 

o impacto ambiental e contribuir para o reforço da economia nacional. O foco em 

aumentar o uso de energias renováveis na oferta é outro objetivo definido pela 

política energética (Dias, 2010).  

O primeiro Plano Nacional de Ação para Energias Renováveis (PNAER) foi 

responsável por definir as metas para 2020 para Portugal no que diz respeito ao 

incentivo à utilização de fontes renováveis, sendo que o país se propõe a atingir a 

marca dos 31% no que diz respeito ao consumo de energia renovável no consumo 

total bruto até 2020. Outra medida que o país pretende alcançar até 2020 é ter 10% 

de combustíveis renováveis no setor dos transportes, 30,6% no setor do 

aquecimento e arrefecimento, bem como 60% no setor relativo à eletricidade. Com 

foco em 2030, os países membros da UE chegaram a um acordo para atingir 27% 

de consumo de energia através de fontes renováveis (IEA, 2016). 
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2.6 Sistema Elétrico Nacional (SEN) 

A liberalização dos vários setores energéticos em muitos países europeus 

foi realizada ao longo do tempo e de forma faseada. A década de 90 foi o ponto de 

partida para esta liberalização de mercado de energia elétrica em Portugal, sendo 

que, a partir de 4 de setembro de 2006, os consumidores começaram a poder 

escolher o seu próprio fornecedor de energia elétrica (Borges, 2018; Oliveira, 2014). 

O SEN, ao abrigo do Decreto-Lei nº 215-A/2012, de 8 de outubro, incorpora 

atividades tais como a produção, transporte, distribuição e comercialização de 

eletricidade, bem como a operação dos mercados organizados de eletricidade, 

entre outros (Oliveira, 2014).  

 

2.7 Tarifas feed-in (FIT) 

Segundo Fernandez (2014, p. 17), a tarifa FIT (feed-in-tariff): “pode ser 

considerado como um preço estabelecido por lei, no qual os produtores de energia 

renovável, através de uma tarifa, são pagos pela electricidade que injectam na rede, 

de acordo com a tecnologia usada e dimensões do centro electroprodutor.” 

As tarifas FIT têm sido um instrumento de política chave em Portugal, no 

âmbito da expansão da energia eólica no país. A empresa Energias de Portugal 

(EDP) tem obrigação de comprar energia aos produtores independentes de energia 

eólica, com uma determinada taxa estimada mês a mês, para os diferentes parques 

eólicos (Peña, Azevedo, & Marcelino Ferreira, 2017). As tarifas feed-in são pagas 

de acordo com os megawhatt-hora (MWh) de eletricidade produzida. Este valor tem 

variado desde cerca de 75€ e 159€ por MWh, nos últimos 20 anos (Peña et al., 

2017).  

De acordo com Antunes (2016), tendo em conta o Decreto-Lei nº 35/2013, 

de 28 de fevereiro, a tarifa de mercado para a energia eólica situa-se entre os 74 

€/MWh e os 98 €/MWh durante um tempo de 15 anos, com mais 5 anos de opção 

para prolongar o tarifário. Visto que este valor pode ainda ser alterado para valores 

que não são conhecidos, estimou-se uma média dos dois valores acima referidos, 

resultando numa tarifa de 86 €/MWh. 
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Em Portugal a primeira tarifa feed-in foi implementada em 1988, sendo que 

desde esse ano os pagamentos FIT aos respetivos produtores de energia têm sido 

feitos com base na legislação portuguesa e de acordo com uma fórmula calculada 

para cada produtor de energia e para cada mês (Peña et al., 2017). Segundo os 

mesmos autores, este instrumento foi utilizado em Portugal durante 20 anos, sendo 

este o período mais longo de todos os países europeus, sem que os instrumentos 

políticos transferissem risco de mercado para o investidor. 

Peña, Lima, António, & Marcelino (2014) estimaram os lucros dos produtores 

de energia eólica em Portugal entre 1992 e 2010, chegando à conclusão de que 

estas tarifas compensaram alguns dos produtores e que o nível de incentivo para 

o uso de energia eólica poderia ter sido muito menor. 

 

2.8 Regime Remuneratório DL 215-B/2012, de 8 de outubro e 

DL nº 35/2013, de 28 de fevereiro 

Até à entrada em vigor do Decreto-Lei 215-B/2012, de 8 de outubro, toda a 

produção em regime especial2 continha uma obrigação no que toca à compra de 

energia a preços bonificados. Este diploma veio revogar a legislação associada à 

produção de eletricidade em regime especial, o qual afasta a aplicação exclusiva 

de um sistema remuneratório garantido e bonificado; as chamadas tarifas feed-in. 

Sendo assim, com a entrada em vigor deste diploma, foi possível realizar a 

produção em regime especial tanto ao abrigo da remuneração garantida (tarifas 

feed-in) como ao abrigo do regime geral, em que a venda de eletricidade é feita 

através de mercados organizados ou através da celebração de contratos bilaterais 

(Fernandes, 2014; Borges, 2018).  

Em relação à energia eólica, o regime remuneratório foi alvo de modificações 

com a entrada em vigor do Decreto-Lei 35/2013, de 28 de fevereiro, sendo que os 

produtores de energia eólica passaram a poder aderir a regimes remuneratórios 

alternativos. Este diploma aplica-se às instalações eólicas que são abrangidas pelo 

regime remuneratório anterior ao Decreto-Lei nº 33-A/2005, de 16 de fevereiro, e 

às instalações abrangidas no Anexo II Decreto-Lei nº 189/88, de 27 de maio 

                                                             
2 Produção de energia elétrica a partir de cogeração e energias renováveis (Borges, 2018). 
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(Fernandes, 2014). Os produtores que já beneficiavam de tarifas feed-in podem 

então optar por um período adicional de renumeração garantida por 5 ou 7 anos, 

sendo que ao fim desse período a eletricidade passa a ser vendida a preço de 

mercado (Borges, 2018).  

 

2.9 Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) 

O MIBEL diz respeito ao esforço entre Portugal e Espanha no que toca a 

promover a integração dos sistemas elétricos de ambos os países. Esta 

cooperação constituiu mais um importante marco para um mercado unificado 

europeu (Borges, 2018). O MIBEL é constituído por um operador de mercado 

ibérico (OMI), que é dividido em dois pólos: o português (OMIP) e o espanhol 

(OMIE). O português é o responsável por gerir o mercado a prazo, onde a 

negociação é realizada com horizonte de semanas, enquanto o espanhol é 

responsável por gerir o mercado diário (compra e venda para o dia seguinte) e 

intradiário (para as horas seguintes) (Oliveira, 2014; Borges, 2018).  

Alguns dos principais objetivos deste mercado ibérico de eletricidade 

passam por beneficiar os consumidores dos dois países, favorecer o 

desenvolvimento do mercado de ambos os países, permitir o acesso ao mercado a 

todos os participantes e proporcionar eficiência económica das empresas do setor 

elétrico (Borges, 2018).  

 

2.10 A energia eólica 

2.10.1 História 

 O aproveitamento da energia eólica não é uma novidade. Desde os tempos 

mais antigos que a energia do vento tem sido aproveitada. Pensa-se que os 

primeiros moinhos apareceram há cerca de 2000 anos, sendo os Chineses e 

também os Persas os pioneiros nesta tecnologia. Estes moinhos eram usados para 

moer cereais e para a bombagem de água, sendo que ainda hoje, em alguns locais 

no mundo, se usa esta tecnologia. No século XIV, os Holandeses usavam estes 

moinhos para drenar os solos (Letcher, 2017). Em 1888, Charles Brush construiu a 
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primeira turbina eólica de grande escala que produzia eletricidade, com os seus 

cerca de 17 metros de diâmetro e um gerador de 12 kW (Dykes, 2010). Mais tarde, 

em meados nos anos 70, o uso de tecnologia mais aprimorada, para converter a 

energia cinética do vento em eletricidade, apareceu nos E.U.A. ao serem 

introduzidas as primeiras turbinas eólicas, com cerca de 500 kW. Devido ao rápido 

desenvolvimento na área, atualmente existem turbinas de 8 MW e 10 MW, com o 

intuito de criar turbinas ainda com mais capacidade em termos de geração de 

eletricidade. A título de exemplo, Letcher (2017) cita a turbina eólica americana 

SeaTitan, que contém um diâmetro de 190 metros e 10 MW de potência instalada.  

 

2.10.2 Aplicações da energia eólica 

A energia do vento foi usada para diversos fins, durante vários séculos, 

nomeadamente para a bombagem de água. Na Índia, um país primordialmente 

agrícola, estima-se que cerca de 20% de metade da população (que são 

agricultores) utilizam bombas de água elétricas. Uma forma alternativa seria a 

substituição destas bombas de água elétricas por bombas alimentadas a energia 

eólica em locais com grande potencial eólico, onde se poderá obter eletricidade a 

partir de uma fonte renovável, reduzindo assim uma grande quantidade de energia 

elétrica da rede e reduzir custos com sistemas elétricos. Outra aplicação da energia 

eólica refere-se à produção de energia doméstica em zonas remotas. Para tal, 

existem turbinas eólicas de pequeno porte que podem ser colocadas em telhados, 

quintais, etc. Existem muitas outras aplicações alternativas como a iluminação de 

ruas utilizando para tal apenas uma microturbina eólica e um painel de LED’s, o 

uso da energia eólica nas estações de carregamento de veículos elétricos, veículos 

movidos a energia eólica, carregadores de telemóveis a energia eólica, entre outras 

(Kumar et al., 2018). 
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2.10.3 Energia eólica em Portugal 

Em Portugal, a energia eólica é uma tecnologia com grande importância. No 

período entre 2005 e 2013 assistiu-se a um grande aumento na sua capacidade, 

de 1 063 MW para 4 726 MW, respetivamente. Este valor até 2020 deverá 

estabilizar visto que se prevê menos procura na energia que é prevista. Até ao ano 

2020, a capacidade, espera-se, terá o valor aproximado de 5 300 MW, sendo 5 273 

MW instalados em solo terrestre (IEA, 2016). Em 2030 prevê-se que este número 

cresça para cerca de 6 400 MW (Peña et al., 2017).  

Em Portugal, grande parte dos parques eólicos estão localizados nas regiões 

norte e centro (ver figura 13) pois são as regiões que apresentam maior 

disponibilidade de vento. No entanto, muitos destes parques estão localizados em 

zonas que não são consideradas ótimas devido a alguns fatores importantes como 

por exemplo, as ligações da rede terem que atravessar frações importantes, com 

toda a discussão suscitada entre proprietários e grandes empresas de energia e 

também devido à resistência daqueles em fornecer os terrenos. Outro aspeto 

importante é a questão ambiental, pois os parques eólicos podem ser instalados 

em zonas protegidas3, mas sempre com um estudo prévio de impacto ambiental e 

uma decisão positiva por parte dos profissionais de planeamento e gestão 

ambiental (Peña et al., 2017). 

 

2.10.4 Principais intervenientes no desenvolvimento da 

energia eólica em Portugal 

Um dos requisitos principais da energia eólica é a rede necessária que possa 

levar a eletricidade gerada nas turbinas eólicas até ao consumidor final. Em 

Portugal, o principal responsável é a EDP SU (Energias de Portugal – Serviço 

Universal). É esta empresa que compra a eletricidade aos produtores de energia 

eólica e o pagamento é feito de acordo com a tarifa feed-in, definida na legislação 

(Peña et al., 2017).  

                                                             
3 Em Portugal são em média cerca de 8,5%, sendo que alguns municípios atribuíram 50% da sua 
área total (Peña et al., 2017). 
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A introdução de tarifas feed-in trouxe a Portugal um grande incentivo na 

implementação de parques eólicos no país. Como dito anteriormente, é o país que 

está há mais tempo a alimentar-se através deste sistema de tarifas (Peña et al., 

2017). Apesar de se focar o caso da energia eólica, não é demais notar que existem 

outros tipos de energia renovável em que são aplicadas o mesmo tipo de políticas 

de incentivo, particularmente o caso da energia solar fotovoltaica.  

Portugal veio a reduzir o seu consumo de energia através de fontes fósseis, 

de 64% para 34%, entre 1994 e 2014 respetivamente. Uma das razões para esta 

redução foi a adoção de novas tecnologias de fontes renováveis no país. 

Efetivamente em Portugal, até ao ano de 2017, os objetivos de política energética 

passavam pela introdução de uma maior quantidade de gás natural, maior fatia de 

cogeração e aumento da capacidade de produção através de energia eólica, assim 

como hídrica, recorrendo aos sistemas reversíveis (Peña et al., 2017). 

Portugal tem atualmente um consumo de eletricidade, proveniente de fonte 

eólica correspondente a um quarto do total produzido no país (APREN, n.d.). 

Segundo Pereira, Salgueiro, & Mesquita (2018) existem cerca de 2 711 

aerogeradores onshore em Portugal, o que se traduz em 56 kW∙km-2. Este valor é 

claramente superior a países como a Espanha, a França, a Itália, o Reino Unido, 

Suécia ou Irlanda. Assim sendo, ainda que Portugal seja um país pequeno (com 

aproximadamente 92 000 km2), tem um elevado potencial eólico instalado. 

Em relação aos centros electroprodutores de energia eólica existentes no 

país, verifica-se que a zona centro e norte são as que apresentam uma maior 

quantidade de parques eólicos instalados, figura 13. O parque com maior 

capacidade instalada é o parque eólico Alto Minho I, com 263,5 MW de potência 

instalada, distribuído por 5 sub-parques (e2p, 2019). 
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Em relação à capacidade instalada, figura 14, o distrito de Viseu é o que tem 

um valor maior (1 101,60 MW), sendo que o distrito de Portalegre tem a menor 

capacidade instalada (8,20 MW). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Centros electroprodutores de energia eólica em Portugal 
Fonte: (e2p, 2019) 

Figura 14 – Capacidade instalada de energia eólica em Portugal por distrito 
Fonte: Adaptado de e2p (2019) 
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Avaliando a evolução da potência instalada, na figura 15, ao longo das 

últimas décadas verifica-se um crescimento exponencial até meados de 2011 na 

potência instalada e por consequência, na produção de eletricidade a partir de 

energia eólica. O pico de potência instalada ocorreu em 2019, com 5 449,98 MW. 

 

Em Portugal, na produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, como 

pode ser visto na figura 11, a maior fatia diz respeito à energia hídrica e logo depois 

à energia eólica. Na produção de eletricidade a partir de energia eólica, em Portugal 

entre 1990 e 2016 verifica-se, segundo a figura 16, que houve um aumento 

exponencial entre o início da década de 90 e o ano de 2010, tendo depois 

estabilizado em 2011 e aumentou de novo, quebrando apenas em 2015. Ainda com 

base na mesma figura constata-se que o pico de produção eólica em Portugal deu-

se em 2016, registando-se 12 474 GWh. Esta evolução parece indiciar o referido 

anteriormente de que a política de incentivos adotada em Portugal surtiu os efeitos 

desejados.  

Figura 15 – Potência instalada de energia eólica em Portugal, 1990-2019 
Fonte: (e2p, 2019) 
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2.10.5 Vantagens e desvantagens da produção de energia 

eólica 

Existem várias vantagens associadas à instalação de turbinas eólicas e 

consequentemente à criação de parques eólicos. Contudo, mesmo sendo uma 

tecnologia considerada limpa e sem emissões no momento de produção de 

eletricidade, também são apontadas desvantagens associadas a esta tecnologia e 

que devem ser tidas em consideração quando se projeta um parque eólico. 

  

2.10.6 Principais vantagens 

De acordo com Letcher (2017) esta tecnologia, durante a produção de 

eletricidade, não emite qualquer tipo de poluentes prejudicais à saúde humana 

como o dióxido de carbono (CO2), as partículas (PM) e os dióxidos de azoto (SO2). 

Consequentemente vai haver uma diminuição nos problemas respiratórios, tais 

como a asma, e também diminui a frequência de chuvas ácidas. Segundo Letcher 

(2017) é estimado que se evite a emissão de cerca de aproximadamente 2 360 

toneladas de CO2 para a atmosfera com a produção de 1 MW de energia eólica. 

Contudo, as emissões de gases com efeito de estufa, associados a esta tecnologia, 

estão presentes na construção dos materiais da turbina e no transporte dos 

mesmos.   

Figura 16 – Produção de eletricidade através da energia eólica em Portugal, 1990- 2016 
Fonte: (IEA, n.d.-b) 
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Ao contrário das centrais convencionais, com recurso a fontes fósseis, a 

conversão de energia eólica em eletricidade não utiliza o recurso água na 

transformação de energia, sendo por isso uma alternativa de poupança no consumo 

de água. Contrariamente à exploração de carvão, petróleo ou gás, a instalação de 

turbinas eólicas não tem o mesmo impacto que as das fontes de energia fóssil. Na 

verdade, em vez de explorar o solo, a energia do vento explora acima do solo.  

 A localização das turbinas eólicas pode ser uma vantagem, porque são 

instaladas em locais onde o recurso vento existe em grandes quantidades, tal como 

em topos de montanhas ou em ravinas entre colinas. Em termos de compatibilidade 

com outros usos para o solo, existem vantagens associadas aos parques eólicos, 

uma vez que podem ser instalados, por exemplo, perto de autoestradas, de aterros 

e de estradas, sem que haja uma elevada perturbação para os animais e para os 

campos de cultivo de agricultores (Letcher, 2017).   

Em termos de segurança de abastecimento, esta tecnologia tem um grande 

benefício. Uma vez que é um recurso renovável, o país não está dependente de 

fontes de energia de outros países e não existem custos associados à importação 

dessas fontes nem risco de variação de preços, e contribui para a redução da 

dependência de fontes de energia fóssil poluente. Os tempos de comissão4 são 

baixos (2-3 anos), relativamente aos tempos elevados que são utilizados em 

projetos de centrais nucleares (décadas), sendo por isso, outra vantagem e fator 

importante na escolha do tipo de tecnologia para a produção de energia (Letcher, 

2017).  

Visto que a tecnologia tem vindo a ser desenvolvida e a ser crescentemente 

utilizada, o seu custo associado tem vindo a diminuir, ou seja, atualmente não existe 

grande diferença no custo de produção de eletricidade entre a energia do vento e 

as centrais convencionais. Este facto pode ser explicado tendo em conta que as 

turbinas têm áreas de varrimento cada vez maiores, devido ao aumento do 

comprimento das pás do rotor, assim como da própria torre, tornando esta uma 

tecnologia cada vez mais eficiente (Letcher, 2017).  

                                                             
4 Tempo que vai desde o início da construção do projeto até finalmente produzir eletricidade final 
(Letcher, 2017). 
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Sendo uma das atividades em grande crescimento, as indústrias de 

fabricação e manutenção de turbinas empregam muitas pessoas em todo o 

processo, desde a fabricação de componentes, como pás eólicas ou turbinas, até 

à manutenção das turbinas. Espera-se que, até 2050, se criem cerca de 600 000 

empregos nesta indústria (Letcher, 2017).   

 

2.10.7 Principais desvantagens 

  Uma das maiores desvantagens da energia eólica é a sua intermitência. O 

vento não está disponível às horas que se quer, fazendo com que haja alturas em 

que não exista vento (não há produção de eletricidade) e outras em que existe 

vento (há produção de eletricidade). É um dos principais problemas dos parques 

eólicos que está diretamente associado à eletricidade produzida (Letcher, 2017).  

O custo inicial da instalação de uma turbina é crucial e é um dos pontos 

fracos desta tecnologia, hoje em dia. Por esta razão muitos governos oferecem 

subsídios para incentivo à instalação de parques eólicos. Uma vez que a maioria 

dos parques se encontra longe das grandes aglomerações populacionais, outro dos 

problemas que se apresenta é o transporte da eletricidade produzida. Este 

transporte é realizado por cabos de alta tensão e de longos percursos, fazendo 

aumentar os custos (Letcher, 2017). 

Um dos vários riscos associados aos parques eólicos é, por exemplo, a 

possível queda de uma pá eólica no solo, devido à falta de manutenção ou à má 

construção/instalação da mesma, o que poderá provocar graves danos a pessoas 

ou animais nas redondezas (Letcher, 2017). Outra das grandes desvantagens dos 

parques eólicos é o impacto que as turbinas eólicas apresentam nas aves, porque 

estas podem colidir durante o voo com as pás eólicas ou mesmo com a própria 

torre eólica ou nacela5. Outras formas que podem aumentar a mortalidade de aves 

em parques eólicos estão associadas à existência de linhas de alta tensão e pontos 

de medição meteorológicos. Em termos de números, cerca de 234 000 aves 

morrem anualmente nos E.U.A. sendo a principal razão a colisão com as turbinas 

                                                             
5 Espaço inserido no topo da turbina eólica que contém o gerador, engrenagens, freios e  
controladores (ENERGY.GOV, n.d.). 



 

27 
 

eólicas. Algumas das espécies que morreram em colisões com as turbinas eram 

espécies raras, como a águia-real, cisnes e também o tetraz cantábrico (Dai, 

Bergot, Liang, Xiang, & Huang, 2015). 

O aumento da taxa de mortalidade das aves em parques eólicos verifica-se 

em maior quantidade em parques localizados em zonas de cordilheira ou próximos 

a rotas de migração. Uma curiosidade é o facto de a mortalidade das aves estar 

associada à espécie de aves em questão. Foram registadas mais mortes por parte 

de águias-reais, falcões de cauda vermelha e falcões americanos do que outras 

aves como abutres ou corvos. A razão para tal acontecimento pode estar associada 

aos comportamentos de cada espécie no que toca à procura de alimento e 

características da rota de cada espécie (Dai et al., 2015). 

 Outro impacto nas aves que é importante referir é a destruição do habitat de 

certas espécies de aves locais. Por exemplo os cabos, o ruído produzido pelas 

turbinas e as correntes de vento causadas pelas pás, que podem eventualmente 

assustar aves e diminuir o território das mesmas, assim como dificultar a procura 

por alimento em certas zonas próximas aos parques (Dai et al., 2015).  

De acordo com Letcher (2017), o impacto nestas populações é insignificante 

quando comparado à taxa de mortalidade de aves por parte de gatos ou para-brisas 

de carros entre outros. Estima-se que hajam 33 000 mortes de aves por parte das 

turbinas eólicas e entre 100 e 200 milhões de mortes só nos E.U.A. por parte de 

gatos domésticos ou carros, por exemplo. É de notar que turbinas com rotação mais 

lenta diminuem o número de mortes de aves em comparação com turbinas com 

rotação mais rápida. É também de notar que o valor apresentado por Letcher (2017) 

é bastante distinto do apresentado por Dai et al. (2015) (234 000 mortes), em 

termos de morte de aves por colisão com as turbinas eólicas. Em Portugal, entre 

2003 e 2010, verificaram-se 200 mortes referentes a aves em parques eólicos 

(Bernardino et al., 2012). 

De acordo com Pereira et al. (2018) em relação ao lobo ibérico, este destaca-

se pela sua sensibilidade antropogénica. Estima-se haver cerca de 1 200 turbinas 

na área de distribuição do lobo ibérico, em Portugal. Com o aumento da construção 

de parques eólicos em Portugal e de estradas de acesso, a conservação do lobo 
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ibérico está em perigo devido à coexistência de potencial de energia eólica nas 

montanhas com esta espécie de lobo perturbando o habitat do mesmo. 

Algumas maneiras de mitigar estes impactos passam pela realização da 

construção de parques eólicos apenas em tempo de não reprodução de espécies 

(Dai et al., 2015), nomeadamente entre Março e Julho, perturbando aves pouco 

tolerantes às perturbações que se podem fazer sentir nesses meses, como aves 

de rapina e a Gralha-de-bico-vermelho, em Portugal (STRIX, 2015). Também 

poderá haver uma melhoria no design das estruturas, selecionar um local adequado 

para construção do parque, analisar as rotas das aves com modelação 

computacional antes da construção do próprio parque (Dai et al., 2015) e também 

criar sinalização de baixa intensidade e intermitente nos aerogeradores, ou seja, 

haver luzes com menos flashes por cada minuto (Amb&veritas, 2009). Focando o 

caso dos morcegos, uma das medidas a implementar pode ser a paragem da 

rotação das pás sempre que a velocidade não o justificar (≤ 5 m/s), nomeadamente 

entre os meses de Março e Outubro e também algumas horas após o pôr-do-sol 

(STRIX, 2015).  

De acordo com Dai et al. (2015) a desflorestação e uso do solo são outros 

dois impactos importantes a reter quando se fala na construção de um novo parque 

eólico, devido à construção de novas estradas e à escavação para a introdução da 

turbina eólica. A maquinaria utilizada na construção de um parque eólico pode 

perturbar gravemente o meio ambiente devido à derramação de óleos e águas 

residuais resultantes das obras. Algumas medidas devem ser tomadas de modo a 

melhorar estes impactos. Estas podem ser o aumento da utilização de mão-de-obra 

humana para a escavação e construção, de modo a minimizar as perturbações no 

meio ambiente envolvente e também a replantação de árvores e ervas gramíneas 

no local que sofreu alteração. Segundo Amb&veritas (2009) para a passagem das 

máquinas e para a instalação de estaleiros poderá haver desflorestação, sendo que 

a vegetação que não for abrangida pela área de intervenção, poderá ser protegida 

com a instalação de vedações e resguardos onde necessário. 

Um outro aspeto importante é ao nível do ruído próximo a parques eólicos. 

As pessoas que residem num raio de 500 metros, durante noites silenciosas, 

mostravam-se frustradas devido ao ruído provocado pelo parque, sendo que 



 

29 
 

estavam a ser mais perturbadas pelo ruído do parque do que pelo ruído do 

transporte (Dai et al., 2015). O ruído a 500 metros de distância de uma torre eólica 

é inferior a 35 dB, considerando que não é muito quando comparado a uma 

conversa normal (60 dB) (Letcher, 2017). 

Segundo Dai et al. (2015), existem dois tipos de ruídos que são emitidos 

pelas turbinas eólicas: ruído tonal e ruído de banda larga. O primeiro diz respeito a 

frequências baixas, normalmente entre 20 Hz e 100 Hz, e é gerado através de 

instabilidades não aerodinâmicas e fluxos de ar instáveis. Já o segundo tipo 

abrange uma gama de frequência superior a 100 Hz, sendo gerado através da 

interação entre a turbulência da atmosfera e as pás eólicas. O ruído que diz respeito 

às pás eólicas pode ter duas vias: ruído aerodinâmico e ruído mecânico. O primeiro 

é proveniente do ar que passa ao longo das pás eólicas e o segundo diz respeito 

às engrenagens incorporadas na nacela da turbina, assim como outras peças 

auxiliares importantes.  

Dai et al. (2015) referem ainda alguns fatores que contribuem para a 

propagação do ruído proveniente de uma turbina eólica como a temperatura do ar, 

humidade, reflexões e materiais à superfície do solo e o ruído de fundo, pois de 

noite o ruído pode ser interpretado de maneira diferente. Se uma pessoa viver a 

cerca de 1,5 km de distância de um parque eólico, vai interpretar o ruído como 

sendo um comboio que nunca mais acaba de passar, mas se o parque estiver 

implementado numa zona costeira, junto ao mar, a perceção do ruído vai ser 

diferente devido, principalmente, ao ruído das ondas a bater na costa e do vento 

que se faz sentir na zona costeira (Dai et al., 2015).  

Para controlar este nível de ruído é necessária uma distância mínima de 

separação entre o parque eólico e as aldeias, vilas ou cidades. Estes valores de 

distanciamento são atribuídos normalmente por entidades tais como governos ou 

instituições do ramo da saúde e os valores mudam entre regiões e países (Dai et 

al., 2015). Em Portugal, segundo Onyango, Illsley, & Radfar (2013) e Pestana 

(2016) a distância mínima recomendada e amplamente utilizada tem o valor de 200 

metros, embora não existam documentos legais sobre esta diretriz (EWEA, 2013). 

O problema do ruído é muito importante do ponto de vista de saúde humana. 

Quando exposta a uma elevada frequência de ruído, uma pessoa pode vir a obter 
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graves distúrbios como perturbações de sono, perda auditiva, dores fortes de 

cabeça, irritabilidade, fadiga e também o enfraquecimento do sistema imunológico. 

O nível de limite de ruído em Portugal é de 55 dBA6 de dia e 43 dBA de noite. 

Algumas formas de aliviar estes impactos devem ter em conta aspetos como a 

melhoria do design das pás eólicas, a melhoria do isolamento na torre eólica e optar 

por construir parques eólicos junto a zonas ruidosas (Dai et al., 2015). 

Com o crescente aumento do tamanho das turbinas e por sua vez da 

capacidade das mesmas, o aumento do rotor vai-se traduzir na menor rotação das 

pás eólicas, segundo a equação 1. Esta diminuição da rotação é uma vantagem no 

que toca à produção de ruídos e também, visto que são mais lentas as pás eólicas, 

origina menor impacto nas aves e morcegos por se tornarem mais visíveis e por 

consequência há mais tempo para evitar a colisão (Bonifácio, 2016). 

 

Em que: 

𝜔𝑟 – Velocidade angular em rad∙s-1; 

𝑅 – Raio do rotor, m. 

De acordo com Dai et al. (2015), outro fator negativo importante de referir é 

o impacto visual dos parques eólicos. Durante os dias em que o céu se encontra 

limpo, as torres eólicas conseguem ser avistadas a 30 km de distância. Visto que 

no futuro o objetivo é construir torres ainda mais altas, é natural que estas se vejam 

a uma distância ainda superior em dias com estas condições, fazendo assim com 

que o impacto visual aumente ainda mais no futuro. Visto que o impacto visual é 

um fator subjetivo, pois cada pessoa tem a sua opinião, foi realizado um estudo que 

mostra que as pessoas que se perturbam mais com os parques eólicos, são as que 

moram perto destes e as que estão mais habituadas à paisagem original, ou seja, 

à paisagem antes do parque estar implementado (Dai et al., 2015). Alguns dos 

fatores que influenciam o impacto visual das turbinas eólicas centram-se em 

                                                             
6 “Nível de Pressão Sonora Ponderado A, que descreve a sensação com que efetivamente o Ser 
Humano percebe determinado ruído” (APA, 2004). 

 𝜔𝑟 =  
𝜋

30
∙ (6,9 +

445

𝑅
)   (1) 
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aspetos como a topografia e paisagens locais. Por exemplo, se numa área 

arqueológica existir uma turbina eólica, esta vai ser vista como um impacto visual 

negativo; o mesmo acontece se for instalada numa área estreita, como um vale.  

Outro aspeto a considerar é a frequência de luz e sombras. O efeito do 

movimento das pás eólicas, nomeadamente em dias de sol, produz um efeito entre 

luz e sombra, podendo ter efeitos no cérebro de uma pessoa, como por exemplo 

epilepsia fotossensível7 (Letcher, 2017).  

De forma a reduzir estes impactos dos parques eólicos podem ser tomadas 

medidas como a alteração de cor das turbinas para cores mais apropriadas (branco 

ou cinzento claro) ou a participação pública no planeamento e implementação de 

projetos de maneira a trabalhar em conjunto para identificar melhores soluções (Dai 

et al., 2015). 

Outra desvantagem referente a parques eólicos poderá ser a interferência 

de ondas de rádio e radares meteorológicos por parte das turbinas eólicas. As pás 

eólicas podem influenciar os sinais de radiofrequência e assim afetar sistemas tais 

como televisões (distorção de vídeo), micro-ondas, sistemas de comunicação, 

navegação e rádio (devido aos materiais refletores das torres). Estas interferências 

podem ser, em parte, causa de alguma da radiação que é afetada devido ao tipo 

de materiais de construção das torres, como tubos de aço. Atualmente na 

construção de torres eólicas utilizam-se materiais sintéticos e compostos 

(tecnologia e aerodinâmica similar à utilizada na aeronáutica), com o objetivo de vir 

a minimizar estas interferências. Para mitigar estes efeitos deve-se proibir a 

instalação de parques eólicos perto de zonas como estações de telecomunicações, 

televisão ou rádio, substituir pás eólicas de aço por outras constituídas por materiais 

sintéticos e instalar defletores e repetidores (Dai et al., 2015; Bonifácio, 2016). 

Segundo Dai et al. (2015), a energia eólica também pode afetar as mudanças 

do clima. Um estudo de dados de satélite de 8 anos, no Texas, mostrou que, da 

área do parque eólico com 2 358 turbinas, nesse período de tempo, houve um 

aumento de 0,724°C e outros estudos mostram que elevados números de turbinas 

eólicas afetam as mudanças climáticas devido aos movimentos de ar que dizem 

                                                             
7  “É normalmente desencadeada pela exposição a luzes brilhantes ou flashes, como por exemplo 
os presentes em ecrãs de televisão ou de computador” (CUF, 2016). 
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respeito ao arrefecimento durante o dia e de aquecimento durante a noite. Se a 

procura mundial de energia fosse 10% derivada da energia eólica, quando 

chegasse o ano de 2100 haveria um aumento da temperatura global de 1°C. Mas, 

no entanto, há que salientar que não se compara ao impacto que as emissões de 

gases com efeito de estufa, decorrentes da produção de energia com fontes não 

renováveis. Ou seja, ainda assim representa uma vantagem em termos de efeitos 

nas alterações climáticas. 

Por outro lado, de forma a mitigar alguns acontecimentos regionais, os 

parques eólicos podem ser uma solução. Segundo Dai et al. (2015) os parques 

eólicos tiveram grande eficácia na diminuição da velocidade do vento, conseguindo 

mitigar tempestades de areia na Província de Gansu, na China. Isto leva a que os 

investigadores estejam a estudar como utilizar parques eólicos como uma possível 

solução para modificar alterações climáticas de forma intencional. 

 

2.10.8 Características técnicas das turbinas eólicas 

 De acordo com IRENA (2012) cada turbina eólica, de eixo horizontal, 

como na figura 20, pode ter diferentes classificações de acordo com as 

características técnicas que lhes dizem respeito tais como: o número de pás, o 

design da caixa de velocidades, a colocação do rotor em relação à direção do vento, 

os diferentes tipos de caixas de engrenagens ou a capacidade da turbina eólica. As 

turbinas mais comuns abrangem um diâmetro do rotor entre 80 metros e 100 metros 

e têm uma capacidade entre 0,5 MW e 3 MW. Na figura 17 é apresentado um 

esquema dos componentes mecânicos e eletrónicos existentes num sistema de 

energia eólica.  

Figura 17 – Esquema dos componentes mecânicos e eletrónicos de um sistema de energia eólica 
Fonte: Adaptado de Blaabjerg & Chen (2006, p. 4) 
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Pás eólicas: turbinas eólicas normalmente são constituídas por três pás eólicas, 

mas também existem com duas (Kumar et al., 2018), sendo estas fabricadas com 

diversos materiais tais como poliéster reforçado com fibra de vidro ou resina epóxi 

(IRENA, 2012). 

Nacela: local onde estão inseridos componentes vitais para a conversão da energia 

mecânica das pás eólicas e rotor em energia elétrica (ver figura 18). É uma estrutura 

fabricada em fibra de vidro (IRENA, 2012). Está interligada com a torre eólica com 

rolamentos, o que faz com que se mova na direção do vento de modo a aproveitar 

o máximo do mesmo (Kumar et al., 2018). 

Cubo do rotor: o cubo do rotor consiste no local onde são instaladas as pás 

eólicas, sendo que está interligado à caixa de engrenagens através de um eixo de 

baixa velocidade, figura 18. Este elemento juntamente com o rotor têm uma taxa 

de rotação entre 10 a 25 rotações por minuto (rpm), dependendo do tipo de turbina 

e de que tipo de projeto se trata (velocidade constante ou variável) (IRENA, 2012).  

Caixa de engrenagens: localizada na nacela da turbina (ver figura 18), tem como 

objetivo converter a rotação de velocidade baixa e torque8 elevado do rotor, 

normalmente a menos de 100 rpm (Kumar et al., 2018), para velocidades elevadas 

(1500 rpm) e torque mais baixo (IRENA, 2012). 

Gerador: localizado também na nacela, figura 18, é o elemento principal para 

converter a energia mecânica em energia elétrica. Estes elementos têm por hábito 

operar a cerca de 690 volts e fornecer corrente alternada trifásica (IRENA, 2012).  

 

 

 

 

 

                                                             
8 Pode ser definido como sendo uma força que tende a causar uma rotação em torno de um eixo ou 
como a capacidade, de algo que gira, para superar a resistência à rotação (Rouse, 2016). 
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Controlador, anemómetro, permutador de calor e cata-vento: o controlador tem 

como objetivo monitorizar, controlar a turbina e coletar os dados operacionais 

existentes e também controlar vários parâmetros tais como as velocidades de 

rotação da turbina, velocidade do vento, entre outros. Devido a estas 

características, o operador tem a vantagem de ter um controlo da turbina através 

de um local remoto e obter informações essenciais (IRENA, 2012). Os objetivos 

dos restantes componentes são respetivamente: medir a velocidade do vento, 

arrefecer o gerador e detetar a direção do vento no local (Kumar et al., 2018). 

Torre: é usado aço na sua construção, sendo que também existem torres de betão. 

A altura das torres tende a variar de acordo com fatores como o local onde vão ser 

instaladas, com o diâmetro do rotor e as velocidades de vento no local de 

implementação. Quanto mais alta a torre, mais largo é o diâmetro da base da torre. 

Existem também acessos dentro das torres como elevadores e escadarias para os 

operadores poderem subir à nacela (IRENA, 2012).  

Transformador: este elemento é capaz de aumentar a tensão média de saída do 

gerador entre 10 kV e 35 kV (IRENA, 2012).  

 

 

Figura 18 – Representação do cubo do rotor e interior da nacela, incluindo a caixa de 
engrenagens e o gerador 

Fonte: Adaptado de Oyague (2009, p. 6) 
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2.10.9 Desmantelamento e soluções associadas 

O desmantelamento de um parque eólico surge no final do seu tempo de 

vida útil9, sendo que podem ser tomadas algumas medidas de maneira a aproveitar 

o local do parque eólico, como prolongar a operação das turbinas eólicas (avaliando 

a necessidade de uma eventual substituição de componentes), realizar a 

substituição de turbinas do antigo parque por outras com mais capacidade e mais 

eficientes (aproveitando assim infraestruturas existentes e diminuindo o impacto 

visual devido à redução do número de turbinas), sendo este conceito conhecido 

como repowering, ou, por fim, desmantelar o parque eólico totalmente (Magalhães, 

2019).  

No que toca a escolher entre o repowering ou o aumento da vida útil das 

turbinas eólicas existem também algumas condicionantes que surgem por razões 

económicas e financeiras, tais como a regulamentação, os preços de mercado e o 

retorno do investimento. Existem também algumas incertezas na política e 

estratégia nacional aliadas também à inexistência de enquadramento legislativo e 

regulação, no que toca à reciclagem dos materiais que envolvem as turbinas eólicas 

que estão desativadas e a outras questões de segurança (Magalhães, 2019).  

Se a opção for o desmantelamento completo do parque, segundo Andersen 

(2015) em termos de reciclagem de materiais utilizados nas turbinas eólicas, o aço, 

o cobre e o alumínio podem ser vendidos para sucata e reciclagem. No caso da 

Suécia a reciclabilidade de material siderúrgico como o aço e o ferro é de cerca de 

90%, sendo a qualidade do produto final igual a um produto novo. No que toca aos 

materiais constituintes das pás eólicas, os plásticos e os materiais orgânicos podem 

ser incinerados numa central de cogeração para produzir energia como calor ou 

eletricidade. Os materiais compósitos são um desafio para a reciclagem, pois o 

processo de reciclagem danifica as fibras e é muito trabalhoso, impedindo assim a 

substituição por novas pás eólicas. Por este motivo estes materiais são 

posteriormente utilizados em madeiras artificiais, cimento ou alcatrão, ou podem 

ser misturados em lixo para gerar energia através de incineração ou então para 

aterro, mas como cerca de 30% das pás do rotor são constituídas por materiais 

                                                             
9 Valor admitido para este estudo, 20 anos, correspondente ao ciclo de vida típico das turbinas 
eólicas (Ribeiro, 2018; Letcher, 2017; Oliveira, 2014) 
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orgânicos, é proibido em muitos países enviar para aterro. Já os materiais 

eletrónicos podem ir para reciclagem, separando os metais dos plásticos e dos 

materiais tóxicos (Andersen, 2015).  

 

2.10.10 Extração de energia através do vento 

O vento é um recurso natural renovável, pois não se esgota, mas 

corresponde a uma grande desvantagem, que é a sua imprevisibilidade, ou seja, 

não se sabe quando vai haver em maior ou menor quantidade. O vento não é mais 

do que o movimento de massas de ar que é incitado devido à orografia de um 

terreno e/ou devido a diferenças de temperatura na atmosfera (APREN, n.d.). O 

vento está também diretamente relacionado com a radiação solar que é emitida 

pelo sol e absorvida pela terra. Devido a esta absorção não ser constante em todos 

os lugares, vai haver diferenças de temperatura e por convecção forma-se brisas 

diferentes e em diferentes locais (Dykes, 2010).  

Segundo Letcher (2017) a direção do vento está relacionada com a rotação 

da Terra, ventos alísios, e também pela topografia do terreno, sendo que as áreas 

costeiras, colinas e montanhas são os melhores locais para a instalação de parques 

eólicos.  

Em termos de possível obtenção de mais energia gerada através desta fonte, 

há que ter em atenção o local de implementação entre: local terrestre, onshore, ou 

local aquático, offshore. Devido à absorção de calor pela terra ser superior à do mar 

durante o dia, o ar quente vai subir fazendo com que se origine uma brisa em 

direção à terra, chamada de brisa marítima, igualmente por processos de 

convecção. De noite acontece o oposto, já que a temperatura do mar pode estar 

superior à da terra, o ar quente sobe e há uma brisa no sentido do mar, chamada 

de brisa terrestre. A brisa terrestre é inferior à brisa marítima, porque as diferenças 

de temperatura envolventes no processo de convecção são inferiores (IPMA, 2019). 

Esta questão reporta para a questão de onde será melhor instalar um parque eólico. 

Visto que o potencial é maior no mar, brisa mais forte, e também tendo em conta 

que há mais população e grandes cidades nas zonas costeiras, poderá haver 

vantagens da localização offshore em relação à onshore, uma vez que podem 



 

37 
 

resultar menos custos associados ao transporte de eletricidade por cabos de alta 

tensão e mais eletricidade gerada. 

A extração de energia pelas pás é feita tendo em conta um princípio 

semelhante aos aviões. Devido ao design da pá eólica em aerofólio, ao passar por 

esta, o vento irá criar uma bolsa de ar de pressão baixa de um lado da pá, fazendo 

com que esta diferença de pressão faça mover o rotor, ou as pás, no sentido da 

baixa pressão. Esta força é designada por lift (L). A força causada pelo lift irá ser 

superior à causada pela força no vento diretamente na pá. A esta força dá-se a 

designação de drag (D). A combinação destas duas forças vai originar uma força 

final, F, a qual realiza a rotação das pás e por sua vez gera eletricidade (Letcher, 

2017). A instalação de parques eólicos deve ser feita em zonas onde a velocidade 

média anual do vento exceda os 6 m∙s-1 (APREN, n.d.). Na figura 19 observa-se o 

princípio apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 – Princípio das forças lift (L) e drag (D), na força final (F) 

Fonte: Adaptado de Hansen (2008, p. 8) 
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Atualmente existem turbinas de dois tipos: de eixo horizontal, figura 20 e de 

eixo vertical, figura 21, sendo que a maior parte das turbinas utilizadas na produção 

de energia atualmente são as de eixo horizontal. 

 

2.10.11 Comportamento do vento com a altura 

Segundo Silveira (2011) as forças horizontais resultantes do atrito do ar com 

a superfície terrestre irão originar uma direção contrária à direção do fluxo de vento 

presente, ou seja, irá causar uma redução da velocidade do vento junto à superfície 

terrestre. Estas forças tendem a diminuir com a altura, tornando-se assim 

desprezível a partir de determinada altura. A essa altura atribui-se o nome de 

camada limite (ver figura 22). Esta camada pode apresentar alturas elevadas. Esta 

informação é de extrema importância para os projetos de parques eólicos, visto que 

as turbinas apresentam alturas acima do nível do solo que podem variar tipicamente 

entre os 60 m e os 140 m. 

 

Figura 20 – Exemplo de turbina de eixo 
horizontal 

Fonte: (Clarke & Eng, 2018, p.7) 

 

Figura 21 – Exemplo de turbina de eixo 
vertical 

Fonte: (Clarke & Eng, 2018, p. 7) 
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2.10.12 Influências 

O vento pode ser modificado em termos de direção e intensidade devido a 

diversos fatores, sendo os principais a rugosidade dos terrenos, o relevo e também 

obstáculos, sendo os principais causadores destes efeitos os edifícios, as árvores, 

vegetação rasteira, etc. Em relação à rugosidade, Lopes (2009) refere que esta é 

tanto maior quanto maior for a densidade de uma dada área, ou seja, o vento vai 

ser mais difícil de se movimentar nessa zona. 

Em relação aos obstáculos, estes têm como desvantagem obstruírem e 

modificarem a distribuição de velocidade do vento, devido às suas formas 

(principalmente a altura), porosidade, distância entre eles, entre outros aspetos. 

Estes efeitos são mais visíveis se o ponto de observação se encontrar a uma 

distância pequena a formações rochosas, construções, árvores de grande porte, 

por exemplo (Lopes, 2009). 

O relevo também apresenta um papel importante quando se aborda o vento. 

A velocidade do vento é fortemente afetada por montanhas, vales e colinas. No 

último caso, dependendo da sua forma, poderá verificar-se um aumento da 

velocidade do vento, bem como uma alteração na direção do vento, como ilustra a 

figura 23 (Lopes, 2009).  

Figura 22 – Comportamento do vento com a altura e camada limite 
Fonte: (Silveira, 2011, p. 30) 
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Outro aspeto a ter em conta é o efeito de esteira, que está diretamente 

associado à passagem do vento pelas pás eólicas de uma turbina (ver figura 24). 

O vento ao passar pelas pás do rotor vai perder parte da energia que transporta, 

resultando assim num vento mais turbulento, com menos velocidade e também, 

claro, correspondente a menor produção de energia. Sendo assim, pode-se concluir 

que quanto mais afastadas as turbinas estiverem umas das outras, menor será o 

efeito de esteira (Bonifácio, 2016). Segundo Lopes (2009), uma maneira de reduzir 

o efeito de esteira passa pela separação entre turbinas eólicas num parque, de 5 a 

9 diâmetros do rotor em direção do vento predominante no local e de 3 a 5 

diâmetros em direções perpendiculares ao vento dominante. Estima-se que as 

perdas típicas com este efeito nos parques eólicos sejam de cerca de 5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Comportamento do vento com o relevo 
Fonte: (Lopes, 2009, p. 42) 

Figura 24 – Representação do efeito de esteira num parque eólico 
Fonte: Adaptado de Bonifácio (2016, p. 43) 
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Durante largos períodos de tempo, podendo estes ser dias, meses ou anos, 

verifica-se variações climáticas que afetam a velocidade do vento (Lopes, 2009). 

Quando se trata de períodos mais longos, como meses ou anos, verifica-se 

geralmente uma regularidade no longo prazo no que diz respeito à velocidade e 

direção do vento, em termos globais. Já numa visão local, os ventos sofrem 

alterações em curtos espaços de tempo, como horas ou dias, dependendo de 

alguns fatores como dias de precipitação, dias de sol, dias nublados, etc. Também, 

como foi referido anteriormente, o regime do vento vai depender do local que se 

pretende estudar, pois o vento é diferente em terra e no mar, ou em montanhas e 

vales (Bonifácio, 2016).  

Estas influências mencionadas anteriormente fazem com que os dados de 

vento a analisar num estudo de um parque eólico sejam medidos durante largos 

períodos de tempo, normalmente anos, de modo a realizar uma análise mais 

precisa. Desta análise surgem dois fatores cruciais para o estudo, sendo eles a 

velocidade média e o desvio padrão da velocidade (Lopes, 2009).  

Em relação à direção do vento, há que ter em conta a sua importante 

antevisão, pois vai permitir aos projetistas do parque eólico prever qual a direção 

predominante dos ventos no local em estudo e assim orientar as turbinas eólicas. 

Quanto mais constante for essa direção, maior vai ser a eficiência das turbinas 

(Bonifácio, 2016). 

 

2.11 Custos da energia eólica 

2.11.1 Custos associados à energia eólica 

Segundo IRENA (2012), da produção de energia de fonte eólica decorrem 

vários custos, desde a fase de fabricação das turbinas até à implementação das 

mesmas no solo. Apesar de representar um investimento de capital elevado, é uma 

tecnologia pouco onerosa no que diz respeito aos custos por kWh de eletricidade 

que gera (ver ponto 4.8). Deve-se notar que esta tecnologia não tem custos de 

combustíveis associados. 

Os principais parâmetros que se devem ter em atenção para análise dos 

custos associados a esta tecnologia são: o custo de capital, o custo de investimento 
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(incluindo os custos associados ao financiamento de projetos), o fator de 

capacidade (velocidade do vento e fator de disponibilidade da turbina) e os custos 

de manutenção e operação. 

Cerca de 84% do custo total de uma turbina eólica refere-se ao seu custo de 

instalação. Devido aos elevados custos iniciais de energia eólica, pode existir 

alguma hesitação no arranque destes projetos (IRENA, 2012). O custo de capital 

de investimento neste tipo de tecnologia subdivide-se em várias categorias, sendo 

que na figura 25 estão apresentadas o peso de cada categoria. 

Analisando o resumo dos custos associados à energia eólica em terra 

(onshore) (ver figura 25) verifica-se que mais de metade dos custos associados 

(64%) estão diretamente ligados às turbinas, incluindo o transformador, as pás e a 

torre. Logo depois a preparação do local e as fundações (16% do custo total) 

seguindo-se a ligação à rede elétrica, incluindo subestações, transformadores e 

distribuição à rede ou local (11%) e por último outros custos de capital, tais como a 

construção de edifícios, sistemas de controlo e custos de consultoria de projetos 

(9% do custo de capital total) (IRENA, 2012; Ribeiro, 2018). 

 

 

 

Figura 25 – Custo de capital associado à implementação de um sistema de energia eólica 
Fonte: (IRENA, 2012, p. 18) 
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De seguida é apresentada cada uma das parcelas referentes aos custos 

associados a um projeto de energia eólica, segundo a figura 25, de maneira a 

entender o que faz parte de cada uma, incluindo também o que faz parte dos custos 

associados a Operação e Manutenção (O&M) (IRENA, 2012): 

 Custos das turbinas: (Torre, pás e transformador) – A turbina é o elemento 

mais caro na maioria dos parques eólicos. Os preços aumentaram ao longo 

dos últimos anos, sendo que o pico de verificou em 2009. Em Portugal o 

preço mais alto de uma turbina eólica no período entre 2006 e 2010 ocorreu 

em 2009 com 1 143, 58 €/kW.   

 Custos associados na ligação à rede elétrica: (ligação à rede de 

distribuição e pode incluir transformadores e subestações) – Existem duas 

maneiras distintas de um parque ser ligado à rede elétrica: redes de 

transmissão e de distribuição. Na rede de transmissão os transformadores 

fazem subir a tensão mais alto do que se o parque estiver a alimentar a rede 

de distribuição, o que leva a aumentar os custos associados. Se o ponto de 

ligação a uma rede estiver perto do parque, a ligação é normalmente de 

corrente alternada de alta tensão; já se esse ponto de ligação estiver longe, 

utiliza-se a corrente contínua de alta tensão. Os custos associados a esta 

categoria, concentram-se entre 11% e 14% do custo total de um parque 

eólico onshore. Já se for um parque eólico offshore, os custos aumentam 

fazendo com que esta fatia represente entre 15% e 30% os custos totais. 

 Trabalho civil: (custos de construção na preparação do local e para as 

fundações) – Estes trabalhos incluem o transporte e instalação das turbinas 

assim como as fundações e construção de estradas de acesso. Cerca de 

45% a 50% dos custos nas fundações necessárias para a instalação de 

turbinas eólicas estão associados ao aço que é necessário. Uma das 

maneiras de reduzir este custo passa pela redução de consumos, 

nomeadamente dos materiais e redução do custo dos mesmos.  

 Operação e Manutenção (O&M) – Representam entre 20% e 25% do custo 

total associado aos sistemas de energia eólica. Os custos associados a este 

fator tendem a alterar-se ao longo do tempo, devido ao aumento de falhas 

nos componentes da turbina. Em parques offshore este custo é superior 
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devido aos custos elevados no acesso às torres e à manutenção das 

mesmas. Ainda em relação a estes custos, o ar turbulento também poderá 

ser um fator importante, devido ao possível aumento da carga na estrutura 

da turbina eólica, levando à fadiga de alguns equipamentos vitais para o bom 

funcionamento da mesma. 

 

2.11.2 Reduções de custos associados à energia eólica 

Como foi referido anteriormente, são vários os fatores que fazem da 

tecnologia de energia eólica um investimento de capital caro e para tal, há que ter 

em conta aspetos que podem potenciar a amortização destes custos.  

Segundo IRENA (2012) os custos podem ser reduzidos tendo em conta os 

seguintes componentes:  

 Torres eólicas: podem ter um peso de até 25% no custo total da turbina 

eólica, sendo o seu custo variável dependendo dos preços do aço, visto que 

esta é constituída por, maioritariamente, aço laminado. Devido à procura 

cada vez mais de materiais mais leves na sua construção e no aumento da 

concorrência e de fabricantes neste setor, estima-se que hajam reduções de 

15% a 20% até ao ano de 2030 neste elemento.  

 Pás eólicas: têm um peso de até 20% no custo total. Algumas medidas 

como a adição de fibra de carbono nas pás da turbina ou melhorias de design 

podem ser uma solução. Contudo o preço da fibra de carbono pode vir a ser 

um problema, mas terá vantagens, visto que é um material mais leve, 

ajudando a diminuir o peso das pás eólicas. Até 2020 será possível reduzir 

os custos associados às pás entre 10% a 20%.  

 Caixa de engrenagens: a caixa de engrenagens presente na nacela da 

turbina, pode representar um custo com um peso a variar entre os 13% e os 

15% do total. Uma solução poderá ser o uso de geradores com acionamento 

sem engrenagens, mas com motores síncronos de íman permanente. Até 

2020 o potencial de redução de custos neste componente poderá alcançar 

os 15%. 
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 Outros componentes: outros componentes como o transformador, os 

sistemas de controlo, os conversores ou o gerador, entre outros, podem-se 

tornar mais eficientes e reduzir os custos associados com a ajuda de cada 

vez mais da investigação e desenvolvimento (I&D). Até 2020, entre 10% e 

15% do custo pode vir a ser reduzido nestes componentes.  

 Fundações: as fundações para a instalação de turbinas eólicas podem 

significar um custo que varia entre os 7% e os 10% do total, sendo os 

principais responsáveis por este custo o aço e o cimento, fazendo com que 

os custos com as fundações variem consoante o preço dos mesmos. Uma 

das maneiras de reduzir estes custos pode passar pela aplicação de uma 

economia de escala10, como aumentar a eficiência dos processos reduzindo 

o consumo do material e utilização de outros materiais mais baratos. O aço 

tende a reduzir de 1% a 2% por ano, sendo que a possível redução nas 

fundações será entre 5% e 10%.  

 

2.11.3 Custo de investimento da energia eólica onshore 

Para se analisar o custo de investimento, no que diz respeito à energia 

eólica, serão necessários vários fatores a ter em conta para chegar ao fator mais 

importante desta análise: o custo da energia por Kilowatt-hora (€/kWh).  

 Para a instalação de um parque eólico é necessário realizar uma análise 

detalhada do projeto e ter em conta diversos fatores económicos, financeiros e 

características físicas importantes, figura 26. Primeiramente tem que se obter os 

custos de capital anual que incluem o tempo de vida do projeto, o custo de capital 

e o custo de todos os processos na instalação de uma turbina eólica (preço das 

turbinas, fundações, construção de estradas de acesso, etc.) e custos de 

manutenção e operação anuais. Já as características físicas importantes a ter em 

conta passam pelas características das turbinas eólicas, tais como o comprimento 

das pás eólicas, que por sua vez leva ao diâmetro do rotor, entre outras. Estas 

características físicas juntamente com as características do local de instalação 

                                                             
10 Refere-se à redução de custos por unidade produzida, levando assim a um aumento na produção 
(Kenton, 2019). 
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(velocidade média do vento no local e características do local) levam à produção 

de energia anual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Juntando, finalmente, o custo de capital anual com a energia produzida 

anualmente, chega-se ao custo de energia por Kilowatt-hora, figura 27 (Morthorst 

& Awerbuch, 2009). 

  

 

 

 

 

2.11.4 Desafios económico-financeiros da energia eólica 

Os custos de capital associados à energia eólica são muito altos (elevado 

custo por megawatt (MW) instalado) como verificado anteriormente, sendo por isso 

necessário um elevado investimento por parte de um governo, por exemplo. Este 

custo inclui o das turbinas, construções de estradas, fundações, etc. A energia 

Figura 26 – Análise de custos da energia eólica 
Fonte: (Morthorst & Awerbuch, 2009, p. 30) 

Figura 27 – Esquema de como alcançar o custo de energia eólica por Quilowatt-hora 
Fonte: Adaptado de Morthorst & Awerbuch (2009, p. 25) 
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eólica terá, no futuro, de competir com outras fontes de energia para que o seu 

custo global seja tolerável. 

 Em termos de risco, atualmente a produção de energia através de fontes 

fósseis, carvão e gás, é mais “confiável” do ponto de vista de disponibilidade e, em 

alguns casos, pelo preço mais baixo associado, mas se este tipo de produção de 

energia for comparado com a energia eólica, a longo prazo, o retorno do 

investimento vai ser mais favorável à energia eólica (Kumar et al., 2018). 

 

2.12 Importância da Avaliação do Potencial Eólico 

Como visto anteriormente, o uso da energia eólica é bastante importante 

para a geração de eletricidade em muitos países e no contributo para o aumento 

do consumo a partir de um tipo de energia renovável e que, por isso, não contribui 

para o aumento do aquecimento global. Consequentemente é necessária uma 

análise prévia dos melhores locais para implementar parques eólicos de maneira a 

que a eficiência de conversão seja maximizada. Locais com mais disponibilidade 

de vento vão obter melhores resultados no que toca à produção de energia eólica, 

logo uma avaliação prévia do potencial de vento em determinado local de estudo é 

fulcral para os passos seguintes. De acordo com Quan & Leephakpreeda (2015) a 

avaliação do recurso vento é um passo imperativo para prever a produção de 

eletricidade a partir do potencial eólico. Segundo Belabes et al. (2015) para a 

realização desta análise é necessário conhecer alguns fatores importantes do vento 

como a sua velocidade, a direção do mesmo, a sua continuidade e disponibilidade 

no local de estudo.  

Alguns passos importantes a seguir na avaliação do potencial eólico passam 

pela avaliação da área de estudo, o estudo do recurso vento nessa área, e avaliar 

a melhor área para a instalação de turbinas eólicas dentro da área de estudo total 

(micrositing) (Letcher, 2017). 

O primeiro programa para avaliar o potencial do vento começa com o atlas 

do vento, com recurso a mapas de distribuição do vento em diferentes locais. Nas 

últimas décadas tem existido algum esforço para melhorar a precisão da 

informação de vento, sendo que com o aparecimento de satélites a resolução tenha 
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aumentado significativamente, e assim ajudar na melhoria dos dados associados 

ao atlas do vento (Letcher, 2017). 

A avaliação do potencial eólico é importante para a construção de parques 

eólicos por ser uma maneira fiável de conhecer bem o local, analisando a 

disponibilidade de vento e poder, assim, aproveitar ao máximo o vento disponível 

na área. Os principais motivos de estudo para investigação na área da energia 

eólica são precisamente a extração máxima que se possa aproveitar de um local e 

a redução de custos (Kumar et al., 2018). 
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 Análise técnica  

 

3.1 Medição dos dados de vento 

De modo a realizar a análise do vento em determinado local é necessário 

recorrer a um instrumento capaz de medir a velocidade do vento e detetar a direção 

do mesmo. Os instrumentos mais comuns para realizar esta tarefa são o 

anemómetro e os sensores de direção. Os registos devem ser feitos pelo menos 

ao longo de um ano e normalmente em intervalos de 10 minutos (Castro, 2005). As 

instalações destes objetos devem seguir parâmetros técnicos importantes de 

maneira a que os dados obtidos sejam viáveis. Para tal, por forma a evitar 

obstáculos que vão afetar a velocidade do vento e também de modo a captar mais 

vento, estes objetos devem estar situados, pelo menos, a dez vezes a sua altura. 

Na figura 28 vê-se o exemplo de um sensor de direção de vento e um anemómetro 

de copos, sendo que este último apresenta a desvantagem de acelerar mais do que 

desacelerar (Castro, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Exemplo de um sensor de direção e de um anemómetro 
Fonte: (Vectus importatum, n.d.) 
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3.2 Conversão da velocidade  

De modo a realizar o estudo da melhor maneira é necessário tratar os dados 

recebidos pela estação meteorológica da forma mais correta. Estes dados não 

devem ser aplicados de forma direta na análise técnica de um parque eólico, sob 

pena de se incorrer em erros, nomeadamente na estimativa de velocidade do vento 

(Bonifácio, 2016). É necessário fazer uma análise da velocidade do vento em 

relação à altura (Lopes, 2009).  

Primeiro, deve-se ter em atenção que a altura a que os dados na estação 

são recebidos é diferente da altura no eixo de uma turbina eólica, sendo, do mesmo 

modo, diferente a altura do relevo onde a estação meteorológica está instalada e o 

relevo no eventual parque eólico (Bonifácio, 2016). É frequente apresentarem-se 

dois tipos de modelos que retratam a distribuição de velocidade com a altura na 

energia eólica, sendo eles o modelo da “Lei da Potência” e a “Lei Logarítmica”. O 

primeiro caso, “Lei da Potência”, na equação 2, corresponde à forma mais simples 

de calcular a velocidade numa altura desejada, contudo os resultados não possuem 

uma boa precisão. O segundo caso, “Lei Logarítmica”, na equação 3, é mais 

complexo e aqui é considerado que o escoamento do ar na atmosfera é altamente 

turbulento (Lopes, 2009).   

De forma a obter as conversões de dados, devem ser feitas suposições, por 

exemplo, com ajuda de ferramentas online tais como o Google Earth ou o Google 

maps e com a informação das tabelas 2 e 3 (Bonifácio, 2016). 

Em que: 

𝑉(𝑍) – Velocidade na altura desejada;  

𝑉(𝑍𝑟) – Velocidade na altura de referência; 

𝑍 – Altura desejada; 

𝑍𝑟 – Altura de referência; 

𝑛 – Parâmetro de rugosidade da superfície. 

 

 𝑉(𝑍) = 𝑉(𝑍𝑟) ∗ (
𝑍

𝑍𝑟
)

𝑛

 

 

(2) 
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Tabela 2 – Fator 𝑛 para diferentes superfícies 
Fonte: Adaptado de Lopes (2009, p. 39) 

 

 

Em que: 

𝑉(𝑍) – Velocidade na altura desejada;  

𝑉(𝑍𝑟) – Velocidade na altura de referência; 

𝑍 – Altura desejada; 

𝑍𝑟 – Altura de referência; 

𝑍0 − Comprimento de rugosidade da superfície. 

 

Tabela 3 – Fator 𝑍0 para diferentes tipos de superfície 
Fonte: Adaptado de Silveira (2011, p. 32) 

 

Tipo de terreno 𝒁𝟎 (m) 

Locais com água, por exemplo mares e lagos 0,0002 

Área aberta com poucos quebra-ventos, plana ou suavemente 

ondulada, podendo apresentar simples fazendas e árvores ou arbustos 
0,03 

Grandes áreas abertas entre alguns quebra-ventos, com paisagem 

aberta, sendo o terreno plano ou ondulado 
0,1 

Áreas urbanas, florestas e terrenos com muitos quebra-ventos de 

separação média de poucas centenas de metros 
0,4 

 

 

Descrição do terreno Fator 𝒏 

Superfície lisa, lago ou oceano 0,1 

Grama baixa 0,14 

Vegetação rasteira (até 0,3m), árvores ocasionais 0,16 

Arbustos, árvores ocasionais 0,2 

Árvores, construções ocasionais 0,22 – 0,24 

Áreas residenciais 0,28 – 0,40 

 

𝑉(𝑍) = 𝑉(𝑍𝑟) ∗
ln (

𝑍
𝑍0

)

ln(
𝑍𝑟

𝑍0
)

 

 

(3) 
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3.3 Potencial eólico total e energia gerada 

Com a passagem do vento pela turbina eólica, este vai perder parte da sua 

energia cinética para as pás da turbina eólica. A potência retirada do vento, por 

parte da turbina, não é mais do que a taxa de fluxo de energia que passa por uma 

determinada área, energia essa que vai depender de alguns aspetos tais como a 

quantidade de ar (volume), velocidade do vento e a massa de ar (Letcher, 2017; 

Lopes, 2009). As deduções das fórmulas associadas à energia eólica são 

apresentadas de seguida segundo Letcher (2017). 

A taxa de fluxo de massa que passa pela área de varrimento da turbina 

eólica, equação 5, resulta da multiplicação da densidade do ar pela taxa de fluxo 

volumétrico, equação 4. 

 

Em que: 

𝑄 – Taxa de fluxo volumétrico, m3∙s-1; 

𝐴 – Área de secção, m2; 

𝑣 – Velocidade do escoamento, m∙s-1 

 

 

Em que: 

�̇� – Taxa de fluxo de massa 

𝜌 – Densidade do escoamento11, kg∙m-3; 

 

                                                             
11 Tem um valor de 1,225 kg∙m-3 (PTN) (Lopes, 2009). 

 Q =  𝐴 ∙ 𝑣 (4) 

 �̇� =  𝜌 ∙ Q = 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣 (5) 
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Por definição, a energia eólica vai corresponder à energia contida no fluxo 

de ar em movimento, ou seja, à energia cinética, 𝐸𝑐  (J), que se calcula segundo a 

equação 6.  

 

A potência consiste na divisão da energia por unidade de tempo, sendo 

assim a potência eólica total contida no vento, 𝑃𝑣 (W), correspondente à energia 

cinética por unidade de tempo, equação 7.  

 

As equações 8 e 9 permitem perceber a dedução das unidades da potência, 

Watt (W), segundo o Sistema Internacional de Unidades (Taylor, 2008):  

 

 

Então, de acordo com a equação 7, conclui-se que quanto maior for a 

velocidade do vento e o comprimento das pás eólicas, mais energia pode ser 

produzida através da turbina, devido ao facto de haver maior área de varrimento 

com o aumento do comprimento das pás. Devido a este facto, no futuro, as turbinas 

eólicas vão ser construídas em maiores dimensões (Letcher, 2017). 

É, também, útil dividir a potência eólica pela área de interesse, ou seja, 

obtém-se a densidade de potência eólica, W∙m-2, equação 10. Este termo é 

interessante pois permite comparar os recursos eólicos independentemente do 

tamanho da turbina eólica, sendo a base para a classificação de recursos eólicos, 

tabela 4.  

 

 𝐸𝑐 =  
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣2 (6) 

 𝑃𝑣 =  
1

2
∙ �̇� ∙ 𝑣2 =

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣 ∙ 𝑣2 =

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣3     (7) 

 𝑊 =
𝐽

𝑠
=

𝑁∙𝑚

𝑠
=

𝑘𝑔
𝑚

𝑠2∙𝑚

𝑠
=

𝑘𝑔∙𝑚2

𝑠3   (8) 

        
𝑘𝑔∙𝑚2

𝑠3 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣3 =  

𝑘𝑔

𝑚3 ∙ 𝑚2 ∙ (
𝑚

𝑠
)

3

=
𝑘𝑔

𝑚3 ∙ 𝑚2 ∙  
𝑚3

𝑠3 =
𝑘𝑔∙𝑚5

𝑚3∙𝑠3 =
𝑘𝑔∙𝑚2

𝑠3   (9) 
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Tabela 4 – Classes de potencial eólico medido a 50 m do solo, de acordo com a classificação 
baseada na densidade eólica do Laboratório Nacional de Energias Renováveis (NREL) 

Fonte: Adaptado de Letcher (2017) 

 

Classe de 
potencial eólico 

Potencial do 
recurso 

Densidade de 
potencial eólico 

W∙m-2 

Velocidade do 
vento 

m∙s-1 

1 Pobre 0 – 200 0,0 – 5,9 

2 Marginal 200 - 300 5,9 – 6,7 

3 Razoável 300 - 400 6,7 – 7,4 

4 Bom 500 – 600 7,4 – 7,9 

5 Excelente 500 - 600 7,9 – 8,4 

6 Excecional 600 - 800 8,4 – 9,3 

7 Soberbo >800 >9,3 

 

Mas existe um entrave. Esta potência retirada da equação 7 não vai ser a 

real pois existem várias perdas no processo desde a energia cinética do vento à 

energia mecânica produzida (Letcher, 2017) .  

Em 1919, Albert Betz concluiu que a conversão de energia cinética em 

energia mecânica não ultrapassa os 59,3%, tendo esta descoberta ficado 

conhecida como a Lei de Betz (The Royal Academy of Engineering, 2010; Letcher, 

2017). Este fator ficou conhecido como o coeficiente aerodinâmico de potência do 

rotor Cp, que corresponde a: 

Cpmáx= 0,593 

Este valor, Cp, varia de turbina para turbina e depende da velocidade do 

vento a que está exposta uma turbina, mas o valor máximo teórico de potência que 

pode ser extraída do vento é cerca de 59,3%, independentemente de que turbina 

se tratar. Na prática, o Cp está abaixo do valor encontrado por Betz em 1919, sendo 

que varia de 35% e 45% (The Royal Academy of Engineering, 2010) ou 45% e 50% 

 𝑃

𝐴
=

𝑃𝑣

𝐴
=  

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣3  (10) 
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em turbinas modernas (Letcher, 2017). Deste modo, a equação da potência eólica 

disponível é dada pela expressão da equação 11: 

Da mesma maneira, também vão existir perdas na conversão de energia 

mecânica em energia elétrica, nomeadamente por parte das engrenagens, 

rolamentos, gerador, entre outros, de modo que é necessário adicionar as 

eficiências mecânicas e elétricas, 𝜂, (𝜂 = 𝜂𝑚 ∙ 𝜂𝑒 = 0,90~0,95) no cálculo da 

potência elétrica gerada, 𝑃𝑒, equação 12. No final, um aerogerador tem um 

rendimento global de apenas entre 27% a 40%. Concluindo, desde a energia 

cinética do vento à energia em forma de eletricidade existem várias perdas que 

dependem de diversos fatores (The Royal Academy of Engineering, 2010; Letcher, 

2017; Lopes, 2009). 

Sabendo que a energia é igual à potência multiplicada pelo tempo de uso, a 

partir daqui pode ser calculada a energia anual total a ser gerada por uma turbina 

eólica, com a expressão representada na equação 13: 

Em que: 

𝐸𝑇 – Energia anual produzida por uma turbina eólica, Wh ∙ano -1 

 

Um aspeto de grande importância para a seleção da turbina a utilizar é o 

fator de capacidade, FC, que expõe a energia que é gerada ao longo de um ano 

pela turbina divida pela energia que seria gerada anualmente se a turbina eólica 

funcionasse sempre com o máximo da sua potência nominal (Bonifácio, 2016). A 

expressão de cálculo do fator de capacidade é dada pela equação 14: 

 𝑃𝑑 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣3 ∙ 𝐶𝑝 (11) 

 
 

𝑃𝑒 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣3 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝜂 (12) 

 𝐸𝑇 =  𝑃𝑒 ∙ 24
ℎ

𝑑𝑖𝑎
∙ 365

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎𝑛𝑜
 (13) 

 
𝐹𝐶 =

𝐸𝑇

𝑃𝑁 ∙ 24
ℎ

𝑑𝑖𝑎 ∙ 365
𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜

 
(14) 
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Em que: 

𝑃𝑁 – Potência nominal da turbina eólica, W 

 

O fator de capacidade permite também, embora de forma preliminar, 

determinar se o sistema de geração de eletricidade (uma ou várias turbinas 

eólicas)12 é economicamente viável (Correa & Guerrero, 2015). Segundo Correa & 

Guerrero (2015) o valor de 𝐹𝐶, de maneira a que o projeto seja economicamente 

viável, deve ser maior que 20%. Já Gnoatto (2017) indica quatro classes de 

intervalos de valores de 𝐹𝐶, sendo que o projeto é viável se a turbina eólica 

apresentar um 𝐹𝐶 igual ou superior à classe 2. Estas classes podem ser 

consultadas na tabela 5. 

Tabela 5 – Classes de intervalos de fator de capacidade 
Fonte: Adaptado de Gnoatto (2017, p. 27) 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 29, está representada uma curva típica do potencial de uma turbina 

eólica, relacionando o potencial eólico (kW) e a velocidade do vento (m.s-1). Na 

figura estão representados também conceitos relacionados com a energia eólica, 

sendo eles a potência nominal, ou seja, a potência máxima em contínuo para que 

o gerador foi projetado (ERSE, 2017) e as velocidades de entrada e de corte. A 

primeira diz respeito à velocidade mínima necessária para fazer rodar as pás do 

rotor, sendo que este valor está situado entre os 4 m.s-1 e 5 m.s-1, já a velocidade 

de corte corresponde à velocidade máxima que as pás da turbina podem girar, de 

maneira a não correr riscos e criar danos na estrutura ou nos componentes mais 

sensíveis, tomando um valor por volta dos 25 m.s-1 (WindPower program, n.d.).  

                                                             
12 Parque eólico (Correa & Guerrero, 2015). 

Classe, 𝑭𝑪 Percentagem 

1 0% < 𝐹𝐶 < 10% 

2 10% < 𝐹𝐶 < 20% 

3 20% < 𝐹𝐶 < 30% 

4 30% < 𝐹𝐶 < 40% 
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3.4 Distribuição de Weibull 

Como já referido, a velocidade do vento é o aspeto que toma maior 

importância quando se planeia um parque eólico. Tendo em conta que ao longo de 

um período de tempo o vento não apresenta sempre a mesma intensidade devido 

a várias razões, por exemplo as estações do ano, mesmo que existam localidades 

com a mesma velocidade média medida, pode existir potencial eólico diferente 

entre elas. Devido a este facto, é aconselhável obter dados de vento de pelo menos 

o período de um ano (Bonifácio, 2016).  

Para estudar o vento num certo local da melhor maneira, é comum 

utilizarem-se distribuições estatísticas, sendo que para a representação gráfica de 

dados de vento, as mais usuais são as distribuições de Weibull e Rayleigh. A 

maneira mais comum é utilizar a distribuição de Weibull, (Lopes, 2009; Bonifácio, 

2016; Letcher 2017), visto que apresenta melhores resultados que a distribuição de 

Rayleigh, e tem como objetivo representar, graficamente, a probabilidade de cada 

velocidade do vento ocorrer. Este aspeto é de grande importância, pois vai permitir 

selecionar a turbina mais adequada, prevendo o comportamento da mesma no local 

de estudo (Lopes, 2009; Bonifácio, 2016).  

Segundo Lopes (2009), Bonifácio (2016) e Letcher (2017) esta distribuição 

é calculada de acordo com dois parâmetros principais:  

Figura 29 – Curva típica do potencial de uma turbina eólica 
Fonte: Adaptado de Letcher (2017, Cap. 3, p. 29) 
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𝑘 - fator de forma gráfica da distribuição do vento13, equação 15; 

𝑐 - fator de escala (m/s) que representa a distribuição estatística da curva e 

vai depender da velocidade média do vento, equações 16 e 18. 

 

Em que: 

𝜎 – Desvio padrão dos dados de vento; 

�̅� – Velocidade média do vento, m∙s-1. 

 

Em que Г é a função gama com argumento igual a: 

 

Ou de forma mais simplificada14: 

 

 

 

Dentro da distribuição de Weibull existem duas funções importantes: a 

função de densidade de probabilidade, (PDF, Probability Density Function), 𝑝(𝑣), e 

a função de distribuição acumulada, (CDF, Cumulative Distribution Function), 𝐹(𝑣). 

                                                             
13 A distribuição de Weibull passa à distribuição de Rayleigh quando o fator k = 2 (Lopes, 2009). 
14 Expressão que foi utilizada para o cálculo da energia produzida anual, visto não haver grande 
diferença entre aplicar a equação 16 e 18. 

 𝑘 = (
𝜎

�̅�
)

−1,086

 (15) 

 
𝑐 =

�̅� 

Г ∙ (1 +
1
𝑘)

 
(16) 

 
(1 + (

1

𝑘
)) 

 
(17) 

 
𝑐 = �̅� ∙ (0,568 +

0,433

𝑘
)

−
1
𝑘
 (18) 
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A primeira função, PDF, equação 19, representa a probabilidade de cada 

velocidade ocorrer e a segunda função, CDF, equação 20, apresenta a 

probabilidade de que determinada velocidade do vento seja igual ou menor que um 

certo valor. 

 

Para o cálculo da densidade de potência eólica, recorrendo à distribuição de 

Weibull, vai ser necessário aplicar a expressão da equação 21, a qual necessita da 

função de densidade de probabilidade (Pishgar-komleh, Keyhani, & Sefeedpari, 

2015).  

 

Para calcular a energia anual total, 𝐸𝑎, produzida por uma turbina eólica é 

necessário aplicar a fórmula da equação 22 (Castro, 2005; Antunes, 2016). 

Em que:  

𝑃 – Potência gerada pela turbina eólica para cada velocidade de vento, kW. 

 

 

 

 

 

 

 

𝑓(𝑣) =
𝑘

𝑐
∙ (

𝑣

𝑐
)

𝑘−1

∙ 𝑒
−(

𝑣
𝑐

)
𝑘

 

 
(19) 

 
𝐹(𝑣) = 1 − 𝑒−(

𝑣
𝑐

)
𝑘

 

 

 
   (20) 

 𝑃

𝐴
= ∫

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣3 ∙ 𝑓(𝑣)𝑑𝑣

25

0

 

 

 
(21) 

 
𝐸𝑎 = 8760 ∗ ∫ 𝑓(𝑣) ∗ 𝑃

25

0

 

 

 
(22) 
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 Análise económica e financeira  

 

A análise económico-financeira de um projeto é outro ponto fulcral. Segundo 

Tavares (2016) a principal razão desta análise passa por avaliar se um projeto tem 

capacidade de ao longo do tempo conseguir criar fluxos de caixa ou cash flows 

para assim poder revestir o seu custo de investimento e manutenção num 

determinado tempo de retorno. Esta análise faz-se de acordo com diversas etapas 

importantes, tais como prever cash flows para o futuro, obter taxas de desconto e 

calcular alguns indicadores como o Valor Atualizado Líquido (VAL), a Taxa Interna 

de Rentabilidade (TIR), o Tempo de Retorno do Investimento, mais conhecido como 

Payback e o Índice de Rentabilidade (IR). 

 

4.1 Cash flow 

Um cash flow não é mais do que todas as entradas e saídas de recursos 

(financeiros) de um dado tipo de projeto (Tavares, 2016). Na figura 30 está 

representado o esquema de um cash flow de um projeto de energia eólico. 

 

O cash flow global pode ser definido como sendo a soma do cash flow de 

investimento (fase de implementação do projeto mais os custos com O&M) mais o 

cash flow de exploração (fase de exploração do projeto). No primeiro caso estão 

envolvidos todos os custos iniciais que se tem ao implementar o parque eólico, bem 

como os custos de O&M que irão fazer parte durante os anos de vida do projeto. 

No segundo caso, as receitas envolvidas no projeto dizem respeito à quantidade 

Figura 30 – Exemplo de cash flow de um projeto de energia eólica 
Fonte: (Tavares, 2016, p.15) 
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de eletricidade produzida pela central, tendo atenção as perdas associadas e o 

preço da tarifa de eletricidade aplicada ao caso da energia eólica (Ribeiro, 2018). 

Na equação 23 é representada a fórmula do cálculo dos cash flows no projeto 

(Antunes, 2016). 

Em que: 

𝑅𝑡 – Receita total anual, €; 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 – Preço associado à energia eólica, €/MWh; 

 

4.2 Taxa de atualização  

Segundo Dias (2017) e Filipe (2015) a taxa de atualização tem por finalidade 

descontar os custos e os benefícios que são produzidos ao longo de um período 

de tempo de um projeto, de modo a serem comparados, sendo, assim, importante 

atualizar os fluxos de caixa no futuro para o momento atual.  

Uma vez que o investimento necessário é normalmente elevado, muitas 

empresas e projetos são financiados por capitais próprios, mas também por capitais 

alheios, ou seja, por fontes exteriores à empresa, sendo pertinente que os efeitos 

associados à divida estejam refletidos no projeto. Para tal utiliza-se a taxa de 

atualização que é referente ao custo médio ponderado de capital ou Weighted 

Average Cost of Capital (WACC). Como o próprio nome indica este custo vai ser 

uma média ponderada do custo de capital próprio e do custo de capital alheio 

(Filipe, 2015; Dias, 2017). A equação 24 mostra a expressão com a qual se calcula 

o WACC (Filipe, 2015; Pereira, 2018; Bastos, 2018). 

 

 𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑤𝑠 ∙ 𝑟𝑠 + 𝑤𝑑 ∙ 𝑟𝑑 ∙ (1 − 𝑇) (24) 

 

 

 

 

 𝑅𝑡 = 𝐸𝑎 ∙ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 

 

(23) 
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Em que: 

𝑤𝑠 – % de capital próprio15; 

𝑟𝑠 – Custo de capital próprio; 

𝑤𝑑 – % de capital alheio16; 

𝑟𝑑 – Custo de capital alheio; 

𝑇 – Taxa de imposto sobre lucros (IRC)17; 

 

Todas estas taxas e pesos de capital devem ser calculados com recurso a 

informação financeira disponível para a empresa. Todavia, e tratando-se de um 

investimento que se irá criar de raiz, não existem valores financeiros que permitem 

calcular as taxas e pesos corretos a utilizar. Uma alternativa viável passa pelo uso 

dos valores de referência disponíveis no Banco de Portugal relativamente aos 

Quadros do Setor (Banco de Portugal, 2019b ; Fernandez, 2019). 

Para o cenário base, a partir dos Quadros do Setor fornecido pelo Banco de 

Portugal para o ano de 2017, assumiu-se o valor de 20,83% para a percentagem 

de financiamento a partir de capital próprio e 79,17% para a percentagem de 

financiamento a partir de capital alheio18, valores atribuídos em termos médios ao 

setor de atividade “Produção de eletricidade de origem eólica, geotérmica, solar e 

de origem, n.e.”. Já os custos de capital próprio e alheio utilizados na análise 

partindo também dos valores fornecidos pelo Banco de Portugal, foram 

respetivamente 26,10%19 e 5,40%20, sendo estes resultados o valor médio para 

todas as empresas (micro, pequenas, médias e grandes) de acordo com a mesma 

fonte (Banco de Portugal, 2019b). 

 

                                                             
15 𝑤𝑠 = CP/(CP+CA), onde CP representa o valor de mercado do capital próprio e CA o valor de 
mercado do capital alheio (Pereira, 2018). 
16 𝑤𝑑 = CA/(CP+CA) (Pereira, 2018). 
17 Valor que correspondente a 21% (Portal das Finanças, 2019), para o tipo de cenário em análise. 
18 Disponível na aba “Fontes de financiamento”, em https://www.bportugal.pt/QS/qsweb/Dashboards 
19 Disponível na aba “Quartis” - “Rendibilidade dos capitais próprios”, em 
https://www.bportugal.pt/QS/qsweb/Dashboards 
20 Disponível na aba “Fontes de financiamento”, em https://www.bportugal.pt/QS/qsweb/Dashboards 
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4.3 Fator de atualização 

De maneira a atualizar os cash flows de investimento (valores pagos) e de 

exploração (valores recebidos) no futuro é necessário recorrer ao fator de 

atualização, 𝐹𝑎. É importante atualizar os cash flows uma vez que a decisão de 

investir num determinado projeto é tomada hoje (momento de tempo i=0), 

obrigando a que a decisão seja tomada com base em valores calculados no 

momento de tempo em que a mesma é tomada. Este fator tem como principal 

objetivo prever o custo do cash flow no período i do projeto para uma dada taxa de 

atualização (Pereira, 2008; Bastos, 2018). Para tal utiliza-se a equação 25 para o 

seu cálculo (Pereira, 2008). 

 

 

Em que: 

𝑇𝑎 – Taxa de atualização (WACC); 

𝑖 – Período de tempo (𝑖 = 0, 1,…,n); 

 

4.4 Valor Atualizado Líquido – VAL 

O Valor Atualizado Líquido, ou VAL, pode ser caracterizado como sendo o 

preço de mercado do investimento em causa, visto que se adota a taxa de 

atualização. Caso o valor do VAL seja positivo, significa que a empresa irá pagar 

menos de desembolso de capital do que o valor gerado pelo investimento em 

causa, ou seja, vai gerar um retorno que cobre o investimento realizado. Caso o 

VAL seja igual a zero o investimento vai ser neutro em termos de riqueza. Já se 

este parâmetro for negativo, o investimento a fazer deverá ser rejeitado (Oliveira, 

2014; Ribeiro, 2018). A fórmula geral de cálculo do VAL é apresentada na equação 

26 (Antunes, 2016; Bastos, 2018). 

 𝐹𝑎 =
1

(1 + 𝑇𝑎)𝑖
 (25) 
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 𝑉𝐴𝐿 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑇𝑎)𝑖
− 𝐼

𝑛

𝑖=1
 (26) 

Em que: 

𝑛 – Tempo de vida útil do projeto; 

𝐶𝐹𝑖 – Cash flow global; 

𝐼 – Investimento inicial; 

𝑖 – Período de tempo; 

 

4.5 Taxa interna de rentabilidade - TIR 

A taxa interna de rentabilidade, ou TIR, diz respeito à taxa de atualização 

que irá anular o VAL, igualando, assim, as receitas e os custos previstos. Tem como 

função representar a lucratividade do projeto (Tavares, 2016). Segundo Oliveira 

(2014) e Dias (2017), caso o valor do VAL seja igual ou superior a zero e a TIR 

maior ou igual a 𝑇𝑎 , então o projeto é viável, caso o VAL seja  menor que zero e a 

TIR menor que 𝑇𝑎  o projeto é inviável. Na equação 27 está representada a fórmula 

do seu cálculo (Antunes, 2016; Bastos, 2018). 

 ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑖
= 0

𝑛

𝑖=0
 (27) 

 

4.6 Tempo de Retorno do Investimento 

O Tempo de Retorno do Investimento ou payback, corresponde ao número 

de períodos necessários para que, através dos cash flows gerados pelo projeto, se 

consiga recuperar o capital investido (Ribeiro, 2018). Há que notar dois factos neste 

método de avaliação: primeiro pode não levar em conta o valor do dinheiro ao longo 

do tempo, a não ser que na fórmula sejam considerados os cash flows atualizados 

à taxa de atualização, e segundo não deve ser tomado como um parâmetro único 

na decisão de um projeto, mas sim como um parâmetro secundário ou de 

desempate (Ribeiro, 2018; Tavares, 2016). A equação 28 representa como se 

calcula o payback (Dias, 2017; Bastos, 2018). 
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 𝐼0 = ∑
𝐶𝐹𝑙𝑖𝑞

(1 + 𝑇𝑎)𝑖

𝑛

𝑖=1
 (28) 

Em que: 

𝐼0 – Tempo de retorno do investimento; 

𝐶𝐹𝑙𝑖𝑞 – Cash flow líquido (cash flows anuais subtraídos do valor de 

investimento inicial); 

 

4.7 Índice de Rentabilidade – IR 

O Índice de Rentabilidade, ou IR, tem como objetivo calcular a rentabilidade 

que se consegue por cada unidade de capital que é investido no projeto. Caso o 

valor do IR seja menor que 1, a decisão do projeto deve ser recusada, se for igual 

a 1, a decisão pode ser ou não aceite, já se este indicador representar mais que 1, 

então o projeto é aceitável. Embora este indicador possa ser visto como um modelo 

que provém do VAL, não deve ser tomado como alternativa ao mesmo, mas sim 

como uma ajuda no processo de decisão (Ribeiro, 2018). A fórmula para o seu 

cálculo é dada na equação 29 (Ribeiro, 2018; Bastos, 2018). 

 
𝐼𝑅 =

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝑎)𝑖
𝑛
𝑖=0

𝐶𝐼0
 

(29) 

Em que: 

𝐶𝐹𝑡 – Cash flows (no numerador temos os cash flows atualizados); 

𝐶𝐼0 – Custo do investimento inicial; 

 

4.8 Custo nivelado de energia – LCOE 

O custo nivelado de energia, ou Levelized Cost of Energy (LCOE), tem como 

principal objetivo permitir saber qual o custo real da eletricidade produzida. O 

cálculo do LCOE (€/kWh), tem em conta o investimento inicial do projeto, assim 

como os cash flows atualizados das despesas de operação e manutenção e a 

energia gerada anualmente também atualizada à taxa de atualização, ou WACC 
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neste caso. Uma das desvantagens do LCOE é não considerar a eletricidade que 

é produzida a qualquer altura de um certo ano e também a disponibilidade para 

produção, ou seja, não difere de fontes de energia contínua e intermitente, 

apresentando assim algumas limitações (Filipe, 2015). O cálculo do LCOE é dado 

pela equação 30 (Filipe, 2015). 

 

 𝐿𝐶𝑂𝐸 =

𝐼 + ∑
𝑂&𝑀

(1 + 𝑇𝑎)𝑖
𝑛
𝑖=1

∑
𝐸𝑎

(1 + 𝑇𝑎)𝑖
𝑛
𝑖=1

 (30) 

 

Em que: 

𝑂&𝑀 – Despesas com O&M para cada período, 𝑖; 

Segundo IRENA (2018), no que toca à energia eólica onshore, o valor médio 

do LCOE caiu de 0,36 €/kWh em 1983 para 0,054 €/kWh em 2017, ou seja, diminuiu 

85%. Segundo a mesma fonte, os dados obtidos sugerem que quando a 

capacidade cumulativa da energia eólica onshore dobra, o LCOE cai 15%, devido 

ao menor impacto dos custos relacionados com O&M.  
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 Metodologia 

 

5.1 Escolha do Local 

O local escolhido para o estudo em causa foi o município de Tomar, visto ser 

uma zona onde não se encontra nenhum parque eólico e pela curiosidade de 

estudar a hipotética instalação de um parque nesta zona do país. Para reforçar a 

ideia atrás referida sobre o número de parques eólicos já existentes na área do 

distrito de Santarém, a figura 31 mostra os centros electroprodutores existentes, 

onde, a vermelho, está um círculo com a zona da região de Tomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pode ser observado na figura 31, no distrito de Santarém existem 5 

centros electroprodutores. O que contém maior capacidade instalada é o parque 

eólico da Serra de Candeeiros com 121 MW instalados (parque eólico mais a oeste 

Figura 31 – Mapa dos centros electroprodutores de energia eólica 
no distrito de Santarém 

Fonte: Adaptado de e2p (2019) 
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na figura). O parque mais perto de Tomar é o parque eólico do Bairro localizado no 

concelho de Ourém, com 22 MW instalados (a sudoeste de Tomar na figura). Como 

irá ser evidenciado mais à frente, na região de Tomar há maior disponibilidade de 

vento na zona da serra de Tomar.  

O presente estudo tem como objetivo avaliar o melhor local para uma 

eventual implementação de um parque eólico na região do município de Tomar, em 

Santarém, Portugal. Para tal deverão ser utilizados dados disponíveis online que 

permitam identificar os melhores locais tendo em conta a velocidade do vento. Para 

analisar o melhor local para instalação de um hipotético parque eólico utilizou-se a 

ferramenta online, Global Wind Atlas.  

Analisando o Global Wind Atlas, ou em português, o Atlas Global do Vento, 

conclui-se que também apresenta uma excelente interface de visualização e de 

pesquisa, sendo esta página mais direcionada para a análise do vento apenas. Esta 

ferramenta, embora tenha as suas vantagens, não deve ser usada para a previsão 

precisa que uma turbina irá produzir, ou parques eólicos específicos. Pode contudo 

ser utilizada para o fornecimento de informação para preparar projetos ou mesmo 

para eventuais campanhas de medição (noctula, 2018). 

 

5.1.1 O município de Tomar 

Tomar é um município com uma área de 351,2 km2, situado no centro de 

Portugal, no distrito de Santarém, onde integra a sub-região do Médio Tejo, figura 

32. É limitado a Nordeste pelo conselho de Ferreira do Zêzere, a Noroeste por 

Ourém, a Oeste e Sudoeste por Torres Novas, a Sul por Vila Nova da Barquinha e 

a Este por Abrantes. É considerado um município com elevado valor patrimonial e 

turístico devido aos vários monumentos históricos, sendo o que se destaca mais o 

Convento de Cristo. A cidade é banhada pelo rio nabão (Câmara Municipal de 

Tomar, 2015).  

De acordo com os sensos de 2011, a população de Tomar era de 40 677 

pessoas, sendo a sua densidade demográfica de 115,8 Hab∙km-1. O conselho é 

composto por 11 freguesias, tal como ilustrado na figura 33.  
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Figura 33 – Freguesias do Município de Tomar 
Fonte: (Câmara Municipal de Tomar, 2015) 

 

Figura 32 – Localização da cidade de Tomar no território português 
Fonte: (Google Maps, 2019) 
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5.2 Recurso eólico 

5.2.1 Velocidade do vento 

De forma a identificar os locais com maior recurso eólico disponível, foi 

realizada uma análise preliminar para a sua determinação, ou seja, os locais com 

maior velocidade de vento, no município de Tomar. Para tal foi utilizada a 

ferramenta online Global Wind Atlas, devido à sua facilidade de utilização e clareza 

de resultados. Nas figuras 34 e 35, estão representados os mapas do Município de 

Tomar, com a análise dos locais com maior velocidade do vento a 50 metros e a 

100 metros de altura, respetivamente, tendo em conta a legenda para a velocidade 

do vento, figura 38. 

 

 

5.2.2 Densidade energia eólica 

Analisando a densidade de energia eólica na região de Tomar, obteve-se as 

figuras 36 e 37, sendo os resultados obtidos a 50 metros e 100 metros de altura 

respetivamente. Segundo a legenda para a densidade eólica do Global Wind Atlas, 

figura 39, verifica-se que o melhor local para a implementação de um eventual 

Figura 34 – Locais com mais velocidade de vento 
a 50 metros de altura 

Fonte: (Global Wind Atlas, n.d.) 

 

Figura 35 – Locais com mais velocidade de 
vento a 100 metros de altura 

Fonte: (Global Wind Atlas, n.d.) 
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parque eólica na zona de Tomar é o local identificado nas figuras 40 e 41, na zona 

da União de Freguesias de Serra e Junceira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Densidade de energia eólica na 
região de Tomar medida a 50 metros de altura 

Fonte: (Global Wind Atlas, n.d.) 

Figura 37 – Densidade de energia eólica na 
região de Tomar medida a 100 metros de altura 

Fonte: (Global Wind Atlas, n.d.) 

Figura 38 – Legenda velocidade do vento 
Fonte: (Global Wind Atlas, n.d.) 

 

Figura 39 – Legenda densidade eólica 
Fonte: (Global Wind Atlas, n.d.) 
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Figura 40 – Indicação da zona com maior densidade de energia eólica na região de Tomar 
Fonte: Adaptado de Global Wind Atlas (n.d.) 

Figura 41 – Indicação da área com maior densidade de energia eólica na região de Tomar 
Fonte: Adaptado de Global Wind Atlas (n.d.) 
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5.3 Orografia 

Ao analisar a área com mais densidade eólica disponível na zona de Tomar, 

verifica-se, como era de esperar, locais com alguma elevação, onde o recurso 

eólico é superior. Segundo a figura 42, verificam-se elevações na ordem dos 250 

metros a 300 metros de altura.  

 

 

5.4 Melhor local para o parque eólico 

Para tentar encontrar o local certo para a implementação de um eventual 

parque eólico, utilizou-se o zoom, na ferramenta Global Wind Atlas, de modo a obter 

a melhor área possível, dentro da área com melhor recurso eólico. Como resultado, 

a figura 43, mostra o principal local onde poderá vir a ser implementado um parque 

eólico.   

 

 

Figura 42 – Orografia da área com maior disponibilidade de energia eólica 
Fonte: (Global Wind Atlas, n.d.) 

 



 

76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na análise da figura 43, chega-se à conclusão que o parque poderá estar, 

provavelmente, inserido num local com alguma orografia. Devido às distâncias 

mínimas de distância dos parques eólicos às zonas locais habitáveis, 200 m (por 

referência), o melhor local, segundo a figura 44, será a zona rodeada com cor 

vermelha, visto haver mais espaço sem habitações e maior elevação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 – Identificação da área com maior disponibilidade de energia eólica 
Fonte: Adaptado de Global Wind Atlas (n.d.) 

Figura 44 – Identificação da possível área para construção de um parque eólico 
Fonte: Adaptado de Google Maps (2019) 
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5.5 Área de implantação do parque eólico 

De modo a analisar mais detalhadamente a área de implantação do 

hipotético parque eólico, foi necessário recorrer a ferramentas já antes 

mencionadas, como o Google Maps e o Google Earth. Segundo a figura 45 pode 

observar-se que existem antenas perto da zona escolhida para o parque eólico. 

   

 

Deste modo, na escolha da melhor área para implementar o parque eólico, 

retirou-se da área (azul), a área que inclui as antenas. Tendo em atenção também 

a distância mínima a habitações, que em Portugal se cifra nos 200 metros, devido 

a efeitos de ruído, foram identificadas áreas circulares (vermelhas) num raio de 200 

metros, com o auxílio do Google Earth, de modo a que nenhuma habitação esteja 

instalada na zona de implantação do parque (área azul). Na figura 46 observamos 

o esquema de escolha do local. De notar também que no local de estudo apenas 

há espaço para uma turbina eólica, sendo assim o parque eólico seria constituído 

apenas por uma só turbina. Em alternativa, o estudo poderia ser feito numa área 

envolvente ao concelho, possivelmente havendo espaço para mais turbinas 

eólicas. Visto que o maior potencial eólico, segundo a informação do Global Wind 

Atlas, corresponde ao local representado pela figura 41, considerou-se este local 

para estudo. Isto não significa que não seria viável um parque noutro local, mas a 

velocidade do vento prevista também iria ser menor, devido à orografia, e a energia 

gerada também seria menor. 

Figura 45 – Identificação de antenas na zona de implementação do parque eólico 
Fonte: (Google Maps, 2019) 
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5.6 Dados de vento 

Para realizar o presente trabalho, foi necessário recorrer a dados históricos 

de vento que pudessem ser os mais plausíveis e consistentes com a zona escolhida 

para o estudo. Devido ao facto de não haver dados meteorológicos históricos na 

zona de estudo, os dados usados foram pedidos à Câmara Municipal de Ferreira 

do Zêzere, devido à existência de uma estação meteorológica no edifício dos 

Passos do Conselho de Ferreira do Zêzere. Com a ajuda do Google Earth, avaliou-

se a distância que separa a área de estudo e o edifício que incorpora a estação 

meteorológica, que corresponde a cerca de 9,3 km.  

 

 

Figura 46 – Áreas de identificação do hipotético parque eólico (azul) e distâncias 
mínimas a habitações 

Fonte: Adaptado de Google Earth (2018) 
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Os dados fornecidos da estação meteorológica correspondem a medições 

de minuto a minuto21 durante 3 anos (01/01/2016-31/12/2018). Devido ao tamanho 

da lista de dados e ao processamento dos mesmos no programa Microsoft Office 

Excel 2016 se tornar extremamente lento e forçar a fechar o programa, os dados 

utilizados no estudo dizem respeito a um intervalo de 10 em 10 minutos22, durante 

os 3 anos de estudo.  

 

5.7 Tratamento de dados 

O primeiro passo passa por determinar a altura em relação ao nível do mar 

tanto do local onde se encontra a estação meteorológica como o local de estudo. 

Logo depois deve-se somar a cada um deles a altura a que se encontra a estação 

meteorológica e a eventual turbina eólica, sendo de seguida aplicada a fórmula da 

equação 3, visto que os resultados da equação da lei da potência não mostram 

uma precisão adequada (Lopes, 2009).   

Tendo em conta que a distância entre o local de medição de velocidades de 

vento e o local a aplicar o estudo é considerável e também devido à existência de 

diversas árvores por perto, optou-se por um valor de 0,4 no comprimento de 

rugosidade da superfície, 𝑍0, de acordo com a tabela 3. Daqui obteve-se a 

velocidade do vento na altura da turbina eólica para 8 tipos diferentes de turbinas. 

De notar que de maneira a conseguir instalar as turbinas eólicas num local mais 

elevado (mais vento) e tendo em conta que o diâmetro das mesmas vai ser 

diferente, foi realizado um estudo, idêntico ao da identificação das áreas de 

proteção de ruído com a ajuda do Google Earth, para verificar se os rotores das 

turbinas ao girar entravam dentro da zona de proteção de ruído para as habitações 

em redor do hipotético parque eólico e também da zona das antenas. Sendo assim 

a altitude para as diferentes turbinas vai ser diferente.  

 

                                                             
21 Nem sempre se verifica essa condição, devido a potenciais erros de medição da estação 
meteorológica. 
22 Nem sempre se verifica essa condição, devido a potenciais erros de medição da estação 
meteorológica. 
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Após esta análise foi aplicada a distribuição de Weibull e a rosa-dos-ventos, 

para perceber quais as velocidades de vento mais prováveis e de onde provêm os 

ventos predominantes do local, respetivamente. A análise da direção do vento é 

importante devido ao facto da turbina estar exposta a uma maior quantidade de 

vento, embora a nacela contenha rolamentos que permitem que o rotor gire na 

direção de vento presente, de maneira a aproveitar o máximo possível, como já foi 

referido anteriormente.  

 

5.8 Análise da distribuição de Weibull 

Ao aplicar a distribuição de Weibull para os dados recebidos pela estação 

meteorológica verifica-se que o fator de forma, 𝑘, obteve o valor de 1,67 enquanto 

o fator de escala, 𝑐, apresentava um valor de 5,74 m∙s-1. A curva das funções 

densidade de probabilidade e distribuição acumulada são apresentadas nas figuras 

47 e 48, respetivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 47 – Representação gráfica da função de densidade de probabilidade para os dados da 
estação meteorológica 

Fonte: Elaboração própria 
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Ao comparar os dados de vento recebidos pela estação meteorológica 

durante os três anos de estudo e a distribuição de Weibull, pode-se perceber, 

segundo a figura 49, que existe alguma discordância entre os dados, mas mesmo 

assim há alguma precisão, observando-se o porquê da importância do uso da 

distribuição de Weibull para avaliar o potencial eólico numa determinada região.  

Figura 48 – Representação gráfica da função de distribuição acumulada para os dados da 
estação meteorológica 

Fonte: Elaboração própria 
 

Figura 49 – Comparação entre os dados de vento recebidos pela estação meteorológica e 
a distribuição de Weibull 

Fonte: Elaboração própria 
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5.9 Energia produzida anualmente 

Para a escolha da melhor turbina eólica a aplicar no local de estudo, foi feita 

uma escolha de 8 tipos de turbinas. Logo depois foi aplicada a distribuição de 

Weibull23 para cada turbina tendo em atenção o diâmetro de rotor de cada uma e 

também a distância ao limite de proteção de ruído das habitações de maneira a 

maximizar a sua eficiência. Por fim, foram analisados os fatores de capacidade de 

cada uma. Na figura 50 é apresentada a comparação entre as curvas de potência 

das diferentes turbinas eólicas. 

 

Considerando as curvas de potência24 das diferentes turbinas eólicas 

escolhidas, é visível, segundo a figura 50, que provavelmente as turbinas com 

melhores fatores de capacidade vão ser a Siemens SWT-3.3-130-3,30 MW, a 

Gamesa G114-2.0 MW e a General Electric GE 1.6-100-1,60 MW. Esta conclusão 

surge devido ao facto de que essas turbinas eólicas conseguem atingir a potência 

nominal mais rapidamente do que as restantes.  

                                                             
23 Aplicada aos dados de vento na altura do cubo do rotor de cada turbina. 
24 Para cada velocidade de vento, a turbina eólica irá produzir eletricidade diferente a potências 
diferentes, sendo estes dados fornecidos pelos próprios fabricantes (wind-turbines-model.com, 
2019)(The Wind Power, 2019). 

Figura 50 – Comparação das curvas de potência das diferentes turbinas eólicas escolhidas 
Fonte: Elaboração própria 



 

83 
 

Após aplicar a fórmula da energia total produzida anualmente para todas as 

turbinas, conclui-se que a turbina que mais produzia energia no local de estudo era 

a Gamesa G114-2.0 MW. A tabela 6 diz respeito à energia produzida para cada 

velocidade de vento ao longo de um ano, para a turbina em questão. 

A energia anual total produzida pela turbina em estudo, segundo a tabela 6, 

corresponde a 5 298 257,98 kWh, ou 5 298,26 MWh. 

Posteriormente com o valor da energia anual total produzida pela turbina 

eólica, calcula-se o fator de capacidade da turbina em estudo, aplicando a fórmula 

da equação 14, ou seja, como mostra a equação 31:   

 

 O resultado final é então 0,3024, o que corresponde a um fator de 

capacidade de 30,24%, sendo assim um possível projeto com viabilidade 

económica, de acordo com a tabela 5. 

Segundo a tabela 7, é possível verificar e concluir que as três turbinas eólicas 

anteriormente descritas nas curvas de potência são as que realmente apresentam 

maior fator de capacidade, atingindo valores de 25,35%, 30,24% e 29,29% 

respetivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
𝐹𝐶 =

5 298 257,98

2000 ∙ 24
ℎ

𝑑𝑖𝑎 ∙ 365
𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜

=  
5 298 257,98

17 520 000
= 0,3024 

 
(31) 
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Tabela 6 – Aplicação da equação 22 para o cálculo da energia anual total produzida para o caso 
da turbina eólica Gamesa G114-2.0 MW 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nº horas/ano 

 

𝒗 

(m∙s-1) 

 

𝒇(𝒗) 
𝑷 

(kW) 

𝑬𝒂 

(kWh) 

8760 0 0 0 0 

8760 1 0,083706409 0 0 

8760 2 0,11830026 0 0 

8760 3 0,131735114 32 36927,98711 

8760 4 0,130219007 146 166544,9006 

8760 5 0,118834314 342 356018,0966 

8760 6 0,101982103 621 554778,563 

8760 7 0,083169414 1008 734392,5776 

8760 8 0,064885929 1486 844643,5009 

8760 9 0,048649168 1836 782442,0777 

8760 10 0,035171604 1965 605422,8962 

8760 11 0,024581633 1994 429378,2005 

8760 12 0,016642106 1999 291423,9167 

8760 13 0,010931952 2000 191527,7943 

8760 14 0,006977045 2000 122237,8261 

8760 15 0,004331433 2000 75886,70127 

8760 16 0,002618241 2000 45871,58512 

8760 17 0,001542347 2000 27021,92507 

8760 18 0,000886097 2000 15524,41564 

8760 19 0,000496824 2000 8704,349474 

8760 20 0,000272026 2000 4765,900864 

8760 21 0,000145528 2000 2549,656179 

8760 22 7,61081E-05 1906 1270,7437 

8760 23 3,8928E-05 1681 573,2362217 

8760 24 1,94816E-05 1455 248,3086667 

8760 25 9,54313E-06 1230 102,8253137 

   Total 5298257,98 
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Tabela 7 – Fator de capacidade para os diferentes modelos de turbinas 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

5.10 Densidade de potencial eólico 

De maneira a encontrar o valor da densidade de potencial eólico presente 

no local de estudo, com os valores da velocidade à altura da turbina eólica 

escolhida, aplicou-se a equação 21 usando uma tabela para prever a densidade de 

potencial eólico total no local de estudo. Na tabela 8 estão representados os valores 

de densidade de potencial eólico para cada velocidade, bem como a soma total no 

final da mesma. 

Com base no resultado obtido, 204,30 W∙m-2, conclui-se, de acordo com a 

tabela 4, que o resultado encontrado está dentro da classe 2 de potencial eólico, 

ou seja, um potencial marginal. 

 

 
 
 

                                                             
25 As classes de cada turbina eólica dependem velocidade do vento e da turbulência. Para ventos 

mais fortes as classes I e II são as mais indicadas, para ventos mais fracos as classes disponíveis 

são a III e a IV (Bezrukovs, 2016). 

  

Marca Modelo Classe25 
Potência 

(kW) 

Fator de 

capacidade (%) 

Enercon E-44 IEC/EN IA 900 14,14 

Enercon E-82 IEC/EN IIA 2000 20,59 

Enercon E-70 IEC/EN IA/IIA 2300 14,88 

Enercon E-82 IEC/EN IA/IIA 3000 14,32 

Gamesa G114 IEC/ IIIA 2000 30,24 

Siemens SWT-3.3-130 IEC/ IIA 3300 25,35 

Siemens SWT-3.0-101 IEC/ IA 3000 18,47 

General electric GE 1.6 - 100 IEC/ II/III 1600 29,29 



 

86 
 

Tabela 8 – Aplicação da equação 21 para o cálculo da densidade de potência eólica no local de 
estudo à altura da turbina eólica 

Fonte: Elaboração própria 

𝒗 

(m∙s-1) 
𝒇(𝒗) W∙m-2 

0 0 0 

1 0,083706409 0,051270175 

2 0,11830026 0,579671272 

3 0,131735114 2,178569445 

4 0,130219007 5,104585057 

5 0,118834314 9,09825213 

6 0,101982103 13,49223227 

7 0,083169414 17,47285423 

8 0,064885929 20,34822743 

9 0,048649168 21,72246149 

10 0,035171604 21,54260773 

11 0,024581633 20,03986908 

12 0,016642106 17,61400526 

13 0,010931952 14,7107175 

14 0,006977045 11,72631931 

15 0,004331433 8,953883578 

16 0,002618241 6,568643422 

17 0,001542347 4,641250838 

18 0,000886097 3,165226318 

19 0,000496824 2,087224257 

20 0,000272026 1,332928895 

21 0,000145528 0,825489389 

22 7,61081E-05 0,496369512 

23 3,8928E-05 0,290102457 

24 

25 

1,94816E-05 

9,54313E-06 

0,164954663 

0,091330733 

 Total  204,30 

 



 

87 
 

5.11 Rosa-dos-ventos 

Como já foi referido anteriormente, a importância da aplicação da rosa-dos-

ventos, dirá qual a direção predominante ao longo dos três anos de estudo no local 

de implementação do possível parque eólico. O resultado vai ditar a direção certa 

para a instalação da turbina eólica.  

Foi então aplicada a rosa-dos-ventos, figura 51, com o auxílio da ferramenta 

Microsoft Office Excel 2016 tendo em conta as características da turbina com maior 

fator de capacidade, a Gamesa com 114 metros de diâmetro de rotor, 2 MW de 

potência e com 93 metros à altura do cubo do rotor, com 30,24% de fator de 

capacidade. 

 

Os resultados mostram que o vento predominante na zona de estudo 

(assumindo que é igual à da estação meteorológica) é o vento proveniente de 

Noroeste com uma velocidade mais comum entre 4 e 8 m∙s-1. Ou seja, as turbinas 

eólicas devem estar orientadas para essa direção a fim de obter melhores 

rendimentos, embora como também já foi referido, a nacela roda em direção ao 

vento existente no local.  

Figura 51 – Rosa-dos-ventos para a turbina Gamesa 114-2.0 MW 

Fonte: Elaboração própria 
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Por fim, a figura 52, mostra que 19,50% do tempo dos três anos de estudo o 

vento proveio de Noroeste, sendo a direção menos usual o És-sudeste com 1,49% 

do tempo.  

 

5.12 Análise de custos 

5.12.1 Cash flow de investimento 

Custo de capital 

Como foi referido já anteriormente, a construção de um parque eólico tem 

diversos custos de capital diretamente associados à aquisição das turbinas eólicas, 

ligações à rede elétrica, preparação do local e fundações e outros custos de capital, 

etc. (IRENA, 2012; Ribeiro, 2018).  

De acordo com Ribeiro (2018) de maneira a saber o custo de capital a investir 

no projeto de um parque eólico é necessário, primeiramente, saber qual o custo 

atual de uma turbina eólica por MW instalado. A figura 53 representa o índice de 

preços associados às turbinas eólicas entre 2008 e 2018, sendo que os anos estão 

divididos por semestres. 

Figura 52 – Direções do vento em relação à duração do tempo de estudo 
Fonte: Elaboração própria 
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Observando a figura, retira-se que o preço das turbinas eólicas tende a 

diminuir desde o primeiro semestre de 2009, onde atingiu o pico máximo no período 

de tempo apresentado, 1,94 $m/MW. Já o mínimo custo ocorreu no segundo 

semestre de 2017, atingindo os 0,99 $m/MW. Segundo Ribeiro (2018), de maneira 

a obter o valor mais atual possível, procede-se à conversão do valor em dólares 

correspondente ao primeiro semestre de 2018 para euros. Para tal foi utilizada a 

ferramenta de conversão de moeda online fornecida pelo Banco de Portugal 

correspondente a 2018, sendo o dia escolhido o dia 1 de Julho – (0,85778 €/$) 

(Banco de Portugal, 2019a). A partir deste valor é fácil converter o preço das 

turbinas para euros, ou seja, multiplicar 1,03 $m/MW por 0,85778 €/$, obtendo-se 

o valor de 0,8835134 €m/MW.  

Agora com o custo da turbina eólica descoberto e tendo em atenção os 

dados fornecidos pela figura 25, do ponto 2.11.1 do presente trabalho, pode então 

ser retirado o custo de cada componente que envolve o custo de capital (Ribeiro, 

2018). Para tal elaborou-se a tabela 9, onde está apresentado cada componente 

do custo de capital assim como o peso (%) de cada um no global total do custo e o 

respetivo preço associado, para dados relativos a 2018.  

 

 

Figura 53 – Índice de preços associados a turbinas eólicas entre 2008 e 2018 em milhões de 
dólares por MW 

Fonte: (BNEF, 2018b)  
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Tabela 9 – Custos de instalação associados a um parque eólico com 1 MW instalado 
Fonte: Elaboração própria 

 

Componente 
Peso no custo total 

(%) 

Preço 

(€) 

Turbina Eólica 64 883 513,40 

Preparação do local e fundações 16 220 878,35 

Ligação á rede 11 151 853,87 

Outros custos 9 124 244,07 

Total 100 1 380 489,69 

 

Segundo os dados obtidos pela tabela 926, conclui-se que um parque eólico 

com 1 MW instalado tem um custo de instalação de aproximadamente 1 380 500 

€. Então a partir destes dados é agora necessário converter estes valores para a 

potência instalada no parque eólico do presente caso de estudo, o qual é 

constituído por uma turbina eólica de 2 MW de potência, resultando daí a tabela 10. 

Tabela 10 – Custos de instalação associados a um parque eólico com 2 MW instalado 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Retira-se da tabela 10 que os custos de capital inicial de um projeto eólico 

com 2 MW de capacidade é de aproximadamente 2 761 000 €.    

                                                             
26 Tendo em conta os valores relativos ao preço das turbinas eólicas para o primeiro semestre de 
2018 e a conversão de dólar para euro a 1 de julho de 2018 de acordo com os dados do Banco de 
Portugal. 

Componente 
Peso no custo total 

(%) 

Preço 

(€) 

Turbina Eólica 64 1 767 026,80 

Preparação do local e fundações 16 441 756,70 

Ligação á rede 11 303 707,73 

Outros custos 9 248 488,14 

Total 100 2 760 979,38 
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Custos de operação e manutenção 

De maneira ao parque prosseguir com a sua capacidade de produção anual 

durante o período de vida útil do mesmo, a O&M vai ter um papel importante no 

processo de geração de energia. Devido a esta importância irão ser necessários 

gastos, para este setor além da manutenção, os custos com salários para 

profissionais de O&M, acesso ao fornecimento de energia na rede pública, 

arrendamento de terras, entre outros (Oliveira, 2014; IRENA, 2012). Tendo em 

atenção agora os custos relacionados com operação e manutenção e os dados 

mais recentes disponíveis, segundo Ribeiro (2018) e BNEF (2018a), verifica-se que 

para o segundo semestre de 2017 o custo médio associado a contratos de 

operação e manutenção foi de 20 800 $/MW/ano. A partir deste valor converteu-se 

para euros de acordo com a taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2017, ou seja, 

0,83382 €/$ (Banco de Portugal, 2019a). A tabela 11 mostra os resultados obtidos 

para o hipotético parque de 2 MW. 

Tabela 11 – Custos associados a contratos de O&M 

Fonte: Elaboração própria  

 

 

 

 

 

Analisando a tabela 11 percebe-se que, por ano, irão ser gastos cerca de 

34 687€ só para a operação e manutenção (O&M) do parque eólico. 

 

 

 

 

 

Custos de O&M 
Potência instalada 

(MW) 

20 800 $/MW/ano 1  
 

41 600 $/ano 2  
 

34 686,912 €/ano 2  
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5.12.2 Cash flow de exploração 

Receitas do projeto 

As receitas anuais do projeto vão depender da energia produzida 

anualmente, sendo que se calcula tendo em conta a expressão da equação 23, 

tendo em atenção eventuais perdas disponíveis27 e perdas de eletricidade, 

assumindo-se 5% e 2% respetivamente, de acordo com Bromund (2017). Tendo 

em conta a eletricidade bruta gerada anualmente pela turbina eólica e as perdas 

disponíveis no processo de conversão de energia, irão ser gerados 4 932,68 MWh 

por ano. Tendo em conta o valor da tarifa média de venda de eletricidade de 86 

€/MWh disposto no Decreto-Lei nº 35/2013, de 28 de fevereiro, procedeu-se à 

elaboração da tabela 12, que representa a receita gerada devido apenas a geração 

de eletricidade. 

Tabela 12 – Receita associada à geração de eletricidade 
Fonte: Elaboração própria 

 

Energia gerada com total 

de perdas (MWh) 

Tarifa de venda 

(€/MWh) 

Receita 

(€) 

             4 932,68                86 424 210,49 € 

A receita anual do parque eólico vai, assim, corresponder a cerca de 424 200 

€ por ano, ao longo do período de vida do projeto, 20 anos. 

 

5.13 Análise de emissões de GEE 

Visto que as tecnologias utilizadas para a conversão de energias renováveis 

mitigam ao longo do tempo o lançamento de grandes quantidades de emissões de 

GEE, os investidores conseguem poupar grandes quantidades de dinheiro em 

licenças de emissão. Para realizar esta análise, recorreu-se à comparação com 

uma central de ciclo combinado a gás natural28 que emite cerca de 0,180 ton 

CO2/MWh, sendo que as licenças de CO2 apresentam o custo médio para o 

                                                             
27 Por exemplo a sujidade das pás eólicas ao longo do tempo, controlo, imprevisibilidade de 
fornecimento, etc. (Lopes, 2009). 
28 “Instalação de produção de energia elétrica constituída por uma turbina a gás, cujos gases de 
escape alimentam uma unidade de recuperação de calor em que é gerado vapor para acionamento 
de uma segunda turbina.” (EDP, 2017) 
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primeiro semestre de 2018 de 12,15 € (Oliveira, 2014; REN, 2019). Na tabela 13 

observa-se de forma resumida a poupança referente às emissões de CO2. 

Tabela 13 – Poupança associada à mitigação de emissões de CO2 
Fonte: Elaboração própria 

 

Emissões evitadas 

(ton CO2) 

Custo licença de CO2 

(€/ton CO2) 

Poupança em CO2 

(€) 

887,88 12,15 10 783,33 

 

Ou seja, o parque eólico em estudo pouparia quase 10 800 € anualmente 

em licenças de emissão de CO2 comparativamente com uma central de gás natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

 Resultados 

 

6.1 Características gerais do projeto 

Tendo em conta os pontos anteriormente descritos, incluindo a análise 

técnica e a análise de custos, elaborou-se a tabela 14 para perceber melhor, de 

forma resumida, quais os parâmetros principais e os respetivos valores, para um 

projeto de um parque eólico na zona de Tomar.  

Tabela 14 – Características gerais do presente caso de estudo 
Fonte: Elaboração própria 

Características do projeto Valor 

Velocidade média do vento (m∙s-1) 5,21 

Fator k 1,67 

Fator c (m/s) 5,84 

Número de turbinas eólicas 1 

Potência unitária (MWh) 2 

Potência parque eólico (MWh) 2 

Energia bruta gerada anualmente (MWh) 5 298,26 

Fator de capacidade (%) 30,24 

Energia liquida gerada anualmente (MWh) 4 932,68 

Tarifa de venda de eletricidade (€/MWh) 86 

Vida útil do projeto (anos) 20 

Investimento inicial (€) 2 760 979,38 

O&M (€)29 34 686,91 

Taxa de atualização (%) 8,81 

 

 

 

 

                                                             
29 Considerando uma taxa de inflação de 2% ao ano. 
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6.2  Análise do cenário base 

Para realizar a análise do cenário base do projeto de um parque eólico de 2 

MW na região centro de Portugal, no concelho de Tomar, recorreu-se à ferramenta 

Microsoft Office Excel, tendo sido calculados os cash flows referentes ao projeto30, 

tendo em consideração alguns aspetos importantes como a taxa de atualização de 

8,89%, o tempo de vida útil do projeto de 20 anos, considerando também que 

20,83% do investimento inicial provém de capitais próprios e 79,17% de 

financiamento por capital alheio, entre outros aspetos.  

Esta análise é crucial para calcular os indicadores de avaliação de projetos 

tais como o VAL, a TIR, o payback e o IR. Os resultados obtidos no cenário base 

estão resumidos na tabela 15.  

Tabela 15 – Resultados do cenário base do projeto 
Fonte: Elaboração própria 

 

Indicador Resultado 

VAL 793 924,62 € 

TIR 3,54 % 

Payback 11,78 anos 

IR 1,29 

LCOE 0,069 €/kWh 

 

O valor do VAL é positivo e de 793 924,62 €, ou seja, os cash flows vão 

cobrir o investimento feito inicialmente. A TIR obtida neste cenário base 

corresponde a 3,54%. O tempo de retorno do projeto vai ser de 11,78 anos, 

correspondendo a aproximadamente metade do tempo de vida útil do projeto. O IR 

é de 1,29. Com esta compilação de informação e segundo as condições, VAL ≥ 0 

e TIR < 𝑇𝑎 e IR >1, conclui-se que apesar da TIR ser inferior à taxa de atualização 

(WACC), o projeto é aceitável, pois todos os restantes parâmetros estão dentro dos 

valores esperados para que seja viável. Como forma de garantir que a aceitação 

do projeto não depende das condições do cenário base, procedeu-se à alteração 

                                                             
30 Anexo 1. 
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de alguns dos parâmetros anteriores realizando assim uma análise de sensibilidade 

cujos resultados são apresentados na secção seguinte.  

 

6.3  Análise de sensibilidade 

A análise de sensibilidade tem como objetivo realizar um estudo otimista e 

pessimista onde se supõe novos valores para algumas variáveis de forma a fazer 

uma análise mais correta e completa. A análise de sensibilidade e avaliação de 

impacto foi feita variando alguns parâmetros de input e analisando as 

consequências dessas alterações ao nível dos critérios de decisão como o VAL, 

TIR, payback e IR. Alguns dos resultados a variar podem passar pela alteração da 

velocidade do vento e consequente energia gerada anualmente, preço de venda de 

eletricidade, despesas de investimento, tipo de financiamento, entre outros (Dias, 

2017; Abreu, 2008).  

 

6.3.1 Variação do WACC 

O primeiro parâmetro que se alterou e utilizou na análise de sensibilidade do 

projeto foi o WACC. Para prever como o WACC influência os indicadores do projeto, 

optou-se por atribuir diferentes pesos associados à percentagem de capital próprio 

e capital alheio, sendo que os resultados obtidos estão apresentados na tabela 16.  

Olhando para os resultados obtidos, tabela 16, retira-se a informação de que 

o projeto só é viável a partir de uma percentagem de financiamento por capital 

próprio e alheio de 30% e 70%, respetivamente. Apesar de que com essas 

percentagens de financiamento o tempo de retorno se dar quase no fim de vida do 

projeto (20 anos) e o valor do WACC ser superior à TIR, o VAL é positivo assim 

como o índice de rentabilidade é superior a 1.   

Segundo a folha de cálculo obtida, apenas com 8% de financiamento por 

parte de capitais próprios e 92% por parte de capitais alheios se conseguia uma 

WACC inferior à TIR, mantendo-se todos os outros parâmetros de viabilidade de 

projetos conforme as regras de aceitação para projetos de investimentos (VAL > 0; 

payback < n; IR > 1).  
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Tabela 16 – Variação das percentagens de financiamento por capital próprio e capital alheio 
Fonte: Elaboração própria 

 

𝒘𝒔 𝒘𝒅 
WACC 

(%) 

VAL  

(€) 

TIR 

(%) 

Payback 

(anos) 
IR 

LCOE 

(€/kWh) 

1 0 26,10% -1 293 238,27  -10,66 - 0,53 0,155  

0,9 0,1 23,92% -1 166 651,17  -9,08 - 0,58 0,143 

0,8 0,2 21,73% -1 017 962,56  -7,45 - 0,63 0,132 

0,7 0,3 19,55% -841 490,76 € -5,76 - 0,70 0,120 

0,6 0,4 17,37 -629 676,92  -4,01 - 0,77 0,109 

0,5 0,5 15,18 -372 343,06  -2,19 - 0,87 0,098 

0,4 0,6 13,00 -55 613,37  -0,30 - 0,98 0,088 

0,3 0,7 10,82 339 672,47  1,66 14,50 1,12 0,077 

0,2 0,8 8,63 840 320,93  3,71 11,60 1,30 0,068 

0,1 0,9 6,45 1 484 343,02  5,84 9,88  1,54 0,059 

0 1 4,27 2 326 383,22  8,05 8,69  1,84 0,050 

 

6.3.2 Variação do rs e rd 

A análise de sensibilidade aos custos de capital próprio e ao custo de capital 

alheio, rs e rd respetivamente, consistiu em reduzir o custo de capital próprio até 

5% e aumentar o custo de capital alheio até aos 25%. Os resultados estão expostos 

na tabela 17.  

Tabela 17 – Variação do custo de capital próprio e capital alheio 
Fonte: Elaboração própria 

𝒓𝒔 𝒓𝒅 
WACC 

(%) 

VAL  

(€) 

TIR 

(%) 

Payback 

(anos) 
IR 

LCOE 

(€/kWh) 

0,20 0,10 10,42 421 666,90  2,03 13,82 1,15 0,076 

0,15 0,15 12,51 26 035,16  0,14 19,26 1,01 0,085 

0,10 0,20 14,59 -293 144,11  -1,69 - 0,89 0,095 

0,05 0,25 16,68 -553 978,74  -3,44 - 0,80 0,106 
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Em relação à variação o custo de capital próprio e alheio e segundo a tabela 

17, facilmente se compreende que quanto mais baixo for o custo de capital próprio 

e maior o custo de capital alheio, o WACC vai sempre aumentando tal como o 

tempo de retorno e o LCOE, sendo que em sentido contrario vão o VAL, a TIR e o 

IR, concluindo-se assim que o único cenário com alguma viabilidade existente na 

tabela 17 é o primeiro, onde o custo de capital próprio corresponde a 20% e onde 

o custo de capital alheio corresponde a 10%, visto ser o único com valores 

aceitáveis. No segundo cenário embora se tenham obtido valores positivos, verifica-

se que o tempo de retorno do investimento feito só seria ao final de 19 anos 3 

meses e 3 dias, o que corresponde praticamente ao tempo de vida útil do projeto. 

Além deste aspeto, o valor da TIR é demasiado baixo em comparação com o 

WACC.  

 

6.3.3 Variação do rs 

Para estudar o impacto que a variação do valor do custo de capital próprio 

vai ter nos critérios de decisão e assumindo o valor do custo de capital alheio igual 

ao do cenário base (5,40%), foi construída a tabela 18.  

Tabela 18 – Variação do custo de capital próprio  
Fonte: Elaboração própria 

𝒓𝒔 
WACC 

(%) 

VAL  

(€) 

TIR 

(%) 

Payback 

(anos) 
IR 

LCOE 

(€/kWh) 

0,20 7,54 1 140 791,60  4,76 10,65 1,41 0,063 

0,15 6,50 1 466 796,78  5,78 9,91 1,53 0,059 

0,10 5,46 1 837 147,50  6,83 9,30 1,67 0,055 

0,05 4,42 2 259 479,56  7,89 8,76 1,82 0,051 

 

Os resultados obtidos, de acordo com a tabela 18, mostram que o projeto 

poderá ser economicamente viável em qualquer dos cenários, mas é certamente 

viável nas duas últimas hipóteses, onde rs é igual a 10% e 5%, respetivamente, 

apresentando todos os requisitos para ser aceite, ou seja, VAL maior que zero, TIR 

maior que a taxa de atualização (WACC), um payback inferior a metade do tempo 
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de vida útil do projeto, um índice de rentabilidade superior a 1, e também um custo 

nivelado de energia mais baixo.  

  

6.3.1 Variação do rd 

Como foi visto anteriormente, a variação do custo de capital próprio para 

valores de 10% e 5% torna o projeto em causa viável economicamente e 

financeiramente. De maneira a analisar, desta vez, o impacto de alterações do 

custo do capital alheio sobre o projeto, foi elaborada a tabela 19.  

Tabela 19 – Variação do custo de capital alheio 
Fonte: Elaboração própria 

𝒓𝒅 
WACC 

(%) 

VAL  

(€) 

TIR 

(%) 

Payback 

(anos) 
IR 

LCOE 

(€/kWh) 

0,10 11,69 170 344,57  0,87 16,44 1,06 0,081 

0,15 14,82 -324 009,96  -1,88 - 0,88 0,096 

0,20 17,95 -689 816,56  -4,48 - 0,75 0,112 

0,25 21,07 -967 813,76  -6,95 - 0,65 0,128 

 

Segundo a tabela 19, mesmo que no primeiro cenário apareça um VAL 

positivo e um IR acima de 1, verifica-se uma TIR bastante baixa de apenas 0,87%, 

em comparação com o WACC (11,69%) e também um payback elevado, sendo um 

cenário pouco viável. Os restantes cenários rejeitam-se logo, pois todos eles 

apresentam VAL e TIR negativos, payback fora do tempo de vida útil do projeto e 

índices de rentabilidade abaixo de 1. O custo nivelado de energia também 

aumentou à medida que o rd aumenta. 

 

6.3.2 Variação alternativa do WACC  

Analisando a variação do WACC tendo em conta os dados utilizados por 

Dias (2017), nomeadamente no que toca aos custos de capital próprio (6,39%) e 

capital alheio (6,26%) elaborou-se a tabela 20. Utilizaram-se estes valores para 

perceber até que ponto o projeto se torna sensível a parâmetros relativos ao custo 
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de capital de financiamento do projeto, e tendo já sido observado anteriormente 

que o projeto é bastante sensível ao WACC, ou às suas componentes. 

Tabela 20 – Variação das percentagens de financiamento por capital próprio e capital alheio 
Fonte: Elaboração própria 

𝒘𝒔 𝒘𝒅 
WACC 

(%) 

VAL  

(€) 

TIR 

(%) 

Payback 

(anos) 
IR 

LCOE 

(€/kWh) 

1 0 6,39% 1 504 334,96 € 5,89% 9,84 1,54 0,059 

0,9 0,1 6,25% 1 553 568,52 € 6,04% 9,75 1,56 0,058 

0,8 0,2 6,10% 1 603 686,92 € 6,18% 9,67 1,58 0,057 

0,7 0,3 5,96% 1 654 709,77 € 6,33% 9,58 1,60 0,057 

0,6 0,4 5,81% 1 706 657,20 € 6,47% 9,50 1,62 0,056 

0,5 0,5 5,67% 1 759 549,84 € 6,62% 9,41 1,64 0,056 

0,4 0,6 5,52% 1 813 408,83 € 6,76% 9,33 1,66 0,055 

0,3 0,7 5,38% 1 868 255,88 € 6,91% 9,25 1,68 0,055 

0,2 0,8 5,23% 1 924 113,24 € 7,06% 9,17 1,70 0,054 

0,1 0,9 5,09% 1 981 003,73 € 7,20% 9,10 1,72 0,054 

0 1 4,95% 2 038 950,74 € 7,35% 9,02 1,74 0,053 

 

Tendo em conta os resultados obtidos, facilmente se perceber que o projeto 

é viável qualquer que seja a percentagem de capital próprio e capital alheio, sendo 

que a partir do terceiro cenário (ws = 80% e wd = 20%), a TIR é maior que o WACC, 

sendo um indicador de viabilidade do projeto. O VAL, o TIR e o IR têm tendência a 

aumentar enquanto o WACC, o tempo de retorno e o custo nivelado de energia 

tendem a descer. Todavia, deve-se destacar o facto de que em Dias (2017), os 

valores de custo de capital próprio e alheio utilizados eram referentes à 

implementação de um projeto de energias renováveis mas referentes a painéis 

fotovoltaicos.  
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6.3.3 Variação da tarifa de venda de eletricidade 

O preço da tarifa de venda de eletricidade para o cenário base foi o mesmo 

utilizado por Antunes (2016), valor esse correspondente a 86 €/MWh, mas visto que 

o preço de mercado da energia elétrica varia ao longo dos dias, procedeu-se a uma 

análise para identificar um valor mais real para este projeto. Deste modo teve-se 

em consideração o valor médio referente aos anos de 2016, 2017 e 2018 da tarifa 

de venda de eletricidade no MIBEL31 (OMIE, 2019), obtendo-se o valor de 49,76 

€/MWh. Deste modo executou-se a análise de sensibilidade caso o preço de 

energia elétrica no mercado fosse igual a 74 €/MWh, 98 €/MWh e 49,76 €/MWh, 

sendo este último valor um resultado mais real no panorama da energia eólica. De 

acordo com a tabela 21 pode ser observado o impacto que o valor desta tarifa tem 

nos indicadores do projeto em estudo, mantendo todos os outros parâmetros do 

cenário base constantes. 

Tabela 21 – Impacto de diferentes tarifas de venda de eletricidade no projeto 
Fonte: Elaboração própria 

Tarifa de venda 
(€/MWh) 

WACC 

(%) 

VAL  

(€) 

TIR 

(%) 

Payback 

(anos) 
IR 

LCOE 

(€/kWh) 

49,76 8,81 -859 755,95 -4,36 - 0,69 0,069 

74,00 8,81 246 348,27  1,13 16,26 1,09 0,069 

98,00 8,81 1 341 500,96  5,82 9,34 1,49 0,069 

 

Com os resultados obtidos pela tabela 21, observa-se que comparando o 

valor da tarifa de venda de eletricidade entre o valor mínimo e o máximo disposto 

no Decreto-Lei 35/2013, de 28 de fevereiro, e um cenário mais realista (tendo em 

conta o valor no mercado MIBEL), obtêm-se três cenários distintos. Enquanto no 

cenário mais realista, com uma tarifa de venda de eletricidade de 49,76 €/MWh, o 

projeto não iria ser viável de modo algum, pois nenhum parâmetro apresenta 

condições para que o projeto seja aceite, nos outros dois cenários já há razões para 

aceitar o projeto, pois quanto maior for a tarifa de venda, melhores vão ser os 

indicadores do projeto, sendo por isso um parâmetro crucial para o estudo de 

viabilidade de um projeto deste tipo. Com uma tarifa de 74 €/MWh, o VAL é positivo, 

                                                             
31 Disponível em: http://www.omie.es/files/flash/ResultadosMercado.html# 



 

103 
 

mas a TIR é bastante inferior ao WACC, como em situações anteriores, não 

colocando, todavia, em causa a viabilidade do projeto. O payback é elevado, pois 

dá-se quase no fim de vida útil do projeto, já o índice de rentabilidade tem um valor 

aceitável. Em relação ao cenário da tarifa de venda de eletricidade de 98 €/MWh, 

embora a TIR seja inferior ao WACC, não há uma grande discrepância em relação 

aos dois valores. O VAL apresenta um valor bastante positivo, bem como o 

payback, que permite aos investidores verem o seu investimento ser recuperado a 

partir de, aproximadamente, metade do tempo de vida útil do projeto.  

Tendo em conta que o projeto não seria viável com uma tarifa de venda de 

49,76 €/MWh, avaliou-se qual o cenário em que o projeto seria viável com esta 

tarifa. Visto que quanto mais MW forem instalados, mais energia irá ser gerada mas 

também mais caro fica o projeto, decidiu-se variar a velocidade média do vento, 

sendo que foram atribuídas várias percentagens utilizando o Microsoft Office Excel. 

Este método tem como finalidade, a partir da velocidade média do vento, prever a 

energia que seria gerada com mais vento, simulando finalmente os cash flows que 

seriam gerados com os novos valores de energia produzida anualmente.  

Com esta análise feita, conclui-se que o VAL só tomaria valores positivos 

para uma tarifa de venda de 49,76 €/MWh, quando a velocidade média do vento 

durante o período de estudo fosse de 6,46 m/s (+24%), o que equivaleria a 6 867,68 

MWh gerados anualmente. O tempo de retorno do investimento só seria inferior a 

metade do tempo de vida útil do parque (10 anos) quando a velocidade do vento 

fosse igual ou maior a 8,75 m/s (+68%). O índice de rentabilidade só seria igual ou 

superior a 1 se a velocidade média do vento fosse igual ou superior a 6,41 m/s 

(+23%).  

Concluindo esta análise, poder-se-á afirmar que a escolha para o melhor 

local de implementação e o estudo da velocidade do vento são cruciais para a 

viabilidade de um projeto de energia eólica. É talvez por estes motivos e 

sensibilidade na zona, que se consegue encontrar uma justificação para o facto de 

na região não ter sido construído um parque eólico até ao momento. Mesmo assim, 

este parece um bom exercício que permite perceber se determinada região seria 

ou não economicamente viável para aceitar um projeto como a criação de um 

parque eólico e quais são as características que justificam o investimento inicial.  
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6.3.4 Variação da velocidade média do vento para cenário 

base 

Realizando a análise de sensibilidade à velocidade média do vento para o 

cenário base, procedeu-se à avaliação do projeto supondo a velocidade média do 

vento superior em 5% e inferior em 5% face ao cenário base (5,21 m/s), sendo que 

os resultados em termos de critérios de decisão estão expostos na tabela 22. Mais 

uma vez, todos os restantes parâmetros do cenário base foram mantidos 

constantes. 

Tabela 22 – Variação da velocidade média do vento para mais 5% e menos 5% face ao cenário 
base 

Fonte: Elaboração própria 
 

Velocidade 
média do vento 

WACC 

(%) 

VAL  

(€) 

TIR 

(%) 

Payback 

(anos) 
IR 

LCOE 

(€/kWh) 

+5% (5,47 m/s) 8,81 1 137 042,77 4,98 10,11 1,41 0,063 

-5% (4,95 m/s) 8,81 441 841,37 2,01 14,27 1,16 0,075 

 

Com a análise da tabela 22 relativamente ao impacto que a variação da 

velocidade tem nos indicadores económicos, observa-se, como era de esperar, que 

quanto maior for a velocidade mais energia vai ser produzida, logo melhores vão 

ver os indicadores, apresentando todos os critérios bons resultados, à exceção da 

TIR que continua abaixo do valor do WACC. No cenário mais pessimista, para uma 

velocidade 5% inferior à do cenário base, observa-se também bons resultados, 

embora o payback e o LCOE sejam superiores ao do primeiro caso e o VAL, TIR e 

IR inferiores, como era de esperar, visto que se vai produzir menos energia.  
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 Conclusão 

 

Com o aumento do aquecimento global devido a cada vez maiores 

consumos de energia fóssil, a preocupação com as alterações climáticas torna-se 

tema central no panorama atual. A UE tem como metas, até 2020, reduzir as 

emissões de gases com efeito de estufa no período entre 2005 e 2020. Em 

dezembro de 2015, realizou-se em Paris a COP21 com objetivos claros de reduzir 

estas emissões em 40% até 2030 e entre 80% a 95% em 2050 face a valores 

registados em 1990. Posto isto, a preocupação é clara e o caminho a seguir é longo. 

Uma das formas de mitigar as alterações climáticas, passa pelo uso de tecnologias 

de fontes renováveis, ou seja, formas de conversão de energia que não destruam 

o meio ambiente com emissões no processo de conversão de energia, o que se 

verifica por exemplo numa central termoelétrica a carvão. Para tal em Portugal, 

verifica-se um aumento no uso destas tecnologias ao longo do período entre 1990 

e 2016, onde, neste último ano, a energia hidroelétrica foi a fonte renovável que 

mais contribuiu para a eletricidade gerada em Portugal (54%), seguindo-se a 

energia eólica (39,9%). 

O objetivo do presente trabalho passou por estudar uma destas fontes limpas 

de emissões, nomeadamente a energia eólica. Procedeu-se, então, ao estudo de 

um hipotético parque eólico na região centro de Portugal, nomeadamente no 

município de Tomar. Numa primeira fase, na análise técnica do projeto, com a ajuda 

da ferramenta Global Wind Atlas avaliou-se o local com melhor disponibilidade de 

vento neste município. Depois estudaram-se 8 tipos de turbinas eólicas e escolheu-

se a turbina eólica com maior fator de capacidade, tendo sido a turbina Gamesa 

G114-2.0 MW, uma turbina com 114 metros de diâmetro do rotor e com 2 MW de 

potência nominal, aquela que indicou melhores níveis de eficiência. A energia anual 

gerada por esta turbina foi possível de calcular aplicando a distribuição de Weibull, 

tendo-se obtido um valor de 5 298,26 MW. Na análise económico-financeira, 

recorreu-se a valores atuais de turbinas eólicas e obteve-se os custos associados 

a este tipo de tecnologia incluindo os custos de O&M. Calcularam-se os principais 

critérios de decisão económicos e financeiros tais como o VAL, a TIR, a WACC, o 

Tempo de Retorno do Investimento e o Índice de Rentabilidade. 
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Para o cenário base foi aplicada uma tarifa de mercado média para produção 

de eletricidade exposta do Decreto-Lei nº 35/2013, de 28 de fevereiro, entre 74 

€/MWh e 98 €/MWh. Obtiveram-se então os cash flows associados a este projeto 

para um horizonte de 20 anos, tendo-se alcançado resultados positivos. O VAL 

resultante corresponde a 793 924, 62€, para uma TIR de 3,54%, um Tempo de 

Retorno do Investimento de 11,78 anos, um IR de 1,29 e um valor de LCOE de 

0,069 €/MWh, apresentando um valor superior ao valor médio em 2017, 0,054 

€/MWh. Apesar do valor da TIR ser inferior ao valor da WACC (8,81%), o projeto é 

aceitável pois todos os restantes parâmetros estão dentro dos limites definidos para 

a aceitação de projetos.  

Para um cenário onde foi aplicado um caso mais real no que toca ao preço 

da tarifa de venda de eletricidade, valor médio dos 3 anos de estudo segundo o 

MIBEL (49,76 €/MWh), os resultados mostram que, apenas alterando este 

parâmetro em relação ao cenário base, a dúvida sobre o projeto ser aceitável ou 

não mudou radicalmente, pois resultou num VAL de -859 755, 95€, uma TIR de -

4,36%, tendo-se obtido um Tempo de Retorno do Investimento superior ao 

horizonte de 20 anos e um IR de 0,69, confirmando-se que nenhum dos parâmetros 

era aceitável, no que concerne às regras de aceitação de projetos. 

 Estudou-se então um cenário alternativo, mas visto que quanto mais 

potência instalada (mais turbinas eólicas), maior iriam ser os custos, avaliou-se qual 

deveria ser a velocidade média do vento no período de estudo para que com a tarifa 

de mercado, 49,76 €/MWh, o projeto fosse viável. Chegou-se então à conclusão de 

que era necessário que o valor da velocidade média fosse superior em 24% ao 

cenário base (5,21 m/s), ou seja, que fosse 6,46 m/s, para que o VAL assumisse 

valores superiores a 0 €. O Tempo de Retorno do Investimento só seria inferior a 

metade do tempo de vida do parque (<10 anos) se a velocidade média dos 3 anos 

fosse superior a 8,75 m/s. O IR só iria ser igual ou superior a 1 para velocidades 

superiores a 6,41 m/s. Posto isto, confirma-se que a tarifa de venda de eletricidade 

é um ponto fulcral para a viabilidade de um projeto. Mais importante ainda será a 

velocidade do vento, tendo permitido concluir que o estudo preliminar de dados de 

vento é de extrema importância para este tipo de projetos, como seria de esperar 
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dado que se falou na produção de energia através da fonte de energia renovável, 

a energia eólica.  

Outro aspeto importante de referir é o facto de o projeto ser bastante sensível 

à taxa de atualização, WACC, pois verifica-se que quanto maior a percentagem de 

financiamento por parte de capital alheio e menor de capital próprio o projeto vai 

sendo cada vez mais viável (pelo menos no que concerne aos critérios de aceitação 

de projetos de investimento).   

Algumas das limitações deste trabalho apresentam-se assim como 

estratégias viáveis de investigação futura. Será, por isso, importante enaltecer que 

os decisores de política deverão ter conhecimento de todos estes pontos 

importantes e sensíveis aquando dos estudos que realizam para implementação de 

projetos de energia eólica.  

Outra limitação relaciona-se com o facto de no local que se mostrou mais 

viável e adequado para a implementação do parque apenas ser possível instalar 

uma turbina. Será assim importante estudar alternativas que permitam 

simultaneamente aproveitar as capacidades eólicas da região, mas mantendo a 

preocupação ambiental e preservação da natureza. Todavia, este estudo constitui 

um primeiro passo importante nesta direção, alertando para as necessidades e 

capacidades existentes. 
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Anexos 

 

Anexo I – Cash flows do cenário base do projeto 
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Anexo I – Cash flows do cenário base do projeto (continuação) 

 

 

 



 

121 
 

Anexo I – Cash flows do cenário base do projeto (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


