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Sumário — As energias renováveis em Portugal têm registado 

um forte incremento nos últimos anos, sendo hoje uma referência 
incontornável no panorama europeu e mundial. A dependência 
externa de fontes energéticas fósseis, o crescimento da procura 
interna e a actual política de protecção ambiental, tornaram cada 
vez mais atractiva a exploração de energias renováveis. Esta 
grande penetração das energias renováveis e, em particular da 
energia eólica acarreta alguns problemas para a rede eléctrica. 
Nesta dissertação pretende-se analisar os factores que afectam a 
rede e o modo como a rede deve estar preparada para tais 
fenómenos. 
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I. INTRODUÇÃO 

ORTUGAL, até à poucos anos, apresentava uns dos valores 
mais elevados na Europa dos Quinze, no que concerne à 

dependência do petróleo e dos seus derivados, no consumo 
total de energia primária. Esta dependência tem um elevado 
reflexo na factura energética do país, nomeadamente no peso 
das importações de energia no PIB.  

As energias renováveis para além de serem recursos 
inesgotáveis associam uma segunda característica da maior 
importância nos nossos dias, a de serem energias limpas e, por 
isso, também designadas amigas do ambiente. 

Num cenário de rápidas mudanças climáticas e onde os 
preços do petróleo parecem andar desregulados, num 
constante ciclo de subidas e descidas, uma das alternativas 
energéticas onde mais se tem apostado é, sem dúvida, a 
energia eólica. As projecções para o aproveitamento da 
energia do vento no quadro das energias renováveis nunca 
foram tão favoráveis.  

Em termos globais, o crescimento acumulado da capacidade 
geradora para os próximos cinco anos aponta para taxas anuais 
da ordem dos 20% [1].  

Actualmente, a utilização da energia eólica para a produção 
de energia eléctrica constitui uma das prioridades da 
generalidade dos programas de governo que tentam, 
simultaneamente, reduzir a dependência dos combustíveis 
tradicionais e a emissão de gases poluentes. Nesse sentido, os 
indicadores da produção de energia eólica têm evoluído muito 
favoravelmente e as previsões são também muito optimistas. 
Contribuem para a redução das importações e, 
consequentemente, para o alívio do défice da balança 
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comercial, reduzindo o impacto do aumento do preço dos 
combustíveis no mercado internacional. Por outro lado, 
contribuem para a redução da vulnerabilidade do País face às 
crises do exterior e são também importantes para a desejável 
complementaridade e diversificação das fontes energéticas.   

A articulação das fontes renováveis, a variabilidade 
temporal da produção eólica e a sua difícil previsibilidade face 
à necessidade de responder rapidamente às solicitações do 
sistema, exigem também um reforço de optimização da 
utilização dos recursos endógenos, nomeadamente através da 
complementaridade com a capacidade hídrica nacional 
(sistemas de bombagem).  

A capacidade de uma rede suportar uma cava de tensão 
causada por uma perturbação na rede depende das 
características técnicas e da carga ligada, e das características 
dinâmicas da rede.  

Os objectivos do trabalho consistem numa análise da 
produção dispersa, da política energética portuguesa e os 
problemas técnicos de ligação à rede, com especial enfoque na 
energia eólica.   

Esta análise consiste em avaliar os impactes das energias 
renováveis e em particular da elevada produção eólica que tem 
vindo a ter tanto a nível técnico como legislativo. 

II. IMPORTÂNCIA DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS 

A sustentabilidade energética é a provisão de energia que 
corresponde às necessidades do presente sem comprometer as 
necessidades energéticas das gerações futuras. De um modo 
mais amplo, podemos permitir a inclusão dos combustíveis 
fósseis como fontes de energia enquanto desenvolvemos 
tecnologias, desde que essas novas tecnologias possam ser 
usadas pelas gerações futuras [2]. 

A principal causa da dependência energética em Portugal é 
a falta de fontes fósseis de energia. Como é sabido, a energia é 
cada vez mais um bem essencial. O nosso país consome 
anualmente o equivalente a 25 milhões de toneladas de energia 
primária, dependendo da importação em cerca de 85% desse 
montante - em primeiro lugar do petróleo (60%), seguido do 
carvão e do gás natural [2]. 

Um dos graves problemas mundiais deve-se ao facto da 
política energética basear-se na queima de combustíveis 
fósseis. O petróleo, o carvão e o gás natural são responsáveis 
por cerca de 80% da energia final consumida anualmente. 
Prevê-se para 2020 um crescimento para o consumo global de 
aproximadamente 60 % [3]. 

Sendo Portugal um país com poucos recursos energéticos, 
recursos esses que asseguram a generalidade das necessidades 
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energéticas da maioria dos países desenvolvidos tais como o 
carvão, o petróleo e o gás, faz com que tenha uma elevada 
dependência energética.  

III.  PROBLEMAS DA INTERLIGAÇÃO DAS ENERGIAS 

RENOVÁVEIS COM A REDE 

A ocorrência de curto-circuitos pode colocar em risco a 
segurança dinâmica de operação dos sistemas de energia, em 
resultado de poderem ocorrer perdas de volumes significativos 
de produção eólica [4], resultado da incapacidade dos 
aerogeradores tradicionais em continuar em funcionamento na 
sequência de uma cava de tensão. 

Foi então criado um novo requisito de capacidade de 
sobrevivência a cavas de tensão Fault Ride Through 
Capability FRTC, que é descrito pela característica da ‘tensão 
v.s. tempo’ indicando uma imunidade mínima por parte dos 
parques eólicos. Os requisitos do FRTC também implicam 
uma restauração rápida das potências activa e reactiva aos seus 
valores normais. 

Além disso houve a necessidade de actualizar os requisitos 
do código de rede Português [5].  

A. Controlo de Frequência 

Os parques eólicos devem participar no controlo primário 
de potência/frequência através de um regime de operação a 
95% da potência máxima.   

B. Controlo de Tensão 

O fornecimento de energia reactiva é controlado pelo 
Operador de Rede de Transporte ORT, podendo, desde que 
acordado com o ORT, serem estabelecidos outros limites de 
funcionamento, devendo o produtor ter a capacidade de 
modular o fornecimento de energia reactiva no intervalo 
correspondente a uma tg Ф de 0 a 0,2. 

C. Gama de Frequência 

Os parques eólicos devem suportar incidentes sem se 
desligarem da rede entre 47,5 e 51,5Hz. 

 

 
Fig. 1. Capacidade de sobrevivência a cavas de tensão - Fault Ride-Through 

Capability [6]. 
 

D. Fault Ride Through Capability 

Os parques eólicos devem permanecer ligados à rede para 
cavas de tensão decorrentes de defeitos sempre que a tensão, 
no enrolamento do lado da rede do transformador de 
interligação do parque eólico, esteja acima da curva 
apresentada na figura 1, não podendo consumir potência activa 

ou reactiva durante o defeito e na fase de recuperação da 
tensão. Após a eliminação do defeito e início da recuperação 
da tensão, no enrolamento do lado da rede do transformador 
de interligação do parque eólico, a potência activa produzida 
deve recuperar de acordo com uma taxa de crescimento por 
segundo não inferior a 5% da sua potência nominal. 

IV. CONCLUSÃO 

A introdução de um elevado montante de energias 
renováveis num curto período de tempo, com destaque para a 
eólica, colocou um grande desafio ao Transmission System 
Operator TSO português, que adoptou um conjunto de 
medidas/acções inovadoras que se mostraram adequadas e 
determinantes para ultrapassar este desafio.  

A penetração de grandes quantidades de energia eólica nas 
redes eléctricas em condições de segurança, isto é, de maneira 
controlada e sem afectar a estabilidade da rede, é um objectivo 
atingível. Contudo, para que tal seja possível, é necessário: 
que a rede esteja preparada para suportar as fortes alterações 
de trânsito de energia induzidas pela produção descentralizada 
e de índole variável no tempo; que o Gestor Sistema esteja 
preparado para despachar uma rede com alterações frequentes 
no trânsito de potência e para fazer previsões de produção 
eólica para os vários parques eólicos instalados; que a rede 
esteja preparada para absorver os eventuais excedentes de 
produção eólica nos períodos de vazio, por exemplo através de 
bombagem em centrais hidroeléctricas. 

Os Parques Eólicos devem estar equipados com 
aerogeradores capazes de: se manterem ligados mesmo que 
ocorram variações significativas de tensão; se manterem 
ligados, durante um certo período de tempo, quando da 
existência de cavas de tensão originadas por defeitos; injectar 
energia reactiva durante os curto-circuitos; retomar a produção 
de potência activa depois da eliminação dos defeitos; 
contribuir para a estabilidade da tensão fornecendo ou 
absorvendo energia reactiva; contribuir para a estabilidade da 
rede reduzindo a potência activa se a frequência subir; 
suportar variações bruscas de frequência. 
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