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Características Principais do Parque 

Designação: Parque Eólico do Cabeço da Mina 

Freguesia: França 

Concelho: Bragança 

Rede Natura 2000: PTCON0002 Montesinho-Nogueira 

Instalações: 

N.º de aerogeradores: 5 

Dimensões aerogerador: Rotor eólico, diâmetro: 127 m; altura torre: 99 m 

Cartas Militares 1:25.000  11 e 12 

Cota aproximada de implantação: 1 310 - 1 150 m 

Potência unitária aerogerador: 4.000 kW 

Gerador: Tipo Síncrono ou Assíncrono 

Transformadores PTS: 5 TP 1 / 30 kV – 4.300 kVA potência nominal 

Transformadores SA Aerog. e PTS: 1 / 04 kV, 5 kVA potência nominal 

Transformador SA Posto de Corte: 30 / 0,4 kV, 25 kVA potência nominal 

Tensão de Interligação: 60 kV 

Sinalização: Luminosa, luz vermelha intermitente de 2.000 

lúmens (nocturna), luz branca de 20.000 lú-

mens (diurno), segundo a Circular de Informa-

ção Aeronáutica 10/03 de 6 de Maio de 2003 
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1. INTRODUÇÃO

A Atlantic Energy SGPS, S.A. no âmbito da nova regulamentação de produção de energia através de 

fontes renováveis, decidiu desenvolver vários projectos eólicos em zonas que reconhecidamente apre-

sentam bom recurso energético de forma a permitir a sua viabilidade. 

Para o efeito desenvolveu trabalhos que conduziram aos seguintes marcos principais: 

 Constituição do PEBO – Parque Eólico de Bragança Oeste, lda., com sede no ECO PARQUE,

Rua de Pardilhó, nº7, 3860-529 - Estarreja, SPV para desenvolvimento do Projecto;

 Estudos preliminares de viabilidade, incluindo a componente ambiental;

 Contratos de utilização de terrenos com a Comissão de Baldios;

 Declaração da Câmara Municipal de Bragança;

 Relatório de Recurso Energético (INEGI);

 Relatório sobre SITUAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA E AVALIAÇÃO PRELIMINAR;

 Início do Estudo de Impacte Ambiental;

 Estudo de Interligação à Rede de 20 MW, tendo recebido resposta da EDP em 10 de Março de

2017

Numa fase inicial estudou-se um conjunto de 35 possíveis localizações de aerogeradores .

Face aos constrangimentos e indefinições atuais existentes quer em termos de capacidade de recep-

ção na rede eléctrica quer na indefinição de ligações eléctricas internacionais, e tendo em conta a res-

posta da EDP relativa à possibilidade de se ligar presentemente 20 MW, foi decidido avançar com

um projeto de 20 MW, a que o presente documento diz respeito.

ERÊNCIA 
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2. DESCRIÇÃO GERAL DO PARQUE EÓLICO

2.1 LOCALIZAÇÃO 

O Parque está situado na Serra de Montesinho, na freguesia de França, no concelho de Bragança. 

Será constituído por 5 aerogeradores de 4 MW cada um.  As coordenadas dos principais componentes 

do parque, ETRS89, PT TM06, são, aproximadamente: 

 Aerogeradores Coordenadas ETRS89 PTTM06 

AG 1 113.427 256.165

AG 2 114.120 254.644

AG 3 114.289 254.271

AG 4 114.375 253.904 

AG 5 114.600 253.577

Subestação 114.519 253.716 

A cota de implantação do Parque varia entre os 1 310 e 1 150 m. Face à orografia do local, o aprovei-

tamento apresenta uma boa exposição aos ventos dominantes. 

2.2 ACESSOS 

O acesso ao parque será feito a partir da cidade de Bragança pela EN 103-7 até à área da localidade 

de Montesinho. 

Ao km 18,4 toma-se à esquerda a EN 1026 em direção à povoação de Montesinho. Cerca de 3 km 

depois vira-se à direita no cruzamento para estrada em terra batida e na terceira à direita, cerca de 400 

m adiante, deriva-se para o estradão em direção à cumeada do parque eólico. 
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Será apenas necessário melhorar os acesso existentes.

2.3 COMPOSIÇÃO GERAL DO PARQUE 

O Parque é fundamentalmente composto por: 

 Acessos.

 Plataformas de montagem e manutenção dos aerogeradores.

 Fundações dos aerogeradores, em betão armado.

 5 Aerogeradores de 4000 kW de potência unitária, com cerca de 99 m de altura útil

das torres e equipados com rotores eólicos de 127 m de diâmetro.

 Postos de transformação 1 / 30 kV (a serem instalados no interior das torres dos aero-

geradores).

 Rede interna de distribuição a 30 kV, por cabos enterrados em valas;

 Edifício de comando da subestação.

 Posto de corte e protecção a 30 kV a ser instalado no interior do edifício de comando.

 Subestação exterior de 60 kV.

 Linha de interligação a 60 kV à SE de Bragança, com um comprimento estimado de 16

km e painel de linha a construir nesta estação.
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2.3.1 Aerogeradores 

Os aerogeradores dispõem-se no terreno, praticamente ao longo de uma linha de cumeada, com orien-

tação geral Norte-Sul, conforme o layout apresentado no Desenho nº 3. 

A localização individual de cada aerogerador foi definida em função dos vários estudos de produtivida-

de eólica levados a cabo e das condições e orografia do terreno.  

No que respeita às fundações dos aerogeradores, realizou-se, nesta fase dos estudos, o seu dimensi-

onamento com base em desenhos disponibilizados por alguns fabricantes de máquinas.  

Posteriormente as fundações poderão sofrer ajustes em conformidade com indicações fornecidas pela 

caracterização geológica e geotécnica de cada um dos locais de fundação e pelo fabricante dos aero-

geradores finalmente seleccionado. Face às características já conhecidas do terreno serão contudo 

baseadas em maciços de betão armado e relativamente pouco profundos.  

No Desenho nº 15 – “Plataforma Tipo e Vias”, apresenta-se, a título indicativo, a fundação tipo prevista 

para os aerogeradores mais representativos, de 4 MW. 

2.3.2 Postos de seccionamento e transformação 

Na base da torre de cada aerogerador, será implantado o posto de transformação associado ao res-

pectivo grupo aerogerador. 

O posto de transformação será essencialmente constituído pelo transformador elevador da tensão de 

produção (BT) à tensão de rede de distribuição interna a 30 kV, tipicamente 1/30 kV, 4 300 kVA e ain-

da pelas celas de corte e protecção a 30 kV, para protecção e ligação do transformador referido e en-

trada e saída dos cabos da rede interna de distribuição a 30 kV. 
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2.3.3 Edifício de comando e subestação 

Na sua localização do edifício de comando e da subestação procurou-se uma minimização do impacte 

visual destas estruturas. 

O edifício de comando da subestação e principais equipamentos que o compõem, encontram-se ilus-

trados no Desenho 14. O edifício de comando, será de arquitectura singela, de um único piso, obede-

cendo, na sua forma, cor e localização, a critérios de integração paisagística a serem definidos, em 

fase de projecto de execução. Terá as dimensões mínimas para conter o equipamento necessário. No 

seu interior será instalado o posto de corte de 30 kV, a bateria de condensadores, o transformador de 

serviços auxiliares, os quadros de comando, protecção e medida, os quadros de serviços auxiliares CA 

e CC e ainda um espaço para armazenamento de peças de substituição e pequenas reparações 

2.3.4 Redes eléctricas internas de distribuição a 30 kV 

A rede de média tensão que interliga os aerogeradores ao posto de corte no edifício de comando, 

através dos respectivos postos de transformação, é subterrânea, constituída por cabos monopolares 

secos enterrados em vala. 

Essa vala é aproveitada também para se estabelecer um eléctrodo de terra, em cabo de cobre nu, ao 

longo de todo o seu comprimento, interligando todos os eléctrodos de fundação previstos em cada ae-

rogerador, em cada PT e na subestação.  

Ainda na mesma vala é instalado o cabo de dados que interliga o computador de comando centraliza-

do, localizado no edifício de comando da subestação, a cada um dos autómatos de grupo, localizados 

na torre de cada aerogerador. 
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Os cabos a serem utilizados serão com isolamento seco, em polietileno reticulado, monopolares, para 

a tensão nominal de serviço de 18-30 kV, com condutores em alumínio, com protecção por blindagem 

por fio de cobre, do tipo LXHIOV 1 x 120 mm2.  

As secções dos condutores foram calculadas tendo em atenção a corrente máxima a ser transmitida, a 

capacidade térmica dos cabos, as correntes de curto-circuito estimadas a serem suportadas e as que-

das de tensão em jogo e ainda a optimização da relação custo de investimento/perdas eléctricas. Pre-

tendeu-se ainda uniformizar na medida do possível as secções dos cabos a serem instalados. 

Face à potências envolvidas e configuração da disposição no terreno dos aerogeradores adoptou-se 

uma rede de distribuição interna com dois circuitos de ligação ao edifício de comando, a partir dos ae-

rogeradores 2 e 3. 

Em relação às secções dos condutores seleccionaram-se as secções de 120 mm2. Estes são valores 

referência que deverão ser ajustados posteriormente à confirmação dos diversos factores utilizados no 

cálculo das secções e, sobretudo, à corrente de curto-circuito. 

Assim, optou-se pela configuração representada no Desenho 12 – “Rede de Cabos”. 

2.3.5 Acessos 

Acessibilidade do parque e aerogeradores 

Os acessos locais ao Parque a partir da rede viária nacional, conforme se referiu anteriormente são, de 

uma maneira geral, de dimensões adequadas e estão em razoável estado de conservação.  

Na zona do Parque haverá que se proceder à melhoria das condições dos caminhos florestais e agrí-

colas e outros existentes designadamente quanto nomeadamente a regularização piso e algum trata-

mento da superfície de rodagem, por pavimentação com uma camada de toutvenant devidamente re-

gada e compactada e uma melhoria do correspondente sistema de drenagem das águas pluviais. Em 

locais pontuais haverá alguma correcção do traçado a fazer de forma a possibilitar a passagem dos 

meios de transporte para a instalação dois equipamentos. 



PEBO - PARQUE EÓLICO DE BRAGANÇA OESTE, LDA.  

8 

Perfil transversal tipo 

O perfil transversal tipo a adoptar apresenta uma plataforma de 5 m de largura (incluindo a zona para 

colocação dos cabos eléctricos), onde se pavimentará, com toutvenant, uma faixa de rodagem de 4 m 

de largura. Em escavação será executada uma valeta de drenagem das águas pluviais conforme indi-

cado no Desenho 15 – “Plataforma Tipo e Vias”.  

2.3.6 Plataformas de Montagem 

Para as operações de montagem dos aerogeradores e eventuais operações de grande manutenção e 

reparação, serão executadas plataformas de trabalho no local de implantação de cada um dos grupos 

aerogeradores, com as dimensões necessárias para manipular os principais componentes dos aeroge-

radores, através de duas gruas de elevada capacidade (e eventualmente uma terceira de menor capa-

cidade), a utilizar durante as operações de montagem.  

A plataforma tipo será praticamente de nível, com uma pequena inclinação (1 a 2%) para drenagem 

das águas pluviais. As suas dimensões úteis, são de cerca de 50 x 30 m2, sendo adaptadas a cada 

situação particular. Deverão ser pavimentadas com uma camada de toutvenant, devidamente regada e 

compactada. Na periferia da plataforma e onde necessário, serão instaladas valetas de drenagem. 

 No Desenho nº 15 – “Plataforma Tipo e Vias”, apresenta-se a configuração tipo da plataforma. 

2.4 RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 

Em fase final da construção, após a montagem dos aerogeradores, serão realizados os trabalhos de 

recuperação paisagística dos locais intervencionados, de forma a minimizar o impacto paisagístico e a 

prevenir possíveis acções erosivas. 
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2.5 IMPACTOS AMBIENTAIS 

2.5.1 Áreas classificadas 

O parque eólico encontra-se em zona protegida de âmbito nacional (Rede Natura 2000), - Sítio de Im-

portância Comunitária PTCON0002 – Montesinho-Nogueira, criado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 142/97 de 28 de agosto. 

Deste enquadramento resulta que o Parque Eólico fica sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental. 

A entidade licenciadora do Projeto do Parque Eólico será a Direção Geral de Energia e Geologia 

(DGEG) e a autoridade de AIA será a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 
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3. CONCEPÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO

3.1 ESQUEMA DE PRINCÍPIO DAS INSTALAÇÕES DE ENERGIA 

O conjunto das instalações eléctricas de produção e de emissão de energia, está representada de uma 

maneira geral nos esquemas eléctricos unifilares que constam dos Desenhos do Volume 2 deste pro-

jecto. 

Esses esquemas mostram não só o equipamento de produção e emissão de energia, mas também o 

equipamento de contagem e de protecção previsto, contendo ainda a indicação de algumas das suas 

características principais. 

Conforme representado nos esquemas eléctricos unifilares acima referidos, as instalações eléctricas 

de produção e de emissão de energia são essencialmente constituídas por: 

 Os dois painéis de grupo, agrupando cinco aerogeradores de 4 000 kW com tensão de

produção 1 000 V e pelos postos de transformação e de corte respectivos, equipados

com transformadores de 4.300 kVA, todos a 1/30 kV, e com um monobloco de 30 kV

compacto, de 3 funções, equipado com um interruptor-seccionador fusível, para corte

e protecção do transformador, e com um ou mais interruptores-seccionadores para

corte da entrada e da saída dos cabos da rede;

 Uma rede de 30 kV, constituída por dois ramais (circuitos), interligando os painéis de

grupo ao posto de corte;

 Um posto de corte de 30 kV constituído por um monobloco blindado de interior, com:

- 2 celas de entrada dos ramais de grupo;

- 1 cela de saída para a bateria de condensadores;

- 1 cela de saída para o transformador elevador de interligação;

- 1 cela de medidas;

- 1 cela para a saída e do transformador dos serviços auxiliares.
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 No exterior do edifício de comando, em zona contígua a este, serão também instala-

das as baterias de condensadores numa área cujo acesso será encravado por chave

com o seccionador de terra da cela de 30 kV de alimentação da bateria de condensa-

dores.

 Uma subestação exterior de interligação à rede pública de 60 kV, constituída por um

transformador de 60/30 kV, 25 MVA, e um painel de 60 kV de protecção do transfor-

mador e de saída da linha de interligação à rede pública de 60 kV.

3.2 REGIMES DE NEUTRO E TERRAS 

As instalações de produção e de emissão de energia dividem-se, como já referido, em 3 níveis de ten-

são: 

- tensão de interligação à rede a 60 kV, a jusante do transformador da subestação;

- tensão intermédia a 30 kV, entre os transformadores de grupo e o transformador da

subestação;

- tensão de produção a 1.000 V, entre os geradores e os respectivos transformadores

de grupo.

A linha de interligação, conforme indicado na ficha de caracterização do PR, é a 60 kV. 

Em princípio, na subestação do Parque, o neutro do transformador, do lado dos 60 kV, deverá ligado à 

terra através de um limitador de sobretensões (pára-raios). 

O regime de neutro utilizado nas instalações à tensão intermédia de 30 kV é o de ligação do neutro à 

terra através de impedância. Pretende-se com esta solução, aumentar a fiabilidade e selectividade na 

detecção e eliminação de defeito à terra nos ramais.  

O neutro é assim artificial e criado através de uma reactância trifásica que limita a corrente de defeito 

fase-terra a um valor próximo dos 300 A. 
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A detecção dos defeitos à terra nos ramais será conseguida pela utilização de relés de máximo de in-

tensidade homopolar (Io>), um por cada ramal.  

A reactância de criação e ligação do neutro à terra permitirá, em caso de defeito num dos ramais, a 

circulação de uma corrente homopolar de valor suficiente à sua detecção pelo correspondente relé Io>, 

que emitirá instantaneamente ordem de desligar ao ramal de defeito. 

A reactância será um auto-transformador de ligação “zig - zag”, apresentando uma impedância muito 

elevada às componentes directa e inversa da corrente e uma impedância homopolar igual à sua impe-

dância de fugas. 

As instalações à tensão de produção de baixa tensão (1.000 V) funcionam em regime de neutro à ter-

ra, realizado pela ligação directa do neutro de cada transformador de grupo à terra de serviço do posto 

de transformação. 

Atendendo à necessidade de estabelecer terras de protecção de baixa impedância, sobretudo devido 

aos riscos agravados de descargas atmosféricas directas sobre os aerogeradores, entendeu-se por 

conveniente aproveitar as fundações das torres para efectuar eléctrodos extensos, ligando-os, por sol-

dadura, às armaduras do betão armado, e reforçado com a instalação de piquetes. 

Assim, tendo presente a dificuldade de se garantir a separação entre as terras de serviço dos postos 

de transformação (instalados no interior dos aerogeradores) e as terras de protecção do aerogerador e 

do próprio posto de transformação e atendendo ainda à possibilidade que a interligação de todas as 

terras representa para a obtenção de um valor global baixo da impedância do eléctrodo de terra, op-

tou-se por um regime de terra única geral materializado num eléctrodo de grande extensão, interligan-

do todos os eléctrodos dos aerogeradores, do posto de corte e da subestação, esperando-se que o 

mesmo vá conseguir, sem qualquer melhoramento, um valor de contacto com a terra de menos que 1 

ohm. 

3.3 EXPLORAÇÃO E CONDUÇÃO 

O regime de cargas de um parque eólico não é constante, mas sim condicionado à velocidade e direc-

ção dos ventos existentes em cada momento. Apesar da instabilidade dos ventos, o estado actual da 

concepção e da tecnologia de construção de aerogeradores permite já obter funcionamentos estáveis 
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e seguros, sem introduzir perturbações de maior na rede a que os mesmos são interligados e conse-

guindo mesmo atenuar os efeitos na potência entregue à rede das pequenas variações no binário mo-

tor resultantes da passagem das pás em frente às torres ou de fenómenos de turbulência. 

O arranque e paragem de cada grupo serão determinados pela avaliação do potencial eólico e das 

condições de funcionamento que a medição contínua do vento, feita pelo anemómetro de cada aero-

gerador, permitirá estimar. A entrada em serviço dos grupos apenas será condicionada à verificação 

de que o valor da tensão e frequência da rede está dentro dos limites regulamentares e a outras con-

dições de reposição do paralelo, condicionamentos todos eles geridos pelo autómato de grupo.  

A concepção do Parque, por questões de maior fiabilidade e economia, está dirigida no sentido deste 

funcionar em regime de “abandonado ou não assistido” e de condução automática, sem necessidade 

de intervenção de um operador local ou à distância, sendo apenas telecontrolado a partir de um “Cen-

tro de Exploração” onde se disporá continuamente de informação relativa a medidas, estados e defe i-

tos das instalações do Parque e de informação relativa às grandezas características da exploração de 

cada um dos grupos (ventos, potências, energias produzidas, etc.). 

Para o efeito, a instalação de Comando e Controlo do Parque, será constituída por: 

- Um autómato de condução (AC): instalado no edifício de comando, constituído por um

microcomputador industrial equipado com programas de condução geral das instala-

ções e de gestão da exploração do parque e dotado de meios de ligação ao Centro de

Exploração, via modem. Este autómato fará ainda a condução e controlo da subesta-

ção de 60 kV, incluindo a monotorização da protecção de linha e da religação do Par-

que, sempre que houver condições da rede para o efeito.

- Os autómatos de grupo (um por cada aerogerador): cujas funções principais são as de

controlar a entrada e a saída do grupo da rede e de supervisionar toda a informação

recolhida dos vários sensores instalados nos diferentes órgãos do aerogerador. Com

base nos dados recolhidos, o autómato desempenha todas as funções de controlo das

diferentes operações, verificando, continuamente o valor dos parâmetros de segurança

e, em caso de ultrapassados os limites, promover as acções necessárias à condução

do grupo para um estado seguro. O autómato procede ainda, ciclicamente, à memori-

zação dos dados de exploração, os quais podem ser consultados em vídeo-monitor no
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local ou, à distância, no autómato de condução ou, ainda, no referido Centro de Explo-

ração. 

3.4 PROTECÇÕES 

A protecção da interligação à rede será assegurada por um conjunto de relés, representados no Dese-

nho 07 – “Protecções. Esquema Unifilar.”, que, em caso de defeito, provocarão o disparo do disjuntor 

de 60 kV da interligação separando-se assim o Parque da rede. Desligado este disjuntor, por inter-

disparo, desligará também o disjuntor de 30 kV do transformador e, consequentemente, todos os gru-

pos. 

Os grupos aerogeradores, a rede interna de média tensão (30 kV), a bateria de condensadores, o 

transformador de interligação e o painel de saída da linha de interligação são dotados das protecções 

necessárias à sua completa segurança contra defeitos eléctricos e, no caso dos grupos, também con-

tra defeitos mecânicos de funcionamento ou condições anormais de vento. 

A protecção da rede interna subterrânea de 30 kV será assegurada por relés, representados no mes-

mo Desenho 07, que actuarão sobre os disjuntores das respectivas saídas. 

A protecção de cada aerogerador será assegurada, contra defeitos eléctricos, por um relé multifunção, 

representado no Desenho 05 – “Aerogerador e Posto de Transformação e Seccionamento”, que actua-

rá sobre o respectivo disjuntor de ligação do gerador. 

O transformador dos serviços auxiliares do edifício de comando e subestação estará protegido pelos 

fusíveis da respectiva cela de protecção, de 30 kV que, em caso de fusão, provocam a abertura tripolar 

do interruptor-seccionador combinado. Para além disso, serão equipados com protecções internas que 

actuarão sobre o referido rupto-fusível.  
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4. INTERLIGAÇÃO COM A REDE

4.1 COMPATIBILIDADE DA INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO COM A REDE 

A Instalação foi concebida tendo em atenção o respeito pelos requisitos técnicos e de segurança defi-

nidos no Decreto-Lei nº 189/88, de 27 de Maio, com as alterações introduzidas pelos D.L. nº 313/95, 

de 24 de Novembro e D.L. nº 168/99, de 18 de Maio. 

Recentemente assumiu especial relevância a Portaria n.º 596/2010, de 30 de Julho, que define o Re-

gulamento da Rede de Distribuição e particularmente no que se refere às condições técnicas de liga-

ção às redes de distribuição (Capítulo 4). 

Como ilustra o esquema de eléctrico unifilar das instalações de produção e emissão de energia, atrás 

referido, esse objectivo geral será conseguido na presente Instalação mediante a utilização do seguin-

te equipamento: 

- Cinco aerogeradores de 4 000 kW, equipados com geradores síncronos ou assíncro-

nos originando uma potência total instalada de 20 MW.

- 1 transformador de interligação 60/30 kV, 25 MVA, em princípio com o enrolamento de

60 kV ligado em estrela e o enrolamento de 30 kV ligado em triângulo.

- 1 sistema de baterias de condensadores de 30 kV e de potência a calcular com rigor

segundo as características dos aerogeradores finalmente escolhidos e a capacidade

destes em produzir energia reactiva.

- Orgãos de corte (disjuntores, fusíveis e interruptores necessários ao isolamento auto-

mático das instalações, ou de parte da instalação em defeito, e às manobras normais

de exploração.

- Protecções necessárias à detecção de defeitos nas instalações de produção, no mo-

nobloco de 30 kV, na subestação de 60 kV e no ramal de interligação, incluindo a de-

tecção da situação de “rede isolada” e o impedimento da entrada em paralelo, quando

a tensão da rede e ou a frequência estiverem fora de limites aceitáveis.
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- Equipamento de controlo dos aerogeradores englobando meios automáticos de con-

trolo da tensão, frequência e fase e garantindo que o paralelo dos grupos com a rede é

feito com um controlo da velocidade de rotação eléctrica e de limitação da corrente de

ligação.

- Instalação de corrente contínua, provida de baterias de acumuladores para alimenta-

ção fiável dos circuitos de comando e controlo da instalação, incluindo protecções e

órgãos de corte.

A contagem da energia activa fornecida e energia reactiva fornecida e recebida da rede será feita por 

contadores de tarifa múltipla, preparados para telecontagem e instalados em conformidade com os 

requisitos estabelecidos pela EDP-Distribuição para o efeito. Esta contagem será feita do lado dos 60 

kV, através da sua ligação a transformadores de medida com enrolamentos secundários da classe 0,2. 

Haverá ainda um sistema de contagem distinto para a energia auxiliar consumida pelas instalações, 

sempre que não houver nenhum aerogerador em serviço.  

4.2 INFLUÊNCIA DO PARQUE NA REDE 

A linha de interligação com a rede deverá ser uma linha dedicada. Tratando-se de uma ligação a 60 

kV, directamente ao barramento da EDP-Distribuição, e tendo o barramento receptor uma potência de 

curto-circuito mínima compatível com a potência do Parque, as variações de tensão expectáveis no 

ponto de interligação, devida à operação do Parque, terão de estar seguramente dentro dos limites 

técnicos legais. Os próprios aerogeradores estão normalmente equipados com sistemas de protecção 

contra tensões inadequadas, permitindo apenas funcionar numa banda de tensões mais estreita que a 

autorizada na rede de 60 kV.  

As perturbações criadas na frequência da rede pela operação do parque serão assim insignificantes. 

Na sequência de abertura, para eliminação de defeito, do órgão de corte da rede os aerogeradores 

serão de imediato desligados por actuação das respectivas protecções de frequência, ainda antes de 

ser feito o reengate rápido do referido órgão de corte. Tal será garantido por conveniente regulação 

das protecções de frequência, quer em valor quer em tempo de operação. 
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Por outro lado, a ligação dos aerogeradores após o disparo ou manobra de abertura do órgão de corte 

da interligação, só será possível de efectuar após a existência de tensão no barramento de 30 kV do 

Parque, evitando-se desta forma a possibilidade de realização de um paralelo intempestivo. 

A variação do factor de potência é assegurada pelos próprios aerogeradores e em complemento pelo 

sistema de bateria de condensadores. 

5. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EQUIPAMENTO PRINCIPAL

5.1 QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS. NORMAS E REGULAMENTOS 

Com a finalidade de garantir a qualidade dos equipamentos principais do Parque Eólico, os fornecedo-

res de aerogeradores, serão escolhidos entre os mais conceituados do mercado e que apresentem na 

sua gama de fabrico aerogeradores certificados - em termos de projecto, construção e funcionamento - 

por organismos de certificação especializados, independentes e internacionalmente aceites e que pos-

suem sistemas de garantia da qualidade.  

Com a mesma finalidade de garantia da qualidade dos equipamentos a instalar, será exigido nos res-

pectivos concursos de fornecimento e montagem que esses equipamentos sejam construídos segundo 

normas de fabrico e de ensaio reconhecidas e ainda certificados por organismos da especialidade 

competentes e reconhecidos internacionalmente. 

O fabrico e a montagem dos aerogeradores serão acompanhados de planos de inspecção e ensaios 

específicos. Os restantes equipamentos serão, no mínimo, submetidos a ensaios de fim de fabrico. No 

fim da montagem, realizar-se-ão ensaios de entrada em serviço e de comissionamento dos equipa-

mentos, a que se seguirá uma fase de serviço experimental finda a qual, se nada obstar, se considera-

rão os equipamentos aptos para o serviço industrial. 

Na elaboração do presente projecto, respeitaram-se as prescrições dos regulamentos de segurança 

em vigor. 

5.2 GRUPOS AEROGERADORES 
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Cada aerogerador é constituído como sumariamente se descreve de seguida e se apresenta esquema-

ticamente no Desenho 03 – “Aerogerador”. 

É essencialmente composto de uma turbina eólica (rotor eólico), um multiplicador por engrenagens 

mecânicas e um gerador síncrono ou assíncrono, sendo este equipamento alojado numa cabina (“na-

celle”) orientável com o vento, uma torre metálica e diverso equipamento acessório mecânico e eléctri-

co.  

A cabina (“nacelle”) é a fuselagem de chapa de aço ou de fibra de vidro disposta no topo da torre e 

que alberga a maior parte do equipamento. Apresenta forma aerodinâmica e é orientável, rodando em 

torno do seu eixo vertical, permitindo dispor o plano das pás da roda na posição mais conveniente face 

à direcção do vento. Superiormente é fechada por uma tampa amovível, cuja abertura permite as ope-

rações de grande manutenção / reparação. A fuselagem, devidamente vedada nas juntas, constitui um 

conjunto resistente às maiores intempéries, garantindo um alto grau de protecção aos equipamentos. 

Permite também um eficaz isolamento anti-ruído e assegura a protecção dos equipamentos contra 

descargas atmosféricas. Na “nacelle” está ainda instalado um dispositivo de medição de velocidade 

(anemómetro) e da direcção do vento (sensor direccional). 

O sistema de declinação (“yaw system”), de orientação automática da “nacelle” face à direcção do ven-

to, é constituído por um sistema equipado com motores hidráulicos ou por motores eléctricos.  

O rotor da turbina eólica que se prevê instalar será equipado com 3 pás de fibra de vidro e poliester, 

sendo a regulação de passo ("pitch ") feito através da actuação de motores hidráulicos ou eléctricos, e 

por um cubo central o qual poderá estar acoplado a um eixo que, directamente ou através de um mul-

tiplicador de velocidade, o liga ao rotor do gerador.  

Para garantir a paragem do rotor eólico existe um sistema de frenagem em que o conjunto das peças 

rotativas é frenado normalmente por dois dispositivos, um travão normal hidráulico ou eléctrico, e um 

travão mecânico de encravamento para trabalhos de manutenção.  

Devidamente equilibrado em fase de montagem, todo o conjunto rotativo funcionará sem vibrações 

prejudiciais, suportando todos os regimes de vento previsíveis, sem risco de destruição ou de danos 

importantes, sendo certo que, em casos extremos de velocidade ou de direcção, os dispositivos de 

segurança actuarão no sentido de colocar o rotor eólico em bandeira e a frenagem actuará para imobi-

lizar o rotor.  
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O gerador está ligado ao quadro eléctrico de BT, de comando, controlo e alimentação dos auxiliares, 

localizado na base da torre, através de cabos isolados. O 1º troço destes cabos está livre, não fixado, 

de forma a permitir a rotação completa da “nacelle” (várias voltas). O autómato de grupo controla o 

número de rotações completas, procurando sempre que possível desenrolar os mesmos. Contudo, se 

forem atingidas três voltas completas, originará a paragem do aerogerador e a rotação da “nacelle” em 

sentido contrário.  

No quadro eléctrico estão instalados o contactor geral de ligação do aerogerador, a protecção multi-

funções e os dispositivos de ligação à rede.  

Ao lado destes quadros, está o quadro com o autómato de grupo, que comanda e controla todo o fun-

cionamento do aerogerador. Ao autómato estão ligados todos os dispositivos de medida e de vigilância 

da máquina. 

A torre de suporte da “nacelle” é metálica, constituída por diversos troços tronco-cónicos de chapa de 

aço devidamente tratada contra a corrosão e projectada para, em conjunto com a fundação, suportar a 

carga estática da “nacelle” e do rotor, e todos os esforços normais e excepcionais de funcionamento - 

resultantes de frenagens bruscas ou de curto-circuito, por exemplo - bem como todos os esforços de-

vidos à acção do vento, a acções sísmicas e outras. O acesso à “nacelle” é feito por escada metálica, 

com guarda-costas, instalada no interior da torre. A altura da torre tem a ver com o diâmetro do rotor e 

também uma análise benefícios / custos relativa ao aumento de produção com o aumento da altura e 

consequente aumento de custo (a campanha de avaliação do recurso eólico inclui a medição de ven-

tos a várias alturas, permitindo estabelecer a lei de variação da produção com a variação da altura de 

instalação do rotor. 

5.3 POSTOS DE SECCIONAMENTO E TRANSFORMAÇÃO 

5.3.1 Transformadores de grupo 

Serão transformadores trifásicos, de 4 300 kVA de potência unitária, a 1/30kV, em banho de óleo, 

herméticos, de instalação interior, equipados com um dispositivo de controlo e protecção, que vigiará a 
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temperatura do óleo, a pressão interna e o aparecimento de gases, permitindo a emissão de um alar-

me ou de uma ordem de disparo ao aparelho de corte de MT. Possuirão ainda válvula de escape de 

sobrepressões exageradas. O transformador ficará em princípio instalado no interior e na base da torre 

dos aerogeradores. 

5.3.2 Postos de seccionamento de 30 kV 

A serem instalados em cada um dos aerogeradores, são do tipo monobloco compacto de isolamento 

integral, com o barramento e a aparelhagem em atmosfera de SF6, no interior de cuba estanque, cons-

tituindo “sistemas de pressão selados”, dispensando assim qualquer acto de limpeza interna. Cada 

monobloco assegura 3 funções e é equipado com a seguinte aparelhagem: 

 Entrada da rede - Interruptor-seccionador de 630 A (nem sempre presente).

 Alimentação do transformador - Interruptor-seccionador de 200 A, combinado com fusí-

veis instalados em caixa própria.

 Saída de rede - Interruptor-seccionador de 630 A.

Os interruptores-seccionadores são do tipo de frequência de manobra acrescida. 

5.3.3  Pára-raios de 30 kV 

Serão descarregadores de sobretensões unipolares, à base de óxidos metálicos, montados em deriva-

ção à terra nas ligações aos terminais de média tensão dos transformadores de grupo. 

5.4 SUBESTAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO A 60 KV 

5.4.1  Concepção e descrição geral 
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A subestação tem como funções principais a protecção do transformador elevador e a saída de linha 

de ligação à rede. Será equipada com a aparelhagem necessária para assegurar o corte e o isolamen-

to da linha e do transformador, tendo, do lado da linha, um seccionador de terra, necessário à segu-

rança da realização das operações de conservação. Será também equipada com os transformadores 

de medida de intensidade e de tensão necessários à protecção, medida e a contagem de energia.  

O seccionamento da subestação será efectuado, do lado da alta tensão, pela abertura do seccionador 

de linha de 60 kV.  

Para evitar o estabelecimento ou corte de corrente durante a manobra de abertura e fecho do seccio-

nador de linha, este será encravado mecanicamente de forma a não permitir essas manobras sem que 

esteja o disjuntor de 60 kV na posição de desligado (aberto).  

O fecho do seccionador de terra também só é mecanicamente possível na dupla situação de disjuntor 

aberto e linha sem tensão, condições materializadas por 2 chaves, somente obtidas com a consigna-

ção da linha e disjuntor aberto. 

A protecção contra sobretensões, originadas por descargas atmosféricas e/ou por manobras, é asse-

gurada por descarregadores de óxidos metálicos instalados junto ao pórtico de chegada da linha e jun-

to ao transformador de potência e pelos cabos de guarda da linha. Tratando-se de uma zona bastante 

exposta às intempéries e relativamente alta e isolada, entendeu-se por precaução instalar uma dupla 

protecção por pára-raios. 

O disjuntor do painel de 60 kV de protecção do transformador elevador e da saída de linha será moto-

rizado de modo a ser possível o seu comando à distância, a partir de comutadores montados no painel 

de comando ou a partir do sistema de comando e controlo do Parque. O seccionador de linha e o sec-

cionador de terra serão de comando manual. 

O eléctrodo de terra da subestação (ver Desenho 11 – “Rede Geral de Terras”) será constituído por 

uma malha de cabo de cobre nu enterrado directamente no solo (de secção não inferior a 100 mm2, a 

uma profundidade e com um grau de emalhamento que permita assegurar a necessária equipotencia-

lidade em toda a área de serviço. Este eléctrodo, que desempenhará as funções de terra de serviço e 

de terra de protecção, será interligado no eléctrodo geral do Parque, descrito em 3.2. 
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5.4.2 Condições gerais de projecto e construção 

As ligações entre aparelhos estão previstas ser realizadas em tubo de cobre, de dimensões compatí-

veis com as intensidades de serviço e com a intensidade de curto-circuito de 20 kA, valor de referência 

considerado para o projecto da subestação. Realça-se que estes valores terão ser confirmados em 

fase posterior com a definição exacta das condições de ligação. 

Quer o pórtico de amarração do painel de linha de 60 kV quer as restantes estruturas metálicas de su-

porte da aparelhagem consideradas no projecto serão as normalizadas pela EDP e que esta empresa 

utiliza nas suas subestações de 60 kV. 

Nos locais de fixação dos barramentos de ligação, a aparelhagem suportará os esforços à cabeça 

transmitidos pelo tubo de cobre. O maior vão previsto, apoiado nos dois extremos, é de 5,5 m e são 

excluídos os comprimentos passíveis de ressonância (entre 0.90 m e 1.0 m e entre 1.25 e 1.5 m). 

Os isoladores de cadeia e de coluna possuirão características de acordo com as normas CEI 305 e 

CEI 273, respectivamente.  

As condições gerais de projecto e construção da subestação são as seguintes: 
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a)  Condições associadas à tensão nominal: 

- níveis de isolamento:

 . tensão mais elevada  72,5 kV 

 . tensão de isolam. à frequência industrial (fase-terra e fase-fase) 140 kV 

 . tensão de isolam. ao choque atmosférico (fase-terra e fase-fase) 325 kV 

- distâncias mínimas de isolamento:

 . à massa  66 cm 

 . entre fases  76 cm 

- nível de poluição:

 . classe  Média 

 . linha de fuga específica mínima (referida a 72,5 kV)  20 mm/kV 

 . comprimento mínimo da linha de fuga dos suportes isolantes 145 cm 

 . salinidade equivalente  28 kg/m3 

b)  Condições associadas aos efeitos térmicos da corrente 

- aquecimento  35 K 

 . temperatura ambiente máxima  40º C 

 . velocidade do vento  0,6 m/s 

 . intensidade de insolação  0,1 W/cm2 

- regime de curto-circuito:

 . temperatura final  160 ºC 

 . temperatura inicial  75 ºC 

 . correntes de curto-circuito: 

 . valor eficaz da componente alternada  20 kA 

 . duração  1 s 

 . constante de tempo da componente contínua  45 ms 

 . valor de pico  51 kA 

c)  Condições associadas à segurança do pessoal de exploração 

- distâncias mínimas de segurança:

  . de uma fase ao solo  300 cm 

  . de bases de aparelhagem ao solo  225 cm 

  . de trabalho, horizontal e vertical  300 cm 

  . de passagem de cargas  80 cm 



PEBO - PARQUE EÓLICO DE BRAGANÇA OESTE, LDA.  

24 

5.4.3 Equipamento de 60 kV 

Disjuntor 

O disjuntor será tripolar, de corte em SF6, próprio para instalação exterior e fixa. O corte é conseguido 

por auto-sopragem, sendo a pressão do gás controlada por manostato. O comando é do tipo mecâni-

co, com acumulação de energia por molas de abertura e de fecho, as quais são accionadas manual ou 

electricamente por corrente contínua. 

O disjuntor será equipado com duas bobinas de disparo, destinadas a serem actuadas por protecções 

distintas; uma das bobinas será de disparo por falta de tensão de comando, a outra por emissão de 

corrente de comando. 

Seccionador de linha e terra 

Para permitir o isolamento do painel para trabalhos de manutenção e a ligação da linha à terra, será 

instalado um seccionador tripolar equipado com facas de terra, com encravamento mecânico com o 

disjuntor e com a situação de linha consignada. 

Pára-raios de 60 kV 

Para protecção do painel de saída da linha de interligação e do transformador elevador serão instala-

dos 6 descarregadores de sobretensões de óxido de zinco, equipados com contadores de descargas e 

limitadores de pressão, próprios para montagem exterior.  
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Transformadores de medida 

Serão transformadores combinados, indutivos, herméticos, de isolamento de papel impregnado de 

óleo, próprios para montagem exterior. 

5.4.4  Transformador de interligação 60/30 kV 

Transformador trifásico, de 25 MVA, 60/30kV, em banho de óleo, de instalação exterior, equipado com 

relé Buchholz e sonda térmica, cada um com 2 escalões (alarme e disparo), e com válvula limitadora 

de sobrepressão na cuba. Será dotado de depósito de expansão e de respiro provido de exsicador. 

Em fase mais avançada de estudos, poderá concluir-se da necessidade de dotar o transformador de 

regulação de tensão em carga. 

5.4.5  Posto de corte de 30 kV 

O posto de corte, localizado no edifício de comando, junto à subestação, é constituído por 6 celas me-

tálicas modulares, equipadas com aparelhagem fixa de corte em atmosfera SF6, no interior de invólu-

cro selado, sendo:  

 2 celas do ramal da rede interna de 30 kV, cada uma equipada com um seccionador

com facas de terra e um disjuntor;

 1 cela de ligação ao transformador de interligação, equipada do mesmo modo;

 1 cela de protecção e ligação da bateria de condensadores, equipada do mesmo mo-

do;

 1 cela de medidas de tensão no barramento;

 1 cela de protecção do transformador dos serviços auxiliares de corrente alternada,

equipada com um interruptor - seccionador combinado com fusíveis;
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Todos os disjuntores serão motorizados de modo a ser possível o seu comando à distância, a partir de 

comutadores instalados no painel de comando ou a partir do sistema de comando e controlo do Par-

que, já anteriormente referido. O seccionamento dos painéis será efectuado por seccionadores combi-

nados com facas de terra de comando manual. 

5.4.6  Pára-raios de 30 kV 

Serão descarregadores de sobretensões unipolares de óxidos metálicos, montados em derivação à 

terra nas ligações aos terminais de baixa tensão do transformador de interligação. 

5.4.7  Transformador dos serviços auxiliares 

Será trifásico, de 25 kVA, 30.000 V/ 400 V, em banho de óleo, próprio para exterior. 

5.5 PROTECÇÕES 

Os relés de protecção da interligação, da rede interna de 30 kV e dos aerogeradores serão electróni-

cos, e, em alguns casos, do tipo digital e programáveis. 

A protecção mecânica do aerogerador, monitorizada pelo próprio autómato de grupo que supervisiona 

e conduz o funcionamento da máquina, é assegurada pela vigilância contínua de nomeadamente das 

seguintes grandezas: 

 velocidade e direcção do vento;

 velocidade do rotor e do gerador;

 vibrações;

 pressões e níveis dos sistemas de controlo óleo-hidráulicos;

 temperaturas das chumaceiras, do óleo e do gerador.
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5.6 FONTES DE ALIMENTAÇÃO PERMANENTES

Cada aerogerador é equipado com um conjunto rectificador-bateria, de 24 ou 48 V, para garantir a ali-

mentação dos sistemas de controlo e de segurança, incluindo relés electrónicos de protecção.  

No edifício de comando previu-se a instalação de uma unidade de alimentação permanente (UPS), 

constituída por um conjunto rectificador-bateria-ondulador e com “by-pass” electrónico, com comutação 

“sem interrupção”, para alimentação do autómato de condução, impressora e outros. Prevê-se que a 

potência da UPS seja da ordem de 1,5 a 2 kVA, tenha autonomia de 24 horas e possua dispositivo de 

detecção de mínima tensão da bateria, provocando a sua saída de serviço. 

Para a alimentação dos equipamentos de comando e protecção das instalações, incluindo relés elec-

trónicos de protecção, previu-se uma bateria de 48 V, 120 Ah, e um rectificador-carregador de 48 V, 30 

A.
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6. LIGAÇÃO À REDE RECEPTORA

Segundo as informações da EDP, o ponto receptor do Parque será na Zona de Rede 16, Ponto Injec-

tor Macedo, com uma potência de ligação de 20 MW, em painel de 60 kV a construir na Subestação de 

Bragança. Além da própria linha de interligação 60 kV 1x3x1AA160 em cerca de 16 km, será necessá-

rio construir o painel de 60 kV na SE. Eventualmente serão necessárias obras de ampliação/adaptação 

no PR. 

As características principais do PR, são: 

Subestação Tensão Nominal 

no PR (kV) 

Potência de Curto-

Circuito Mínima (MVA) 

Características 

Religação 

Bragança. Ponto 

injector Macedo 

60 337 1 religação rápi-

da (300 ms) 
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7. AVALIAÇÃO DO POTENCIAL EÓLICO DA ZONA

Foram montadas vários mastros de medida de ventos na área que permitiu caracterizar com rigor o 

recurso eólico no local do Parque fazendo uso dos dados de outros mastros de medida anteriormente 

instalados e correlacionando-os.  

Os estudos executados pelo INEGI apontam para valores da velocidade do vento elevados,  entre os 

7,9 e os 8,5 m/s 
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8. ANEXO I

CÁLCULOS 

- Potência e Correntes de Curto-Circuito para o Parque isolado

- Cabos da Rede Interna de Distribuição Interna a 30 kV
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CÁLCULO DA POTÊNCIA E DA CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO 

Sb = 20MVA 

Zpcc = 20/337 = 0,059p.u. = 5,9% 

Xpcc = X1 x Pb / U2 

Xpcc = 0,4 x 16 x 20/ 602 = 0,035 = 3,5% 

Z60(Montesinho-PEBO) = 0,059 + 0,035 = 0,095 (9,5%) 

Scc60(Montesinho-PEBO) = Pb / Z = 20 / 0,095 = 210,7 MVA 

Z30(Montesinho-PEBO) = 9,5 + 8 = 17,5% 

Scc30(Montesinho-PEBO) = Pb / Z = 20 / 0,175 = 114 MVA 

Onde: 

Icc60(Montesinho-PEBO) = Scc60(Montesinho-PEBO) / U = 210,7 / 60 = 3,5 kA 

Icc30(Montesinho-PEBO) = Scc30(Montesinho-PEBO) / U = 114 / 30 = 3,8 kA 
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CÁLCULO DOS CABOS 36kV DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA 

CABOS DE INTERLIGAÇÃO DA REDE INTERNA DE 30KV 

Tensão nominal: 30 kV 

Potência nominal máxima para ramal de maior potência (3 grupos de 4 MW): 12 MVA 

Corrente de curto-circuito cálculo: 4000 A 

Duração de curto-circuito t = 1s 

Tipo de cabos: monopolar, 18/30kV 

(LXHIOV - Alumínio c/ isolação em polietileno reticulado) 

Condições de Instalação: enterrados em esteira 

Cálculo da Intensidade a transmitir em regime normal 

I = Sn / (√3 x Un) = 12 000 / (√3 x 30) = 230,9 A 

Secção necessária para o aquecimento em regime permanente - Stperm 

Intensidade fictícia, aplicando-se um coeficiente de correcção devido à proximidade térmica de dois 

outros sistema (dois outros ternos de cabos na mesma vala), com distanciamento de 25cm: 

If = I / k1 = 231 / 0,79 = 292 A 

Sendo o valor de k1 = 0,79 retirado do gráfico 1 

Desprezaram-se correcções devidas à temperatura do solo, resistividade térmica do solo e profundida-

de de colocação (dado que os ternos serão colocados entre 0,70 e 1,20 m de profundidade). 

Smin(Quadro 2) = 150mm2      (secção mínima) 
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Gráfico 1 – Coeficientes de correcção para sistemas trifásicos (cabos tripolares 

ou ternos de cabos monopolares) 
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Quadro 1 – Características Eléctricas dos cabos LXHIOV 
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Secção necessária para o aquecimento em regime de curto-circuito - Stcc 

Condições: 

Regime adiabático, calor dissipado unicamente pelo condutor; 

Temperatura inicial = 90ºC 

Temperatura final = 250ºC 

A secção mínima é dada por: 

Smin = Icc x √t / k, sendo k = 94 na caso de PEX – polietileno reticulado 

Smin = 4000 x 1 / 94 = 42,5 mm2 

O valor da Intensidade máxima em regime permanente (244 A) encontra-se francamente abaixo da 

admissível (360 A) para a secção de 150 mm2 sendo esta a secção considerada mínima para o ramal 

com maior valor de potência a transmitir (12 MVA). 

Por outro lado existe normalmente conveniência em adoptar a mesma secção para todos os ramais do 

parque. 

Assim adoptou-se um terno de 150mm2 para os ramais da rede de distribuição interna a 30kV do 

parque eólico. 

Os valores referidos nesta secção deverão ser confirmados posteriormente em função de estudos de 

optimização de custos/perdas. 
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