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Resumo 

 

O sistema elétrico do arquipélago dos Açores, desafiado pelas especificidades geográficas 

da região e pela distância ao continente, apresenta potencialidades e limitações que impõem 

modus operandi próprios, tanto no que respeita às estruturas como à gestão. A escolha de 

realizar este estudo prende-se com a necessidade de explorar alternativas aos procedimentos 

atuais, que tenham em conta o equilíbrio entre os custos e os benefícios. 

 Numa primeira fase, é apresentada uma análise transversal do sector elétrico dos Açores. 

São analisadas as estruturas e modos de operação das centrais de produção, as respetivas 

tecnologias utilizadas bem como as redes de transporte e distribuição e as estatísticas sobre o 

consumo. A atenção é seguidamente canalizada para a ilha de S. Miguel, maior por extensão, 

população e consumo, e com uma forte componente geotérmica que a torna única. 

Numa fase posterior do estudo, é apresentada uma análise de viabilidade técnica e 

económica da instalação de um sistema de transporte marítimo de energia elétrica que permita 

realizar a interligação das redes isoladas de três ilhas do grupo central do arquipélago dos 

Açores: S. Jorge, Pico e Faial. A análise é suportada na simulação da rede em DPlan, onde são 

testadas com detalhe, para a situação de ponta e vazio, todas as hipóteses de ligação. Para cada 

hipótese testada, são avaliados diferentes critérios de desempenho, incluindo a eficiência e a 

segurança de abastecimento analisando as consequências de se perder uma das ligações. Com 

base nos resultados do estudo, as propostas analisadas são finalmente discutidas e 

comparadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Sector elétrico, arquipélago dos Açores, rede de transporte, micro redes, 

interligação.  
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Abstract 

The electrical system of Azores, challenged by various geographical peculiarities 

presents potentialities and limits which impose specific modus operandi, both as regards facilities 

and infrastructures and in management terms. The decision of undertaking this arises from the 

acknowledged necessity of identifying valuable alternatives to the existing systems and methods, 

bearing in mind the fundamental balance between costs and benefits.  

The first part of the present paper proposes a comprehensive study about the Azorean 

electrical sector, which includes the analysis of infrastructures, management processes of power-

plants and the relative technologies, transport and distribution grids as well as energy 

consumption statistics. Subsequently, significant attention is devoted to the island of S. Miguel, 

which presents the largest population and energy consumption as well as a greater availability of 

geothermal resources.  

The mentioned study is followed by the proposal and the respective economic and 

technical assessment of the installation of a maritime energy transport system capable of carrying 

through the interconnection between the isolated networks of three islands: S. Jorge, Pico and 

Faial. A quantitative costs-benefit analysis is then carried out on the basis of past similar 

researches and of the study of the specificities that each island’s electrical system presents.  At 

last, the thesis is corroborated by a simulation of the network using the programme DPlan, where 

every interconnection hypothesis is tested in greater detail. For hitch tested hypothesis, it is 

evaluated different performance criteria, like efficiency and security. Based on the results of the 

study, the proposals are finally discussed and compared. 
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1. Introdução 

 

A energia elétrica representa hoje um recurso fundamental para garantir o bem-estar do ser 

humano.  

O rápido e contínuo aumento da procura de energia a nível nacional, europeu e internacional, 

juntamente com uma crescente preocupação com o impacto da antropização, implica a necessidade 

de potenciar o sistema de produção e transmissão da eletricidade com a implementação de soluções 

inovadoras. 

A dependência mundial das fontes fósseis mantém-se substancialmente elevada, com a sempre 

crescente atenção económica e geopolítica com os países da OPEP (Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo) e do Médio Oriente. O consumo destas fontes e da energia elétrica em geral 

são atribuídos principalmente a quatro macro setores: à mobilidade de pessoas e mercadorias, 

aquecimento e refrigeração, à iluminação pública e privada e à indústria. É, portanto, indispensável 

continuar a investir meios financeiros, científicos e esforços de reflexão intelectual para garantir estes 

serviços fundamentais, respeitando os recursos ambientais e salvaguardando o impacto no bem-estar 

do ser humano, hoje e no futuro. 

O primeiro desafio que a política energética nacional deve enfrentar é a gestão racional da energia. 

Hoje, com a inovação tecnológica, foi provada a possibilidade de reduzir consideravelmente o consumo 

local, regional e nacional das fontes fósseis e aumentar a eficiência dos processos de transformação 

da energia nas fases de produção, transmissão, distribuição e utilização final. O aumento da eficiência 

dos mencionados processos, com soluções criativas, pode ser considerado como uma atividade quase 

infinita, onde há sempre algo a melhorar e novas tecnologias a implementar, até nas redes mais 

pequenas. 

O desenvolvimento de redes de cabos de corrente contínua ou alternada de alta e média tensão ocupa 

uma posição importante neste processo e representa um bom exemplo da referida evolução. Num 

contexto de transporte de energia elétrica marítimo, uma rede de cabos é globalmente preferível tanto 

do ponto de vista técnico-económico - basta pensar à ligação com a rede de plataformas eólicas 

offshore, onde a utilização de cabos submarinos representa uma solução obrigatória -, como do ponto 

de vista do impacto ambiental, graças à possibilidade de realizar ligações submarinas que anulam a 

poluição visual e minimizam a interação com o ambiente natural.  

Com base nestas considerações, o presente documento realiza uma análise e um estudo crítico 

sobre o passado e atual setor da energia elétrica nos Açores, ponderando as potencialidades e limites 

impostos pelas especificidades geográficas do arquipélago (localização, recursos ambientais e 

geomorfologia).  São, por conseguinte, identificados possíveis planos futuros pela maximização do 

aproveitamento e da independência energética da região.  

Segue esta análise a proposta e o relativo estudo de viabilidade técnica e económica da 

instalação de um sistema de transporte marítimo de energia elétrica que permita realizar a interligação 

das redes isoladas de três ilhas do grupo central do arquipélago dos Açores: S. Jorge, Pico e Faial. 
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1.1. Motivações e objetivos do trabalho 

 

Em Portugal, o sector elétrico é operado de maneiras diferentes nas regiões autónomas e no 

território continental português, tanto do ponto de vista estrutural e como funcional. Este trabalho 

apresenta as principais diferenças entre os métodos de gestão, focando-se no sistema elétrico do 

arquipélago dos Açores, desafiado pelas características geomorfológicas específicas da região e pela 

distância ao continente.  

A escolha de realizar esta análise e de desenvolver o presente documento deve-se à 

necessidade de explorar alternativas aos procedimentos atuais, que tenham em conta o equilíbrio entre 

os custos e os benefícios: algo reconhecido, também por mim, no decorrer de uma experiência 

profissional dentro da empresa EDA, Eletricidade dos Açores.   

O arquipélago dos Açores é um conjunto de nove ilhas no centro do oceano Atlântico, acerca 

de 1 525 km de distância de Portugal continental. Cada ilha possui a sua própria rede elétrica, 

totalmente independente e com centrais de produção adequadas e dimensionadas para o consumo 

local. Por serem ilhas de origem vulcânica, apresentam características ambientais próprias e 

exclusivas: no arquipélago, por exemplo, ainda existem fumarolas e vários vestígios de atividade 

vulcânica. Apesar de persistirem alguns riscos (são 26 os vulcões ativos presentes nas ilhas e nas 

águas territoriais: classificados como “adormecidos” por não se encontrarem atualmente em atividade) 

a presença vulcânica representa uma grande vantagem para o setor elétrico da região, constituída pelo 

considerável e raro potencial geotérmico.  

Os primeiros capítulos da presente dissertação apresentam, definem e caracterizam todo o setor da 

energia elétrica nos Açores, acompanhando todos os processos até ao consumo final dos residentes: 

a produção, o transporte e a distribuição. À luz das especificidades territoriais de cada ilha, é dada 

especial atenção às necessidades adicionais como, por exemplo, o transporte de combustíveis por 

meios marítimos.  

A ilha de São Miguel é a maior ilha do arquipélago, por extensão e população, com o maior 

aproveitamento geotérmico da região. Por este raro potencial energético e, por esta ilha representar 

mais de metade da produção e consumo elétrico dos Açores, um dos objetivos do presente documento 

é o estudo pormenorizado e crítico do sector elétrico desta ilha em específico. É apresentada a análise 

do consumo, das infraestruturas, dos processos produtivos, das redes de transporte e distribuição, dos 

métodos de controlo da frequência e da tensão bem como dos possíveis investimentos futuros, tendo 

em conta os custos implicados da central termoelétrica do Caldeirão. 

Neste respeito,  a presente dissertação presta especial atenção à construção de parques 

eólicos em mar alto. No caso de tais soluções é obrigada a instalação de cabos submarinos que 

realizam a ligação à terra para permitir o trânsito da energia.  

O isolamento e a pequena dimensão das redes elétricas das ilhas dos Açores, dificulta a sua 

operação: qualquer ocorrência negativa na rede pode ter grandes e graves consequências. Na segunda 

parte desta dissertação estuda-se e propõe-se, portanto, a instalação um sistema de interligação entre 

três pequenos sistemas, nas ilhas de São Jorge, Pico e Faial, com o objetivo de obter um sistema mais 

estável e maximizar o aproveitamento dos seus recursos. 
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Apresenta-se então uma análise de todas as infraestruturas de produção e transporte existente 

atualmente nestas ilhas, bem como são definidos os seus valores de consumo. Segue o estudo 

detalhado da interligação que inclui a descrição dos equipamentos necessários, a posição da instalação 

e os requisitos estruturais e para a colocação dos cabos submarinos.  

Para um melhor entendimento da proposta, o estudo é corroborado por uma precisa e completa 

simulação baseada nas características reais das redes. Este recurso adicional permite definir e explicar 

claramente: qual o melhor nível de tensão a ser utilizado, como esta interligação irá se comportar em 

situações de vazio e de ponta do consumo, o transito de energia, as circunstâncias de curto-circuitos, 

as perdas e a formação de potência reativa nos cabos. 

Por último, apresenta-se um estudo económico que sugere os custos dos novos equipamentos 

necessários à instalação do sistema, os benefícios financeiros com os lucros devidos à melhoria de 

aproveitamento dos recursos e a definição de um valor de investimento até o qual se considera a 

realização do projeto como financeiramente viável. 

 

1.2. Abordagem e organização do texto 

 

O presente documento está organizado em quatro partes relativas: a primeira à introdução; a 

segunda à análise objetiva e crítica do setor elétrico dos Açores; a terceira ao estudo de viabilidade 

económica e técnica do sistema de interligação entre micro redes; e a quarta à definição do resultado 

do trabalho científico, à observação de falhas ou limites e à comparação com alternativas existentes.  

Organizado por capítulo e subcapítulos, o conteúdo da presente dissertação é elaborado da 

seguinte forma: 

 

• Caracterização e Evolução do Sistema Elétrico dos Açores 

o O primeiro subcapítulo refere as características do setor elétrico a nível regional. São 

apresentadas informações básicas e cruciais sobre a introdução da eletricidade no 

arquipélago. Segue a explicação da estrutura e modo de operação do setor em 

Portugal continental e nas regiões autónomas. São depois apresentados na integra os 

valores de consumo nas ilhas, as características produtivas gerais e específicas bem 

como as especificidades da rede de transporte e distribuição e por fim o processo de 

transporte marítimo; 

o O segundo subcapítulo foca-se apenas no setor elétrico de São Miguel. Apresenta-se 

o estudo dos valores de consumo e produção, e das infraestruturas de produção, 

transporte e distribuição da energia elétrica. É ainda explicado o processo de controlo 

da tensão e frequência da rede. São definidos, por último, os principais objetivos para 

o futuro e avaliados os custos na central termoelétrica da ilha; 

 

• Interligação de pequenos sistemas de energia isolados 

o O primeiro subcapítulo relata os estudos existentes e a principal literatura sobre projetos 

similares; 
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o O segundo subcapítulo descreve as vantagens que a proposta de uma interligação pode 

trazer; 

o O terceiro subcapítulo apresenta em pormenor as características das micro redes já 

existentes nas ilhas; 

o O quarto subcapítulo analisa e verifica a capacidade das centrais instaladas de melhorar 

a gestão dos recursos a partir de uma rede interligada; 

o O quinto subcapítulo propõe o estudo das novas ligações, as características, os requisitos 

fundamentais e os cabos a serem instalados; 

o O sexto subcapítulo apresenta a simulação da proposta: a rede é testada com precisão 

para várias situações e cenários, com o auxílio do programa DPlan; 

o O sétimo subcapítulo compreende o estudo completo da viabilidade económica do projeto. 
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2. Caracterização e Evolução do Sistema Elétrico dos Açores 

 

2.1. O Sector Elétrico dos Açores 

2.1.1. A Introdução da Eletricidade nos Açores 

 

Em 1900 o Eng. José Cordeiro construiu a primeira central elétrica dos Açores na ilha de São 

Miguel:  a Fábrica da Vila. Licenciado em Engenharia Química em Paris (1893), que voltou para a sua 

terra natal, com o intuito de montar instalações de produção de energia hidroelétrica, distinguindo-se 

assim como pioneiro da eletrificação dos Açores. Esta central foi seguida, apenas quatro anos mais 

tarde, pela Fábrica da Cidade, na mesma bacia hidrográfica.  A central Fábrica da Vila esteve em 

funcionamento até 1972, enquanto a central Fábrica da Cidade funcionou até 1974 [3]. 

 Entre 1900 e 1905, foi montada uma rede elétrica em Vila Franca do Campo, Ribeira Grande, 

Ponta Delgada e Lagoa. Anteriormente a 1837, a iluminação era feita com azeite de peixe, passando 

a gás de Kopke em 1881 [3]. 

Em 1907, o Eng. José Cordeiro fundou a Empresa de Eletricidade e Gás, Lda. [3].  

Mais tarde, com a evolução dos consumos e da tecnologia, os recursos hídricos eram 

incapazes de satisfazer as necessidades, sendo necessário a implementação de centrais térmicas.  

Em 1980 foi construída a primeira central geotérmica no arquipélago: a Central do Pico 

Vermelho, na Ribeira Grande [3]. 

No ano seguinte foi constituída a Empresa de Eletricidade dos Açores (EDA) com o intuito de 

criar uma entidade a nível regional que fosse capaz de cumprir com todas as necessidades do setor 

energético que se encontrava em grandes dificuldades. A Empresa iria então explorar todo o sector 

elétrico, a produção, o transporte e a distribuição de energia na região [3]. 

Em 2002, a autoridade da ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos estendeu-se 

às regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Assim, as respetivas empresas passaram a ser 

sujeitas ao seu controlo e regulação, sendo que o sobrecusto da insularidade passou a ser suportado 

no quadro tarifário nacional [3]. 

 

 

Figura 1 Estátua de Eng. José Cordeiro na cidade de Ponta Delgada 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7ores
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2.1.2. Comparação entre o modelo Europeu e o Açoriano 

 

Segue a elaboração do estudo sobre a organização do setor elétrico açoriano e português 

(continental), resultante de uma entrevista com o Professor Jorge Esteves, Diretor de Infraestruturas e 

Redes da ERSE. 

Em 2001 o governo português em cooperação com o espanhol, implementou, no contexto do 

mercado único europeu, um modelo de mercado da eletricidade em substituição de um modelo 

verticalizado em que uma empresa pública detentora do sector da produção, era responsável por toda 

a cadeia de valor, transporte, distribuição e comercialização. Verificou-se, de facto, que alguns destes 

sectores da cadeia de valores poderiam se realizar num mercado liberalizado, o que seria preferível 

segundo Bruxelas. Tanto a produção como a comercialização foram liberalizados e abertos ao 

mercado. O transporte e a distribuição, por serem monopólios naturais onde os custos fixos e 

investimentos são muito elevados, passaram a ser operados por empresas privadas diretamente 

controlada por uma entidade reguladora para evitar sobrecustos ao consumidor. Essa instituição, 

chamada de Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), para além da regulação do sector 

da eletricidade também abrange a regulação dos setores do gás natural e do gás de petróleo liquefeito.  

O diploma legal foi derrogado no que concerne aos territórios dos Açores e da Madeira, devido 

às suas especificidades periféricas. Assim, a EDA é ainda uma empresa, parcialmente pública (50.1%), 

com uma estrutura verticalizada responsável pela produção, transporte, distribuição e comercialização 

no território açoriano. Porém, estes setores passam a estar sujeitos à regulação por parte da ERSE. 

Foi ainda permitida a criação de empresas privadas de produção de energia, mas, não havendo um 

mercado de energia e existindo apenas um comprador único, essas entidades dependem de contractos 

prévios com a EDA para a sua atividade. 

A inexistência de concorrência, aliada à necessidade de transportes dos combustíveis e aos baixos 

rendimentos dos grupos geradores a diesel de pequenas dimensões (desenhados para serem 

utilizados em transportes marítimos), traduz-se numa elevação do preço da energia. Como os Açores 

são uma região portuguesa, apesar de autónoma, existe uma repartição da tarifa por todo o país. 

 

2.1.3. O consumo 

 

 A Região Autónoma dos Açores possui 246 102 habitantes, sendo que 137 699, um pouco mais 

de metade, são residentes na ilha de S. Miguel. Cada uma das nove ilhas encontra-se isolada 

eletricamente, com o seu próprio valor de consumo característico e individual. No ano de 2017, 

registaram-se 124 176 consumidores de baixa e média tensão e um consumo total de 734 582 799 

kWh em que 61,3% corresponde a baixa tensão e 38,7% a média tensão. Isto corresponde a um valor 

de 2,99 MWh/habitante, valor abaixo da média nacional de 4,58 MWh/habitante em 20161 [4][8]. 

  

                                                      
1 Valores retirados de: www.pordata.com 
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2.1.4. A produção 

 

A produção de energia elétrica no arquipélago dos Açores está maioritariamente a cargo da 

EDA, existindo apenas algumas produções independentes como é o caso do Parque Eólico da Serra 

do Cume Norte, composto por quatro aerogeradores e com um valor de potência instalada total de 3,6 

MW e no caso da Central de Valorização Energética de Resíduos Sólidos Urbanos com uma potência 

instalada de 2,6 MW, ambas localizadas na ilha Terceira. Existe ainda uma empresa de produção de 

carne de suíno e animais reprodutores, a Agraçor que produz energia para consumo próprio através 

do biogás e ainda vende excedentes da sua produção à rede pública [5][6]. 

 Maioritariamente a produção na região, tem ainda origem nos combustíveis fosseis. Em 2017, 

a produção de energia elétrica total foi de 802,94 GWh, sendo 36,6% de origem renovável e 63,4% de 

origem térmica, da qual, 55,0% foi à base de fuelóleo e 8,4% de gasóleo. Todas as ilhas dispõem de 

um central termoelétrica, não existindo qualquer ligação elétrica entre elas mesmas [4]. 

 

 

Figura 2 Percentagem de produção por tecnologia na Região Autónoma dos Açores  

 

Nos últimos anos, a EDA tem apostado nas energias renováveis, para reduzir a dependência 

dos combustíveis fósseis, por razões económicas e para reduzir pegada humana no ecossistema 

açoriano. A geotermia e a hídrica são tecnologias já exploradas e de viabilidade comprovada na região, 

assim continuam a existir vários investimentos para atualizar regularmente os equipamentos e 

instalações. Foram ainda construídas novas centrais como é o caso da central geotérmica do Pico Alto 

na Terceira inaugurada em novembro de 2017 [3].   
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Figura 3 Central Geotérmica do Pico Alto, ilha Terceira 

 

A produção de eletricidade a partir da energia eólica existe nos Açores desde 1988 (oito 

aerogeradores de 30 kW cada, instalados em Santa Maria e, entretanto, já fora de serviço), foi o 

segundo parque eólico do país (sendo o primeiro em Porto Santo). Em 2017, apenas duas das nove 

ilhas não possuam um parque eólico ativo. O arquipélago dispõe de oito parques eólicos, 54 

aerogeradores e uma capacidade total de 32,95 MW, tendo também em conta um parque privado. 

Apesar de existir um parque eólico privado na ilha da Graciosa com 5 aerogeradores de 900 kW, ou 

seja, uma capacidade de 4 500 kW no total, este parque até ao momento não se encontra ativo [1].  

A ilha das Flores é um caso especial, sendo que já foram registadas muitas horas de serviço 

em que o consumo foi satisfeito utilizando apenas tecnologias renováveis. Isto deve-se aos últimos 

investimentos na central hídrica Além Fazenda, com uma capacidade de 1 632 kW, ao parque eólico 

Boca de Vereda com 600 kW e à existência de um volante de inércia que permite limiar os efeitos 

negativos sobre a qualidade de frequência da rede. Graças a este projeto bem-sucedido, está a ser 

avaliada a implementação de volantes de inércia nas ilhas mais pequenas que dispõem de energia 

eólica. Existe ainda uma proposta para uma segunda central hídrica nesta ilha, a central da Ribeira 

Grande: com esta nova central, espera-se que 80% do consumo da ilha seja satisfeito usando apenas 

tecnologias renováveis o que representa um valor extremamente positivo [1][3].   

Estão em curso novos planos para a construção de dois parques fotovoltaicos na ilha de Santa 

Maria e no Corvo. Tendo em conta a pequena dimensão e o reduzido número de residentes, espera-

se que estes projetos tenham um grande impacto. Por exemplo, na ilha de Santa Maria, espera-se que 

o parque fotovoltaico consiga satisfazer 17% do consumo em regime de ponta. Somando aos valores 

de 2017 produzidos pelo parque eólico do Figueiral, já existente na ilha, mais de 29% da produção 

anual pode vir a ser de origem renovável [3]. 

No caso do Corvo, até que este projeto seja implementado, não existe nenhum aproveitamento 

elétrico renovável na ilha, existindo apenas uma central termoelétrica gerida automaticamente [3]. 

Na Graciosa, para combater o domínio dos combustíveis fosseis, iniciou-se o programa 

YOUNICOS, que ao combinar um parque eólico amplificado (4,5MW), um parque fotovoltaico (1MW) e 

um grande conjunto de baterias (4MW/3,2MWh) pretende revolucionar a gestão elétrica das micro 
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redes, satisfazendo o consumo desta ilha a 100% à base de renováveis em certos períodos de tempo. 

No total anual, estima-se uma penetração de renovável inferior a 70%. Este projeto, único e inovador, 

representa a primeira rede no mundo na escala do megawatt formada por um sistema de energia 

renovável [10]. 

 

2.1.5. As redes de transporte e distribuição 

 

Não existem grandes infraestruturas de transporte de energia elétrica, sendo que o arquipélago 

tem uma pequena área terrestre e pouco consumo.  Algumas ilhas mais pequenas, como é o caso do 

Corvo, Sta. Maria, S. Jorge e Graciosa, apenas dispõem de uma rede de distribuição [1]. 

 

Tabela 1:Níveis de tensão disponíveis nas redes de distribuição e transporte por ilha 

Ilha Distribuição Transporte 

S. Miguel 30kV; 10kV; 0,4kV 60kV 

Sta. 
Maria 

10kV; 0,4kV - 

Terceira 15kV; 0.4kV; 6,9kV 30kV 

Faial 15kV; 0,4kV 15kV 

Pico 15kV; 0,4kV 30kV 

S. Jorge 15kV; 0,4kV - 

Graciosa 15kV; 0,4kV - 

Flores 15kV; 0,4kV 15kV 

Corvo 15kV; 0,4kV - 

 

É de notar que o nível de tensão 6,9kV é apenas utilizado para fornecer energia à parte do 

destacamento americano da Base das Lajes. 

 

 

2.1.6. O transporte de combustíveis  

 

No arquipélago dos Açores, os combustíveis são transportados via marítima, provenientes de 

Portugal continental, a cargo da empresa Transinsular. Numa primeira fase, são transportados apenas 

para as ilhas de S. Miguel e Terceira, sendo o combustível para as restantes ilhas armazenado em S. 

Miguel. Numa segunda fase, o combustível é transportado para as outras ilhas à exceção do Corvo: 

neste caso é abastecido em menores quantidades a partir da ilha das Flores. 

 Esta primeira paragem na ilha de S. Miguel traduz-se em custos extra para o armazenamento 

e descarga [3]. 
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2.2. O Caso da Ilha de São Miguel 

 

A ilha de S. Miguel é a maior ilha do arquipélago dos Açores, apresenta uma superfície de 

744,7 km2, onde vivem 137 699 habitantes e um número de 63 292 consumidores [4]. 

À luz dos elevados valores de consumo e produção de energia elétrica e por possuir uma forte influência 

geotérmica, esta ilha foi escolhida para um estudo mais aprofundado. 

 

2.2.1. Consumo 

 

Em 2017 a ilha de S. Miguel apresentou um consumo total de 402 924 026 kWh [4], onde 59,5% 

desse valor corresponde à baixa tensão. O consumo em média tensão tem como principais 

consumidores os sectores comercial e industrial enquanto, em baixa tensão, o principal consumidor é 

o conjunto dos domésticos. O consumo per capita corresponde a 2 926 kWh/habitante. 

  

 

Figura 4 Evolução do Consumo por mês no ano de 2017 na ilha de S. Miguel [4]. 

 

Figura 5 Evolução do consumo por mês no início do ano de 2018 na ilha de S. Miguel [4]. 
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Figura 6 : Consumo médio mensal por nível de tensão (GWh) em Portugal continental [13]. 

Ao analisar os gráficos anteriores é possível perceber que o consumo em S. Miguel não segue 

a mesma evolução que o consumo em Portugal continental. Na ilha, o valor mais elevado do consumo 

de energia elétrica é registado nos meses mais quentes, enquanto em Portugal continental o valor 

máximo é atingido nos meses mais frios.  

 

 

Figura 7 Evolução do consumo por ano na ilha de S. Miguel [4]. 

 

Tudo indica que nos próximos anos haverá uma consolidação do crescimento económico dos 

Açores e uma taxa de desemprego cada vez mais reduzida. Porém, cada vez mais os equipamentos 

de aquecimento, refrigeração e iluminação têm maiores eficiências energéticas. Isto significa que, 

apesar do crescimento económico não se preveem aumentos significativos no consumo da eletricidade 

[9]. 

 

2.2.2. As infraestruturas de produção de energia elétrica 

 

Na Ilha de S. Miguel estão em funcionamento onze centrais de produção de energia elétrica, com 

base em várias tecnologias. 

  A principal instalação continua a ser a central térmica do Caldeirão, construída em 1987. Esta 

central possui oito grupos geradores térmicos que totalizam uma potência de 98 MW (123,6 MVA). 
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Todos os grupos encontram-se ligados a um barramento comum de 60kV através de transformadores 

de acoplamento [1]. 

A central tem a capacidade necessária para abastecer individualmente toda a procura da ilha, 

mesmo durante os seus valores de ponta. Isto representa uma condição indispensável, porque permite 

que a central satisfaça todas as necessidades elétricas caso exista uma interrupção na produção das 

centrais renováveis, por questões de manutenção ou mesmo acontecimentos imprevistos.  Cumpre 

ainda o critério de segurança “n-2”, o qual pressupõe que a ponta máxima do ano de cada sistema terá 

de poder ser alimentada mesmo que o maior grupo e outro de menor potência estejam fora de serviço 

[9]. Em 2017, foi registado um valor máximo de potência de ponta de 71,63 MW [4]. 

 

 

Figura 8 Sistema unifilar simplificado da central Térmica do Caldeirão 

A produção, através de energia hídrica é feita a partir de sete pequenas centrais. Na maioria 

dos casos, o aproveitamento hídrico da ilha é baseado em pequenas quantidades de água combinadas 

com uma elevada diferença de cota entre o açude e a central. 

O aproveitamento de Água D’Alto, constituído pelas centrais Fábrica Nova e Ribeira da Praia, 

é uma continuidade das primeiras centrais hídricas da ilha criadas pelo Eng. José Cordeiro. A Fábrica 

Nova, construída a 1927 [2], está ainda ativa, condicionada a cerca de duas horas de serviço por dia 

útil, já que nos últimos anos grande parte dos seus recursos hídricos foram desviados para 

abastecimento da cidade de Ponta Delgada. Mesmo assim, a instalação mantém-se aberta e até 

chegam a ser feitos investimentos para a manter em funcionamento, mais por valor histórico do que 

por motivos económicos. É de notar ainda que a central é operada manualmente, chegando a ser 

necessário perto de nove minutos de operação, desde que a comporta é aberta até a central estar em 

paralelo com a rede. 

Numa situação semelhante encontra-se a Central dos Tambores, construída em 1909, que, por 

ter uma pequena diferença de cota do açude para a central e por o equipamento estar com elevado 

desgaste, apenas produz com uma capacidade de 20kW de potência de forma continua e, que, por 

algum valor histórico e por já estar em funcionamento automático, continua em operação. 

O aproveitamento hídrico do vale da Ribeira Quente é constituído por quarto centrais em 

cascata onde os recursos hídricos de uma central são novamente utilizados para a central seguinte. 
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Este conjunto de centrais é constituído pelas centrais dos Tambores, Canário, Túneis e Foz da Ribeira, 

ordenadas respetivamente de montante para jusante. Estas instalações são as únicas em S. Miguel a 

usar turbinas do tipo Francis. 

 

 

Figura 9 Localização das centrais do aproveitamento hídrico do vale da Ribeira Quente [3]. 

Existe ainda um aproveitamento hídrico na Ribeira Grande, a central do Salto do Cabrito. Esta 

instalação com uma turbina de tecnologia Pelton é um segundo aproveitamento face à antiga Central 

da Fajã Redonda, com uma menor diferença de cota em relação ao açude, comum a ambas, que 

operava desde 1927 e encerrou em 2004 [2]. Todas estas centrais mini-hídricas encontram-se ligadas 

a uma rede de distribuição de 30kV. 

 

Figura 10 Açude da Central da Fajã Redonda e Salto do Cabrito (imagem da esquerda). Central da Fajã 
Redonda (imagem da direita) [2]. 

 

 
Tabela 2 Centrais mini-hídricas na ilha de S. Miguel e as suas características [1]. 

Centrais Mini-hídricas Tecnologia 

Tensão 
de 

Geração 
(kV) 

Unidades 
Potência 
Instalada 

(kW) 

Potência 
Instalada 
Total (kW) 

Salto do Cabrito Pelton 0,4 1 670 

5 030 

Ribeira da Praia Pelton 0,4 1 800 

Fábrica Nova Pelton 3 1 608 

Tambores Francis 0,4 1 94 

Canário Francis 0,4 1 400 

Túneis Francis 6 1 1 658 

Foz da Ribeira Francis 0,4 1 800 
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O Parque Eólico dos Graminhais, construído em 2012, dispõe de dez torres eólicas com 

aerogeradores síncronos de 900 kW, o que corresponde a uma potência total instalada no parque de 

9 MW. Cada um dos aerogeradores está conectado a um transformador de acoplamento de 0,4/30kV- 

1MVA na base da torre que através de uma rede subterrânea, faz a ligação à subestação elevadora 

30/60 kV – 10 MVA [1]. As torres eólicas são do tipo ENERCON E-44: possuem um rotor de 44 metros 

de diâmetro e a nacelle a 45 metros de altura [11]. 

 

 

Figura 11 Esquema unifilar simplificado do Parque Eólico dos Graminhais [1]. 

A geotermia é uma fonte de produção de energia menos comum, sendo explorada apenas em 

poucos pontos no planeta. As ilhas de S. Miguel e Terceiras, são as únicas do arquipélago que até ao 

momento exploram esta energia. A prospeção geotérmica iniciou-se com a Central do Pico Vermelho 

em 1980 na vertente norte do vulcão da Lagoa do Fogo. Começou com uma potência instalada de 3 

MW, era compacta e facilmente transportável, características próprias para uma utilização experimental 

nunca chegando a ultrapassar os 900 kW. Em 2005 foi desativada e remodelada passando a ter uma 

potência instalada de 13 MW. Está ligada à rede de transporte através de um transformador de 

acoplamento de 11/30 kV – 17 MVA [1][2]. 

Ainda no Campo Geotérmico da Ribeira Grande, existe a central da Ribeira Grande, que tem 

uma capacidade de 16.6 MW, graças a dois grupos geradores de 2,9 MW e dois de 5,4 MW que 

produzem energia elétrica a um nível de tensão de 10 kV. A central integra também uma subestação 

elevadora 10/60 kV que contém duas unidades de transformação de 8 MVA [1].  

Ambas as centrais estão conectadas através de um furo a um reservatório natural subterrâneo 

entre 500 e 1200 metros de profundidade. 

É feita uma captação de fluidos, maioritariamente água e outros fluidos geotérmicos de alta 

entalpia, com temperaturas a chegar aos 240ºC. 
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Figura 12 Central de Ribeira Grande (imagem da esquerda). Central do Pico Vermelho (imagem da direita) [2] 

 

2.2.3. Produção 

 

 Em 2017 foram produzidos no total 433 771 795 kWh na ilha de S. Miguel. 

 

Tabela 3:: Energia gerada por tecnologia em 2017 na ilha de S. Miguel [4]. 

Tecnologia Energia gerada 

Térmica 212 150 462 kWh 

Hídrica 23 878 725 kWh 

Geotérmica 183 180 046 kWh 

Eólica 13 914 505 kWh 

Micro geração 317 024 kWh 

Outras renováveis 331 033 kWh 

 

 

Figura 13: Percentagem da contribuição de cada tecnologia para a produção em 2017 na ilha de S. Miguel. 

 

No decorrer de 2017, destacam-se os meses de verão, julho, agosto e setembro com os 

maiores valores de produção e, em fevereiro registou-se o valor mais baixo. 

  

Termoelétrica
49%

Geotérmica
42%

Hídrica
6%

Outros
0%

Eólica
3%



16 
 

 

Figura 14 Evolução do consumo, produção e perdas na ilha de S. Miguel no decorrer do ano de 2017. 

 

Analisa-se agora a evolução da produção nas diferentes tecnologias (figura 15).  Nota-se que 

a produção total tem se mantido praticamente constante, é possível perceber que a variação da 

produção térmica depende da produção das tecnologias renováveis. Quando a produção de energia 

geotérmica diminui, existe um aumento pela produção térmica que cobre as necessidades elétricas. 

Isto também acontece a partir de 2011 quando foi introduzido o parque eólico dos graminhais que se 

traduz na redução das necessidades térmicas nos anos seguintes. 

 

 

Figura 15 Evolução anual da produção de energia de cada tecnologia na ilha de S. Miguel. 
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2.2.4. As redes elétricas de transporte e distribuição 

 

 

Figura 16 Mapa com a localização geográfica das redes AT e MT da ilha de São Miguel [1] 

No que respeita à rede elétrica, dispõe de um sistema de transporte em alta tensão a 60 kV, 

uma rede de distribuição em média tensão a 30 kV e a 10 kV, e em baixa tensão a 0,4 kV. 

A rede elétrica de transporte é constituída por uma ligação de média tensão, a 30kV, entre a 

Central Geotérmica do Pico Vermelho e a Subestação dos Foros, sendo que todo o restante transporte 

é explorado em anel e em alta tensão a 60 kV. S. Miguel é a única ilha do arquipélago que possui 

ligações em alta tensão. A esta rede estão ligadas as subestações do Aeroporto (60/10kV), Ponta 

Delgada (60/10 kV), Milhafres (60/30 kV), S. Roque (60/10 kV), Lagoa (60/30 kV e 60/10 kV), Caldeirão 

(60/30 kV), Foros (60/30 kV e 60/10 kV), Central Geotérmica da Ribeira Grande (10/60 kV) e 

Graminhais (30/60 kV) [1]. 

 

 

Figura 17: Esquema unifilar da rede de transporte da Ilha de S. Miguel. 
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A rede de distribuição tem uma componente a um nível de tensão de 10 kV que permite 

abastecer as cidades de Ponta Delgada, Ribeira Grande e Lagoa, a vila de Vila Franca do Campo e a 

freguesia das Sete Cidades. Existe ainda uma parte da rede a um nível de tensão de 30 kV que 

abastece todas as restantes localidades. Nesta rede encontram-se ainda duas subestações de média 

tensão: Vila Franca (30/10 kV) e Sete Cidades (30/10 kV) [1].  

As ligações à terra, na alta tensão, são estabelecidas solidamente nas centrais do Caldeirão e 

da Ribeira Grande. Na média tensão a 30 kV é estabelecida nas subestações um neutro resistivo com 

RN = 57,7  (3 I0 = 300 A). Para média tensão a 10 kV, a ligação à terra é feita através de neutro 

impedante com Z0 = 57,7 /ph (3 I0 = 300 A), com Z0 = 17 Ω/ph (3 I0 = 1000 A) ou por neutro isolante 

[1]. Na tabela seguinte é apresentada a variação das perdas totais ao longo de 2017. 

 

Tabela 4: Valores da Produção, Consumo e Perdas de energia elétrica em S. Miguel em 2017. 

2017 Consumo (GWh) Produção 

(GWh) 

Perdas 

(GWh) 

Perdas 

% 

Janeiro 32,752375 35,895340 3,142965 8,76 

Fevereiro 30,424621 31,756698 1,332077 4,19 

Março 33,276316 35,330762 2,054446 5,82 

Abril 31,239057 33,819867 2,580810 7,63 

Maio 33,222228 35,625137 2,402909 6,75 

Junho 32,933447 35,236580 2,303133 6,54 

Julho 34,414523 38,414934 4,000411 10,41 

Agosto 36,429867 39,968189 3,538322 8,85 

Setembro 36,065431 38,568753 2,503322 6,49 

Outubro 35,533337 37,710503 2,177166 5,77 

Novembro 33,564935 35,171679 1,606744 4,57 

Dezembro 33,067889 36,248895 3,181006 8,78 

Total 402,924026 433,747337 30,823311 7,11 

 

2.2.5. O controlo da tensão e da frequência 

 

A regulação da frequência é feita através de um controlo de velocidade das máquinas elétricas, 

necessitando de uma fonte de energia ajustável. O controlo da tensão resulta da utilização de 

equipamentos como os reguladores de tensão, excitação das máquinas ou na escolha de tomadas dos 

transformadores. Por estas razões, o controlo da frequência é um processo muito mais lento e 

complexo que o controlo da tensão. 

Atualmente, no arquipélago a função de regulação da frequência é feita através do controlo dos 

grupos geradores das centrais térmicas, em alguns casos com o auxílio de um volante de inércia. No 

caso de S. Miguel o controlo da frequência é atribuído à central térmica do Caldeirão.    

 Devido ao seu potencial geotérmico, existe a intenção de tornar S. Miguel uma ilha totalmente 

renovável. A solução não está apenas no aumento da exploração e injeção de energia renovável na 

rede: é indispensável haver um controlo de frequência com capacidade rápida para responder às 

necessidades da procura ao milésimo de segundo. Os grupos geradores instalados nas centrais 
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geotérmicas possuem tempos de resposta muito elevados, o que impossibilita a sua utilização no 

controlo da frequência. Assim sendo, atualmente são sempre necessários os grupos térmicos para 

garantir a estabilidade da rede. 

  Esta imposição técnica limita a penetração de todas as energias renováveis disponíveis: 

durante o período noturno chega até a ser desperdiçada energia renovável em excesso na ilha de S. 

Miguel. 

A fim de maximizar essa percentagem de produção renovável, a produção térmica é reduzida 

aos valores mínimos suportados pelos grupos geradores térmicos, já que também existem riscos e 

desvantagens para os grupos geradores ao produzirem valores de potência muito inferiores 

relativamente à sua potência nominal.  

 

2.2.6. Principais desenvolvimentos e investimentos futuros 

 

 À luz da limitada penetração de energia elétrica gerada por fontes renováveis, a solução passa 

por primeiramente implementar novas maneiras de realizar o controlo da tensão e frequência da rede. 

É aqui que entra o armazenamento de energia. Tal como já foi referido está em concretização um 

projeto inovador baseado na utilização de baterias em pequenas redes na ilha da Graciosa que, 

teoricamente, permitirá fazer o controlo da tensão e frequência retirando a necessidade da Central 

Térmica da Graciosa que continuará totalmente operacional para produção em caso de necessidade.   

 Na ilha de S. Miguel e Terceira a maximização da penetração das energias renováveis passa 

também por um melhor aproveitamento nos períodos de ponta, em que existe espaço para um maior 

consumo da energia renovável e nas horas de vazio em que os recursos são desperdiçados. Assim 

com esse intuito, existem dois projetos para a criação de sistemas hídricos reversíveis com 

armazenagem em reservatórios artificiais, com uma potência instalada muito superior em relação às 

centrais hídricas existentes atualmente nas ilhas. Será então possível, por bombagem, aproveitar os 

recursos renováveis desperdiçados nas horas de vazio e gerar energia nos períodos de ponta. Estas 

centrais reversíveis permitem ainda contribuir para o controlo da tensão e frequência da rede, o que 

tornará cada vez menor a dependência nas centrais térmicas.  

De acordo com o Plano Estratégico Plurianual e Orçamento para 2018 da EDA: “O Grupo EDA 

vai continuar a aprofundar os estudos sobre a possibilidade de implementar soluções tecnológicas de 

ponta, que permitam que os sistemas de armazenamento referenciados colaborem ativamente nos 

serviços de sistema, em termos de reserva “girante” e de controlo de tensão e frequência, e sobre 

novos sistemas inteligentes para gestão integrada de produção dispersa. (…) Mal esteja definida a 

forma de armazenagem de energia a ser implementada nas ilhas de São Miguel e Terceira, iremos 

prosseguir com os investimentos programados para o aumento da produção das três centrais 

geotérmicas existentes.” [9]  
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2.2.7. Custos na Central Termoelétrica do Caldeirão 

  

Tal como qualquer outra central térmica, o custo total é constituído por duas parcelas 

essenciais: 

𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝑉  ( 1 ) 

Em que, 𝐶𝐹, representa o custo fixo onde estão inseridos os encargos constantes (tal como, a 

amortização e remuneração do valor contabilístico dos ativos, seguros, taxas camarárias, recursos 

humanos e manutenção entre outros) e  𝐶𝑉, representa o custo variável, ou seja, todos os custos que 

variam com a quantidade produzida, tal como o custo do combustível e taxas de emissões. 

Para 2017 o custo unitário previsto do fuelóleo foi de 304,7€/t e do gasóleo 534,9€/t, [12]. O 

que se traduziu num custo unitário variável das centrais térmicas da EDA em 94,5€/MWh [12]. Para 

2018, a ERSE prevê 375,9€/t para o fuelóleo e 609,9€/t para o gasóleo [12]. 

A EDA em 2017 gastou cerca de 45 527 000 € em combustíveis e mesmo com a previsão na 

subida dos combustíveis, prevê para 2018 que 32 milhões se destinem apenas ao fuelóleo e 8,5 

milhões para o gasóleo: ou seja, cerca de 40,7 milhões de euros. Uma diminuição de 5 milhões de 

euros [9]. Já a ERSE fala em 32 897 736 € para o fuelóleo e 9 852 726€ para o gasóleo, o que se traduz 

em 42 750 462 € previstos para 2018 [12].  Esta diminuição pode estar relacionada com a entrada em 

operação da nova central geotérmica na ilha Terceira. 

 A central térmica do Caldeirão é abastecida principalmente com fuelóleo utilizando apenas 

gasóleo rodoviário para o arranque dos motores térmicos. Focando apenas nesta central, pretende-se 

determinar o custo total previsto para o ano de 2018. Com este objetivo começa-se por calcular os 

custos dos combustíveis. Será necessário ter em conta vários fatores: o preço do combustível, o seu 

transporte marítimo, a margem de comercialização, o consumo previsto para a central em 2018 e os 

custos eficientes de descarga e armazenamento no porto de Ponta Delgada.  

 

𝐶𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 = 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑟í𝑡𝑖𝑚𝑜 + 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 ( 2 ) 

𝐶𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑢𝑒𝑙 = 308,69€/𝑡  1 ( 3 ) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑓𝑢𝑒𝑙 = 44 023 𝑡 1 ( 4 ) 

𝐶𝑑𝑒𝑠𝑐 𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑧 𝑓𝑢𝑒𝑙 = 1 960 557 € 1 ( 5 ) 

𝐶𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑙 = 𝐶𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑢𝑒𝑙 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑓𝑢𝑒𝑙 + 𝐶𝑑𝑒𝑠𝑐 𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑧 𝑓𝑢𝑒𝑙 = 15 549 861€ ( 6 ) 

𝐶𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 𝑔𝑎𝑠ó𝑙𝑒𝑜 = 541 €/𝑡  1 ( 7 ) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑔𝑎𝑠ó𝑙𝑒𝑜 = 415,54 𝑡 1 ( 8 ) 

𝐶𝑑𝑒𝑠𝑐 𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑧 𝑔𝑎𝑠ó𝑙𝑒𝑜 = 5 782 € 1 ( 9 ) 

                  𝐶𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠 = 𝐶𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 𝑔𝑎𝑠 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑔𝑎𝑠 + 𝐶𝑑𝑒𝑠𝑐 𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑧 𝑔𝑎𝑠 = 230 589€ ( 10 ) 

                              𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 = 𝐶𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑙 + 𝐶𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠 = 15 780 450€ ( 11 ) 
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Assim, espera-se que em 2018 sejam gastos 15 780 450€2 em combustíveis para a ilha de S. 

Miguel [12]. 

Em relação ao custo das emissões de CO2, a ERSE prevê para 2018 um custo de 7,481€/t [12].  

 

𝐶𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠 = 7,481 ∗ (44 023 + 415,544) = 332 444€ ( 12 ) 

 Para calcular os custos fixos da central é necessário ter em consideração vários fatores. De 

acordo com o documento RC EDA 2001, considera-se que na EDA as amortizações dos equipamentos 

termoelétricos deverão decorrer entre 3 e 40 anos, assim para este estudo será assumido um período 

de 20 anos. O primeiro e o segundo grupo foram instalados em maio de 1987, o terceiro em março de 

1990, o quarto grupo em abril de 1993, o quinto e o sexto em abril de 2002, e o sétimo e o oitavo em 

março de 2004. É possível então considerar que os grupos de 1 a 4 já não contribuem para os valores 

referentes à amortização do ativo, porém serão também sujeitos a custos de operação e manutenção. 

[15] Também será considerado que nas centrais de EDA o custo de investimento é de 1600€/kW, valor 

aproximado. De acordo com o CARE 2016, os grupos de 5 a 8 têm uma potência instalada de 

16 820 kW cada.  

 

 

Figura 18 Duração das amortizações dos grupos geradores da central do Caldeirão 

 

𝐼 = 𝑐
(1+𝑟)𝑛−1

𝑟∗(1+𝑟)𝑛
   ( 13 ) 

𝑐 = 𝐼 ∗
𝑟∗(1+𝑟)𝑛

(1+𝑟)𝑛−1
  ( 14 ) 

Onde “I” representa o investimento, c representa a anuidade, r a taxa de juro e n o número de anos 

que leva a amortizar o investimento. O investimento será a multiplicação do número de grupos 

geradores, pela sua capacidade e pelo custo da capacidade. Assume-se uma taxa de juro de 10%. É 

de notar que a EDA pode calcular a amortização de modo diferente. 

 

𝐼 = 1600 ∗ 16 820 ∗ 4 = 107,648 𝑀€ ( 15 ) 

𝑐 = 𝐼 ∗
𝑟 × (1+𝑟)𝑛

(1+𝑟)𝑛−1
= 107 648 000 ∗

0.1∗(1+0,1)20

(1+0,1)20−1
= 12 644 293 € ≈ 12,6 𝑀€ ( 16 ) 

 

                                                      
2 Valores estimados pela ERSE para 2018 no documento: proveitos permitidos e ajustamentos para 
2018 das empresas reguladas do setor elétrico, disponíveis no quadro 4-84 e 4-85. 
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No que respeita aos custos de operação e manutenção (𝐶𝑜𝑝𝑚), a ERSE prevê um valor de 

9 272 000€ para todos os “custos com a operação e manutenção de equipamentos produtivos afetos à 

atividade de Aquisição de Energia Elétrica e Gestão do Sistema” [12]. Assim para obter um valor 

aproximado dos custos de operação e manutenção desta central, divide-se esse valor pela capacidade 

total de produção térmica da EDA para perceber os custos por potência contratada. Decidiu-se dividir 

apenas pela produção térmica já que os custos variáveis das restantes tecnologias estão incluídos nos 

custos totais da energia elétrica adquirida aos produtores do sistema elétrico independente (SIA).  

 

𝐶𝑜𝑝𝑚/𝑘𝑊 =
9 272 000€

210 129 𝑘𝑊
= 44,125€/𝑘𝑊 ( 17 ) 

𝐶𝑜𝑝𝑚 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =   44,125 ∗ (16 820 ∗ 4 + 7 696 ∗ 4) = 4 327 074 € ( 18 ) 

𝐶𝑓𝑖𝑥𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑐 + 𝐶𝑜𝑝𝑚 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 ( 19 ) 

𝐶𝑓𝑖𝑥𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 12 644 293 +  4 327 101 = 16 971 367 € ( 20 ) 

 

Assim, pode-se calcular o custo total anual: 

 

𝐶𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑣𝑒𝑙 = 𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 + 𝐶𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠 = 15 780 412 + 329 336 = 16 109 748 € ( 21 ) 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐶𝑓𝑖𝑥𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 + 𝐶𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑣𝑒𝑙 = 16 971 367 + 16 109 748 = 33 081 115 € ( 22 ) 

O custo anual deduzido para a central termoelétrica do Caldeirão de 33 081 115€. Para comparação 

com outras tecnologias, são ainda calculados o custo médio e o custo marginal. O custo médio 

corresponde ao custo de produção de uma unidade: neste caso, é o custo por energia produzida 

(€/MWh). Por outro lado, o custo marginal representa o custo adicional para produção de mais uma 

unidade, ou seja, não tem em conta os custos fixos. Para estes cálculos é necessário ainda prever a 

energia produzida por estes grupos geradores para 2018. De acordo com as características dos grupos 

apresentadas em anexo, os grupos geradores apresentam um consumo específico de 205 g/kWh 

(0,205 t/MWh) para uma carga de 100%. Se a ERSE prevê um consumo de 44 023 t de fuelóleo para 

a ilha de S. Miguel, isto corresponde a uma produção de 214 746 MWh para 2018 que é um valor 

semelhante ao registado em 2017 (212 150 MWh [4]). 

  

                                 𝐶𝑚𝑎𝑟𝑔 =
𝐶𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑣𝑒𝑙

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
=

16 109 748

214 746
= 75 €/𝑀𝑊ℎ ( 23 ) 

                                     𝐶𝑚é𝑑𝑖𝑜 =
𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
=

33 081 115

214 746
= 154 €/𝑀𝑊ℎ ( 24 ) 

Podemos comparar estes valores ao custo unitário da energia adquirida do sistema elétrico 

independente, como por exemplo a hídrica apresenta um custo unitário de 100,1 €/MWh, a geotermia 

de 100,1 €/MWh, a eólica de 118,16 €/MWh e o biogás em conjunto com os resíduos e a fotovoltaica 

um valor de 150,67 €/MWh [12]. Nestes casos não existem custos variáveis: estes valores são 

baseados nos custos fixos. Considerando que os custos fixos da central termoelétrica do Caldeirão vão 

sempre existir independentemente dos valores de produção, a comparação deve ser feita com o valor 
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do custo marginal. Isto indica que é mais barato produzir através do fuelóleo que a aquisição de energia 

às entidades independentes. Hoje em dia, algumas tecnologias renováveis como a eólica e solar, 

implicam um valor de investimento menor que os valores investidos nos parques eólicos dos Açores. 

Este estudo não indica a inviabilidade de novos projetos e investimentos em centrais renováveis. 
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3. Interligação de pequenos sistemas de energia isolados 

 

Nesta segunda parte da dissertação, é estudada a viabilidade técnica e económica de uma 

interligação entre os sistemas de rede elétrica de três ilhas do grupo central (Pico, Faial e S. Jorge) 

com o objetivo de obter uma melhoria da eficiência energética e económica. Para o efeito, são 

adicionadas novas ligações baseadas numa transmissão em corrente alternada. São ainda abordados 

todos os aspetos mais importantes de uma rede interligada. 

 

3.1. Estudos realizados 

 

Segue a elaboração do levantamento dos estudos já realizados neste sentido, resultante de uma 

entrevista com o Eng. Francisco Botelho, Assessor do Presidente do Conselho de Administração da 

EDA. 

Em 1977 foi lançado um cabo submarino de transporte de energia elétrica entre a ilha do Pico e do 

Faial. Este cabo sofreu uma avaria irrecuperável no início do ano 1981: esta foi a primeira experiência 

de uma ligação de energia elétrica submarina nos Açores. 

Quase vinte anos depois, em 2000, a EDA em conversas com ABB e Alcatel, avaliou a possibilidade 

de interligar as redes elétricas do Pico, Faial e S. Jorge. Este estudo dependia da rentabilidade dos 

recursos geotérmicos do Pico e Faial que estavam a ser analisados na altura. Por experiência, a EDA 

apenas investe na exploração dos recursos geotérmicos em situação de grande escala já que esta só 

é rentável a partir de uma determinada dimensão. Acaba-se por concluir a inviabilidade do projeto pois 

mesmo que existisse esse aproveitamento geotérmico seria necessário manter todos os recursos 

electroprodutores capazes de dar resposta plena à sua ilha individual, no caso de indisponibilidade da 

rede, assim os grandes investimentos na geotermia não se iriam traduzir em grandes poupanças na 

produção térmica. As vantagens estariam apenas na redução de turnos do pessoal, melhor eficiência 

e gestão no consumo dos combustíveis fosseis: seria necessário manter os investimentos necessários 

nas centrais, existiria sempre a necessidade de haver pessoal especializado nas três ilhas e não seriam 

reduzidos os custos para manter todas as centrais operacionais. 

Passados dois anos, foi feita uma nova análise com uma empresa com experiência em cabos 

submarinos, a SwedPower estudou os termos técnicos da interligação. Esta solução foi analisada para 

três hipóteses: 

Alternativa A – Ligação a 30 kV entre o Faial e o Pico; 

Alternativa B – Duas ligações a 30 kV uma entre Faial e Pico e outra entre Pico e São Jorge; 

Alternativa C – Duas ligações a 66 kV uma entre Faial e Pico e outra entre Pico e São Jorge. 

 A análise económica deste trabalho foi concretizada pela EDP após terem terminado os estudos 

técnicos. À semelhança do estudo anterior, manteve se a inviabilidade do projeto. O fundo do oceano 

foi também tido em conta, devido às suas características de fundo irregular, e à expulsão de resíduos 

vulcânicos, comum nesta região. Outro fator negativo foi o elevado custo nas reparações dos cabos, 

exigindo um navio de grandes dimensões com as especificidades necessárias.  
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A última abordagem a esta interligação teve lugar em 2010, com a visita de membros selecionados 

da EDA fazem uma visita às ilhas das Canárias, para conhecer a ligação submarina existente entre as 

ilhas de Lanzarote e Fuerteventura. Nesta circunstância foram verificadas principalmente as grandes 

diferenças entre os solos submarinos das regiões o que torna os métodos de instalação e fixação dos 

cabos das Canárias incompatíveis na região dos Açores. 

Pode-se justificar uma nova análise a esta proposta tentando rever os requisitos necessários e as 

suas vantagens.  

Ao contrário do primeiro estudo efetuado em 2000, no presente estudo, não estão a ser 

considerados grandes investimentos na geotermia, assim as poupanças na produção térmica poderão 

ser altamente relevantes. 

A análise de 2002 possui muitas semelhanças com o presente estudo: porém, é de notar que em 

nenhuma das alternativas foi avaliada uma conexão entre Faial e S. Jorge. Ou seja, a rede seria 

baseada em apenas duas ligações. Se um destes cabos sofre-se algum dano, não existiria maneira de 

o contornar, o que pode provocar o isolamento de uma ilha. Isto implica que seja obrigatório a existência 

de uma central térmica em todas as ilhas, para garantir o fornecimento de energia a todas as ilhas. 

Neste estudo, explora-se também esta terceira ligação: as vantagens e possíveis consequências.  

Em relação ao último estudo realizado pela EDA, ficou por se estudar outros métodos de fixação 

de cabos.  

 

3.2. Vantagens de uma rede interligada 

 

Normalmente, uma rede elétrica de pequena dimensão implica uma dificuldade adicional para 

manter os níveis de qualidade de serviço já que esta é facilmente influenciada por pequenas 

perturbações que surgem. Assim uma rede de maior dimensão trará uma maior estabilidade na 

frequência e tensão da mesma e uma ajuda adicional na resolução de pontas dos diagramas de carga. 

Esta nova capacidade de absorção de perturbações permite ainda um melhor aproveitamento dos 

parques eólicos existentes nas três ilhas.  

 Na produção térmica, é possível reduzir custos. Nestas ilhas a produção térmica é realizada a 

partir de dois tipos de combustível, gasóleo e fuelóleo. Em comparação, o gasóleo tem um custo mais 

elevado. Assim, a curto prazo, é possível melhorar a gestão nos custos de produção, evitando o uso 

dos grupos geradores a gasóleo, únicos em algumas ilhas. 

Frequentemente e por vezes ao mesmo tempo nas três ilhas, os grupos geradores estão em 

funcionamento a potências muito abaixo do seu valor nominal: se necessário até chega a ser 

desperdiçada energia renovável para não baixar demasiado a potência de produção dos grupos 

geradores térmicos. Graças à interligação pode ser possível minimizar o número de grupos geradores 

em funcionamento mantendo-os ao valor de potência nominal o que corresponde a um maior 

rendimento. Tal solução evitará desperdícios, causará um aumento eficiência de produção, menores 

custos variáveis, um aumento da longevidade dos grupos geradores e ainda um melhor aproveitamento 

das energias renováveis desperdiçadas.    
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 A longo prazo, existe a possibilidade de direcionar a evolução para apenas uma central térmica: o 

que permitirá reduzir grandes custos, investindo apenas numa instalação e utilizando as restantes 

enquanto se mantiverem operacionais. 

 

3.3. Caracterização dos sistemas isolados 

3.3.1.  Caraterísticas gerais 

  

Qualquer uma das ilhas do arquipélago dos Açores tem uma rede elétrica de transporte e 

distribuição isolada, com os seus valores de produção e consumos de energia elétrica caraterísticos. 

Na tabela seguinte, podem-se observar as principais características das diferentes redes em análise. 

 

Tabela 5: Principais características das redes isoladas do Faial, Pico e S. Jorge. 

  FAIAL PICO S. JORGE TOTAL 

Nº DE HABITANTES  15 038 14 144 8 998 38 180 

CONSUMO (MT+BT) 

2017 

Total de Energia 

(kWh) 
43 823 062 41 544 204 26 620 349 111 987 615 

Per capita 

(kWh/habitante) 
2 914 2 937 2 958 2933 

CONSUMO (MT+BT) 

2016 

Total de Energia 

(kWh) 
43 329 400 40 891 231 26 495 178 110 715 809 

Per capita 

(kWh/habitante) 
2 881 2891 2944 2899 

PRODUÇÃO 2017 
 

Ponta máxima 

(kW) 
8 456 7 737 4 642 20 835 

Vazio (kW) 3 720 3 386 2 216 9 322 

Total de Energia 

(kWh) 
49 351 435 46 467 856 29 251 951 125 071 242 

 

3.3.2.  Centrais existentes 

 

Como já foi referido, todas as ilhas dispõem de uma central termoelétrica e de um parque eólico, e 

em particular no Faial, existe ainda uma pequena hídrica. 

As centrais termoelétricas de S. Roque (Pico) e de Santa Bárbara (Faial) são ambas abastecidas 

por fuelóleo, enquanto a Central Térmica do Caminho Novo (S. Jorge) é ainda abastecida a gasóleo. 

No anexo A é possível analisar estas centrais mais detalhadamente. 

  

Tabela 6: Potência instalada por tecnologia e por ilha em 2017 [1][4]. 

Ilha Pico S. Jorge Faial 
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Centrais e 
Parques 

Eólico 
Terras 

do Canto 

Termoelétrica do 
Pico 

(Fuelóleo) 

Eólico 
do Pico 
da Urze 

Termoelétrica S. 
Jorge 

(Diesel) 

Hídrica do 
Varadouro 
(1xPelton) 

Eólico 
do 

Salão 

Termoelétrica de Santa 
Bárbara 

(Fuelóleo) 

Potência 
Instalada (kW) 

2 400 15 531 1 232 1 800 4 108 4 120 320 4 250 3 000 14 107 2 000 

Potência 
Instalada por 

tecnologia 
(kW) 

2 400 16 763 1 800 8 228 320 4 250 19 107 

Potência Total 
(kW) 

19 163 10 028 23 677 

Ponta máxima 
(kW) 

7 737 4 642 8 456 

Vazio (kW) 3 386 2 216 3 720 

Total de 
Energia (kWh) 

46 467 856 29 251 951 49 351 435 

% por 
tecnologia 

11,9% 88,1% 12,9% 86,9% 0,0% 9,6% 90,4% 

 

Dado que a central térmica na ilha de S. Jorge é a única em questão utilizando como combustível, 

o gasóleo, ao se dispensar esta central e atribuir os seus encargos variáveis às duas centrais restantes 

será possível reduzir custos imediatos e a longo prazo. 

 É de notar que em 2017 a central hídrica do Varadouro esteve em manutenção o que justifica a 

percentagem nula apresentada. 

 

3.3.3. Custos nas centrais 

 

Devido ao aumento do consumo elétrico há alguns anos atrás, as centrais térmicas dos Açores 

sofreram amplificações progressivas, com novos grupos geradores de pequenas potências nominais. 

Nos últimos anos, o consumo tem estado estagnado e os investimentos forma raros e destinados a 

substituir equipamentos em fim de vida. 

Em seguida estão descritas as ampliações efetuadas nas centrais térmicas em questão, a partir do 

ano de 1988.  

 

Tabela 7: Datas das ampliações efetuadas nas centrais térmicas de Sta. Bárbara, S. Roque e Caminho Novo a 
partir do ano de 1988. 

S. Jorge Pico Faial 

Grupo Ano Grupo Ano Grupo Ano 

6 1998 1 1990 3 1988 

7 2000 2 1990 4 1990 

8 2000 3 1990 5 1997 

9 2002 4 2003 6 2003 

10 2005 5 1990 7 2007 

11 2009 6 2006 8 2010 

12 2009 7 2010 - - 

 

Para calcular os custos nas centrais térmicas de Sta. Bárbara, S. Roque e Caminho Novo, serão 

efetuados os mesmos cálculos que foram realizados para determinar os custos na central termoelétrica 

do Caldeirão disponíveis na secção 1.2.7 do presente documento. 

Relembra-se que: para 2018, a ERSE prevê um custo de 7,481 €/t pelas emissões de CO2, é 

assumido um valor de 1 600 €/kW para o investimento por capacidade e o custo de operação e 

manutenção é dado por 44,125 €/kW. 
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Tabela 8: Custos variáveis das centrais térmicas de Sta. Bárbara, S. Roque e Caminho Novo. 

Ilha S. Jorge Pico Faial 

Tipo de combustível Fuel Gasóleo Fuel Gasóleo Fuel Gasóleo 

Custo unitário (fuel [€/t] ou 
gasóleo [€/t]) 

- 541 365,65 541 365,65 541 

Consumo (fuel [t] ou gasóleo [t]) - 6 436,14 8 561 282,155 8 436 312,372 

Custo descarregamento e 
armazenamento [€] 

- 130 002 621 818 112 910 829 238 71 867 

Custo previsto [€] - 3 611 951 3 752 148 265 555 3 913 861 240 860 

Custo total do combustível [€] 3 611 951 4 017 703 4 154 721 

Custo emissões [€] 48 149 64 044 2 110.8 63 109 2 336.85 

Custo variável anual [€] 3 660 100 4 083 858 4 220 167 

 

Tabela 9: Custos fixos das centrais térmicas de Sta. Bárbara, S. Roque e Caminho Novo. 

Ilha Grupo 
Capacidade 

(kW) 
Investimento 

(€) 
Anuidade 

(€) 

Custos de 
operação e 

manutenção 
(€) 

Custo 
fixo 

anual 
por 

grupo (€) 

Custo fixo 
anual por 
central (€) 

S. Jorge 

6 1 030 1 648 000 193 573 45 448 239 022 

1 909 857 

7 1 030 1 648 000 193 573 45 448 239 022 

8 1 030 1 648 000 193 573 45 448 239 022 

9 1 030 1 648 000 193 573 45 448 239 022 

10 1 030 1 648 000 193 573 45 448 239 022 

11 1 540 2 464 000 289 420 67 952 357 373 

12 1 540 2 464 000 289 420 67 952 357 373 

Pico 

4 2 779 4 446 400 522 272 122 623 644 895 

2 212 695 6 3 378 5 404 800 634 845 149 054 783 900 

7 3 378 5 404 800 634 845 149 054 783 900 

Faial 

6 3 697 5 915 200 694 797 163 130 857 927 

2 573 781 7 3 697 5 915 200 694 797 163 130 857 927 

8 3 697 5 915 200 694 797 163 130 857 927 

 

Tabela 10: Custo total das centrais térmicas de Sta. Bárbara, S. Roque e Caminho Novo. 

Ilha 
Custo variável 

anual [€] 
Custo fixo anual por 

central [€] 
Custo total por ilha 

[€] 
Custo total 

[€] 

S. Jorge 3 660 100 1 909 857 5 569 957 

18 660 458 Pico 4 083 858 2 212 695 6 296 553 

Faial 4 220 167 2 573 781 6 793 948 
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 Devido aos diferentes valores de consumo dos grupos geradores em questão é difícil prever a 

energia a ser produzida para 2018 através do consumo esperado. Visto que estes valores do 

consumo assumidos pela ERSE para 2018 serem semelhantes aos do ano anterior, vai se assumir 

que a energia térmica produzida em 2018 será a mesma registada pela EDA em 2017. 

   

Tabela 11:  Custo médio e marginal das centrais térmicas de Sta. Bárbara, S. Roque e Caminho Novo. 

Ilha 
Energia produzida nas centrais 

térmicas em 2017 [MWh] [4] 
Custo marginal [€/MWh] Custo médio [€/MWh] 

S. Jorge 25 394,98 144,13 219,33 

Pico 40 925,83 99,79 153,85 

Faial 44 602,12 94,62 152,32 

Total 110 922,9 107,86 168,23 

 

 Os custos fixos das centrais térmicas são independentes da produção da mesma e da 

aquisição de energia ao sistema elétrico independente. Assim, os custos marginais resultantes, 

indicam que no caso da ilha de S. Jorge, é mais barata a aquisição de energia eólica por 118,16 

€/MWh [12] (única infraestrutura de produção nesta ilha para além da central térmica), que a 

produção através do gasóleo. 

 

3.3.4. Redes de Transporte e Distribuição 

 

Atualmente, a ilha do Faial e o Pico possuem uma rede de transporte de energia elétrica, enquanto 

S. Jorge é gerido apenas com uma rede de distribuição. Na ilha do Faial, o transporte é feito a uma 

tensão de 15 kV, a distribuição a 15 kV e 0,4 kV. Na ilha do Pico, o transporte é feito a 30 kV e a 

distribuição a 15 kV e 0,4 kV. Por último a ilha de S. Jorge dispõe de uma rede de distribuição a 15 kV 

e 0,4 kV.  

Apesar da ilha do Faial apresentar um consumo energético maior que a ilha do Pico, é na rede de 

transporte do Pico que se utiliza um maior valor de tensão. Isto deve-se ao facto que um maior 

comprimento de linha resulta em maiores perdas no transporte de energia elétrica. Considerando que 

esta rede apresenta um comprimento de 33,06 km, superior à do Faial com 10,37 km, é necessário 

operar a uma tensão superior para se reduzir as perdas. 
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Figura 19: Percurso geográfico e esquema unifilar simplificado da rede de transportes da ilha do Faial [1]. 

 

 

Figura 20: Percurso geográfico e esquema unifilar simplificado da rede de transportes da ilha do Pico [1]. 

 

 Na rede de transporte do Faial, estão ligadas as seguintes instalações: CTSB- Central 

Termoelétrica de Santa Bárbara; PESL – Parque Eólico do Salão. Na rede de transporte do Pico, estão 

ligadas as seguintes instalações: SEMD- Subestação da Madalena; CTPI- Central Termoelétrica do 

Pico; SESR- Subestação de S. Roque; SELJ- Subestação Lajes do Pico; PETC- Parque Eólico Terras 

do Canto.  

 Ainda numa fase inicial, e de modo a reduzir o comprimento dos cabos submersos necessários 

para realizar a interligação, verifica-se algumas notas importantes. O barramento da Central 

Termoelétrica de Santa Bárbara é o nó da rede de transporte do Faial mais próxima da ilha do Pico, 

que por sua vez dispõe da subestação da Madalena que é o barramento mais próximo da ilha do Faial. 

Em relação à ligação entre a ilha do Pico e de S. Jorge, a Central Termoelétrica de S. Roque e a Central 

Termoelétrica do Caminho Novo são os nós de cada rede mais próximos um do outro. Estes nós serão 

essenciais na nova interligação e serão apresentados detalhadamente nos próximos capítulos. 

 

3.4. Disponibilidade de capacidade para uma redução total ou parcial 

da utilização do gasóleo 

 

A principal vantagem da interligação é a possível redução da produção térmica com base no 

gasóleo, utilizando apenas, ou maioritariamente, o fuelóleo que é um combustível mais barato.  Neste 

capítulo não é considerada a utilização de gasóleo para arranque dos motores térmicos a fuelóleo. 
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As centrais a fuelóleo existentes, na ilha do Pico e do Faial, podem não ter a capacidade 

suficiente para satisfazer plenamente o consumo das três ilhas, o que pode impedir a redução total do 

uso do gasóleo. Para além disso, a nova interligação trará perdas adicionais à rede: condição que 

levará à necessidade de aumentar ligeiramente o valor da produção elétrica.  

Para verificar a disponibilidade e a capacidade das centrais a fuelóleo existentes fornecerem 

também energia à ilha de S. Jorge, são analisados os valores de consumo e produção de 2017 nas 

três ilhas. Estes valores encontram-se disponíveis na tabela 5. Para 2017 foram registadas as seguintes 

pontas máximas de produção: na ilha do Faial 8 456 kW, no Pico de 7 737 kW e na ilha de S. Jorge  

4 642 kW. Estas pontas podem não ter ocorrido em simultâneo, porém existe a possibilidade de isto 

acontecer. É, portanto, considerado esse valor total. Para além disso, os presentes dados representam 

valores máximos de toda a produção, existindo outras tecnologias em operação para além da produção 

térmica. Assim existe a necessidade de multiplicar a potência de ponta pela percentagem de produção 

térmica. Este método poderá ter algum erro visto que o valor de percentagem de produção por 

tecnologia é um valor obtido em média de todo 2017, sendo que na ponta máxima, a produção térmica 

terá uma maior contribuição. Da tabela 5, são analisados os valores da potência instalada nas centrais 

térmicas do Pico (16 763 kW), S. Jorge (8 228 kW) e do (Faial 19 107 kW). 𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 representa o valor 

da potência de ponta consumida nessa ilha. 𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎%𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 representa a parte desta potência que é 

produzida a partir de centrais térmicas. %𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 representa a percentagem de potência que é produzida 

por centrais térmicas. E, por fim, 𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑙ó𝑙𝑒𝑜  representa a potência instalada nas centrais térmicas 

a fuelóleo.   

 

     𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 %𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝐹𝑎𝑖𝑎𝑙 = 𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 𝐹𝑎𝑖𝑎𝑙 × %𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 = 8 456 ∗ 0,904 = 7 644 𝑘𝑊 ( 25 ) 

            𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 %𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑆.𝐽𝑜𝑟𝑔𝑒 = 𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑆.𝐽𝑜𝑟𝑔𝑒 × %𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 = 4 642 ∗ 0,869 =  4 034 𝑘𝑊 ( 26 ) 

𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 %𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑃𝑖𝑐𝑜 = 𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑃𝑖𝑐𝑜 × %𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 = 7 737 ∗ 0,881 = 6 816 𝑘𝑊 ( 27 ) 

𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎%𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 = 𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 %𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎𝐹𝑎𝑖𝑎𝑙 + 𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 %𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎𝑃𝑖𝑐𝑜 + 𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 %𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎𝑆.𝐽𝑜𝑟𝑔𝑒 = 18 494 𝑘𝑊 ( 28 ) 

                     𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑙ó𝑙𝑒𝑜 = 𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝐹𝑎𝑖𝑎𝑙 + 𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑃𝑖𝑐𝑜 = 35 870 𝑘𝑊 ( 29 ) 

Verifica-se que a potência instalada nas centrais a fuelóleo é suficiente para satisfazer as 

necessidades elétricas das três ilhas. 

 É ainda possível ir mais longe e assumir que no momento em que as três ilhas atingem o seu 

valor de potência máxima, não existe qualquer produção por parte das restantes tecnologias. Assim: 

 

𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 %𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝐹𝑎𝑖𝑎𝑙 = 𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 𝐹𝑎𝑖𝑎𝑙 = 8 456 𝑘𝑊 ( 30 ) 

      𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 %𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑆.𝐽𝑜𝑟𝑔𝑒 = 𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑆.𝐽𝑜𝑟𝑔𝑒 = 4 642 𝑘𝑊 ( 31 ) 

                                 𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 %𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑃𝑖𝑐𝑜 = 𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑃𝑖𝑐𝑜 = 7 737 𝑘𝑊 ( 32 ) 

                                 𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 𝐹𝑎𝑖𝑎𝑙 + 𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑃𝑖𝑐𝑜 + 𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑆.𝐽𝑜𝑟𝑔𝑒 = 20 835 𝑘𝑊 ( 33 ) 
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Mesmo agravando a situação, as centrais a fuelóleo têm capacidade suficiente para satisfazer 

o consumo.  

O critério de segurança “n-2” pressupõe que a ponta máxima de cada sistema terá de poder 

ser alimentada mesmo que o maior grupo e outro de menor potência estejam fora de serviço [9]. 

 

𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑙ó𝑙𝑒𝑜 𝑛−2 = 𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝐹𝑎𝑖𝑎𝑙 + 𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑃𝑖𝑐𝑜 − 𝑃𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 − 𝑃𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟  ( 34 ) 

𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑙ó𝑙𝑒𝑜 𝑛−2 = 35 870 − 3 697 − 3 697 = 28 476 𝑘𝑊 ( 35 ) 

Mesmo retirando os dois maiores grupos geradores é possível abastecer toda a rede em 

situação de ponta utilizando apenas as centrais térmicas a fuelóleo. 

Para o caso de só se conectar a ilha do Pico à ilha de S. Jorge e mantendo apenas a produção 

a partir das centrais térmicas a fuelóleo: 

                                            𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑆.𝐽𝑜𝑟𝑔𝑒 = 4 642 𝑘𝑊                                                          ( 36 ) 

                                                                      𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑃𝑖𝑐𝑜 = 7 737 𝑘𝑊 ( 37 ) 

                            𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑃𝑖𝑐𝑜 + 𝑃𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑆.𝐽𝑜𝑟𝑔𝑒 = 12 379 𝑘𝑊 ( 38 ) 

                              𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑙ó𝑙𝑒𝑜 = 𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑃𝑖𝑐𝑜 = 16 763 𝑘𝑊 ( 39 ) 

𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑙ó𝑙𝑒𝑜 𝑛−2 =  𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑃𝑖𝑐𝑜 − 𝑃𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 − 𝑃𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 

                                                  = 16 763 − 3 378 ∗ 2 = 10 007 𝑘𝑊 ( 40 ) 

Assim, reduzindo a interligação, continua-se a confirmar a possibilidade de abastecimento em 

situação de ponta apenas utilizando uma central térmica. Porém o critério de segurança “n-2” não é 

respeitado, sendo necessário nesta situação manter a central térmica do Caminho Novo apenas por 

uma questão de segurança, entrando em operação apenas em caso de falha em dois ou mais 

geradores na central de S. Roque. 

 Estes cálculos são baseados nos valores de ponta máxima de produção em 2017, não tendo 

em conta os valores das perdas acrescentadas com a interligação.  

 

3.5. Novas ligações 

 

O objetivo é a interligação de três pequenos sistemas de rede separados por canais oceânicos. 

Com este objetivo são introduzidos três novos troços de cabos submarinos de transporte de energia 

elétrica, colocados em parte no fundo do oceano e uma pequena percentagem em terra. Cada cabo 

realizará uma ligação entre duas ilhas com a possível necessidade de introdução de novos 

transformadores, caso os nós de ligação não se encontrem à mesma tensão que a interligação. 

 

3.5.1.  Trajeto dos novos troços 

 

Troço 1 
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O primeiro troço, designado por Troço 1, faz a ligação entre a Central Termoelétrica de S. Roque 

(Pico) e a Central Termoelétrica Caminho Novo (S. Jorge). Estes dois pontos, no mapa e à superfície, 

encontram-se a uma distância de 22 km, em que 2,2 km sobre terra e os restantes 19,8 km sobre o 

mar.  Apesar da distância entre estas ilhas ser pequena, o canal que as separa tem uma elevada 

profundidade, chegando a um valor de 1,276 km. 

 

 

Figura 21:Representação no mapa do Troço 1. 

Recorrendo à ferramenta de perfil de elevação disponível no site www.geocontext.org, foram 

definidos 513 pontos de profundidade, o que permitiu obter o perfil de elevação do Troço 1. É 

importante, para ter uma noção mais próxima da realidade, os eixos se encontrem na mesma escala. 

Para este efeito, foi realizada uma aproximação dos eixos, onde podem existir alguns erros milimétricos.   

 

 

Figura 22: Perfil de elevação do Troço 1 (com os eixos na mesma escala). 

 

Devido à grande diferença entre a distância das centrais e a profundidade do canal, pode ser 

difícil realizar uma análise do gráfico anterior. No diagrama seguinte estão disponíveis os mesmos 

dados, mas apresentados com os eixos em diferentes escalas. 

http://www.geocontext.org/
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Figura 23: Perfil de elevação do Troço 3 (eixos em diferentes escalas). 

 A partir dos mesmos pontos, foi ainda calculado o comprimento do troço 1 tendo em conta a 

profundidade do canal, que corresponde a 22,467 km. 

 

Troço 2 

 

 O segundo troço, Troço 2, faz a ligação entre a central termoelétrica de Santa Bárbara (Faial) 

e a subestação da Madalena (Pico). A distância entre estes dois pontos é de cerca 11,215 km à 

superfície, em que 7,572 km sobre água e 3,643 km sobre terra.  Este troço tem uma profundidade 

máxima de 140 metros. 

 

 

Figura 24: Representação no mapa do Troço 2. 

Tal como foi feito para o Troço 1, recorrendo à ferramenta de perfil de elevação disponível no site 

www.geocontext.org, foram definidos 513 pontos de profundidade do Troço 2. Estão, portanto, 

apresentados esses mesmos pontos de dois modos diferentes: um gráfico com os eixos à mesma 

escala e outro com os eixos em escalas diferentes. 

 

 

Figura 25: Perfil de elevação do Troço 2 (com os eixos na mesma escala) 

http://www.geocontext.org/
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Figura 26: Perfil de elevação do Troço 2 (eixos em diferentes escalas). 

 Com base nestes dados foi possível calcular o comprimento do troço 2, tendo em conta a 

profundidade do canal. Serão necessários cerca de 11,231 km de cabo.  

 

Troço 3 

 

O terceiro troço, designado por Troço 3, realizará a ligação entre a Central Termoelétrica de Santa 

Bárbara (Faial) e a Central Termoelétrica Caminho Novo (S. Jorge). No mapa e à superfície, encontram-

se a uma distância de 45,287 km, em que 2,4 km sobre terra e os restantes 42,89 km sobre o mar. Este 

é o troço com o maior comprimento, atingindo uma profundidade máxima de 1,269 km. 

 

 

Figura 27: Representação no mapa do Troço 3. 

  

De seguida é apresentado o perfil de elevação deste troço. À semelhança dos estudos dos 

troços anteriores, estão apresentados dois gráficos, um representado com os eixos à mesma escala e 

outro com os eixos em escalas diferentes. 
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Figura 28: Perfil de elevação do Troço 2 (com os eixos na mesma escala). 

 

Figura 29: Perfil de elevação do Troço 3 (eixos em diferentes escalas). 

Com base nestes dados, foi calculado um comprimento de 45,567 km necessário de cabo para 

realizar o troço 3. 

 Assim conclui-se que serão necessários 79,264 km de cabo para realizar os três troços. É 

necessário proceder ainda a uma pesquisa mais detalhada do solo submarino em questão: uma 

avaliação, normalmente realizada pelo fabricante e/ou instalador, de preferência a mesma entidade. 

Todo o percurso do cabo deve ser determinado tendo em conta não só o seu trajeto como também a 

sua inclinação e todo o seu ambiente envolvente. É de notar que o solo submarino açoriano é um solo 

rochoso com características muito irregulares. É, portanto, fundamental perceber que o resultado 

calculado é um valor mínimo e será necessário um comprimento ligeiramente maior de cabo. 

 

3.5.2.  Caracterização dos cabos da interligação 

 

As ilhas a serem interligadas estão separadas por grandes canais marítimos, assim as interligações 

deverão ser realizadas através de cabos submarinos.  

Em comparação com os cabos elétricos de corrente alternada terrestres, os cabos submarinos 

precisam de ter em conta diferentes forças físicas, modo de instalação entre outros fatores e restrições. 

 Primeiro é necessário considerar que estes cabos requerem uma vedação com elevado nível de 

impermeabilidade e deverão suportar pequenos danos sem perder essa caraterística. É também 

essencial garantir que sejam anti contorcionistas e devidamente fixados, pois um cabo de grande 

comprimento estará especialmente vulnerável às correntes marítimas, que na região em estudo são 

constantes e extremamente fortes. Para suportar estas forças é ainda utilizada uma armadura metálica 

extraforte: todas as forças externas são transferidas para esta proteção sem danificar qualquer um dos 

elementos internos do cabo. A armadura deve receber um tratamento contra a corrosão, como por 

exemplo uma camada betuminosa. No exterior é também necessária uma bainha de PEAD (polietileno 
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de alta densidade) que para além de proteger todo o interior do cabo, também é resistente à corrosão 

da água salgada. 

 Considerando que todo o exterior do cabo está em contacto direto com a água, existe uma grande 

dissipação do calor, portanto, todos os problemas derivados do sobreaquecimento que um cabo 

terrestre possa ter não serão aplicados ao cabo submarino. Esta condição permite a utilização dos três 

núcleos no interior do mesmo cabo, o que traduz numa redução de custos. [14] 

 

 

Figura 30: Constituição de um cabo submarino de transporte de energia elétrica. (Imagem retirada da ficha 
técnica do cabo CIMT-840-IEC-00-5 8 7-15 B1HIERE 3x150, disponibilizado pela Solidal). 

Com base nas pequenas redes de transporte a serem interligadas, são estudadas duas 

possibilidades para a tensão da interligação: a média tensão, 30 kV e a alta tensão, 60 kV. 

Resultado de uma entrevista com o Eng. Mário Damião3 sobre as necessidades e riscos de uma 

conexão elétrica submarina, foram disponibilizadas informações de vários cabos utilizados pela Solidal, 

empresa portuguesa produtora de cabos de transporte e distribuição de energia elétrica. Destes cabos 

apenas um, para cada situação, satisfazem as necessidades (cabo para instalação submarina, para as 

respetivas tensões utilizadas, 30kV e 60kV). Os cabos escolhidos são:  CIMT-1101-ENEL-01-5 18-30 

3x240 30kV e FT-CIAT-866-IEC-00-1 3x95 66kV. As características principais destes cabos estão 

disponíveis em Anexo B do presente documento. Algumas caraterísticas essenciais encontravam-se 

em falta no documento de descrição do produto: assim, optou-se por utilizar valores de cabos 

semelhantes. 

 

 

 

                                                      
3 Engenheiro Mário Damião, Diretor Comercial na empresa Solidal. 
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3.5.3.  A Instalação dos cabos da interligação 

 

A instalação de um cabo submarino é um processo com um elevado nível de complexidade. Para 

uma instalação bem-sucedida é necessário centrar a atenção nos pontos seguintes.  

 É uma atividade de elevado custo, sendo necessário profissionais com experiência no processo, 

um navio de grande dimensão especializado neste tipo de operações e ainda considerar a realização 

do processo de fixação subaquática dos cabos. 

A instalação dos cabos submarinos é feita através da fixação de uma ponta do cabo em terra, 

enquanto um barco especializado desenrola progressivamente o cabo ao longo do percurso. Em grande 

parte dos casos, a fixação é feita através de uma vala que é aberta por uma máquina subaquática. O 

fundo oceânico açoriano é rochoso e irregular, o que pode dificultar a abertura de uma vala. À 

semelhança do que é feito em alguns rios, devido às suas correntes elevadas, pode-se também 

considerar a amarração dos cabos em blocos de cimento. Será necessário então um estudo da 

composição do fundo oceânico da zona e a escolha do método mais adequado. 

O cabo submarino deverá ser instalado por inteiro o que implica ser colocado na sua totalidade em 

apenas uma operação. Se por motivos meteorológicos isso não for possível será necessário cortar o 

cabo e recomeçar assim que possível com o uso de junções. Uma junção será o ponto mais fraco da 

ligação, com maior risco de se danificar nesse local.  

Como já foi referido, é necessário definir todo o percurso submarino do cabo, tendo em atenção o 

trajeto e a inclinação. Esta imposição implica novamente um estudo detalhado do fundo oceânico dos 

canais entre ilhas. É também fundamental ter em conta a elasticidade para perceber a capacidade de 

contornar obstáculos e de suportar inclinações. Pequenas caldeiras e pontos quentes de origem 

vulcânica terão que ser evitados. 

 

 

Figura 31: Barco especializado na colocação de cabos submarinos (imagem da esquerda) 
(https://www.quora.com/How-are-major-undersea-cables-laid-in-the-ocean). Junção para cabos submarinos 
(imagem à direita) (https://www.nkt.com/products). 

  Os cabos submarinos apresentam um maior risco de falha em relação aos cabos subterrâneos. 

Pode existir a necessidade de manter uma central térmica em cada rede para garantir a distribuição 

em todas as ilhas, pelo menos numa fase inicial.  

Alguns dos principais riscos a ter em conta são as uniões, que poderão não ter sido bem instaladas 

e não apresentar a mesma elasticidade e resistência a forças externas como o restante cabo. Outro 
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problema poderá ser a própria amarração dos cabos, que quando não está adequada ao meio 

envolvente, poderá não ser suficientemente forte para suportar as grandes forças que as correntes 

marítimas impõem. Podem ainda ocorrer colisões com veículos marítimos bem como movimentos do 

fundo oceânico devidos a terramotos ou até a erupções vulcânicas. 

 

3.5.4.  Transformadores 

 

Em relação aos transformadores é indispensável considerar que apenas a ilha do Pico possui uma 

rede de transporte a 30 kV, sendo as restantes a 15 kV. Logo à partida percebe-se que será necessária 

a colocação de novos transformadores. 

Para o caso da interligação ser instalada a 60 kV será necessária a colocação de pelo menos 

quatro novos transformadores, um com transformação de 30/60 kV para a Central termoelétrica de S. 

Roque, outro com a mesma relação para a subestação da Madalena, um de 15/60 kV para a Central 

Termoelétrica do Caminho Novo e por último, outro com a mesma relação de transformação que o 

anterior para a Central Termoelétrica de Santa Bárbara. 

Para o caso da ligação a partir de uma tensão de 30 kV, serão necessários no mínimo dois novos 

transformadores, dado que a central termoelétrica de S. Roque e a subestação da Madalena já se 

encontram com um nó a essa tensão. Estes transformadores de relação de transformação 15/30 kV 

serão instalados na Central Termoelétrica do Caminho Novo e na Central Termoelétrica do Faial. 

 

3.5.5.  A potência reativa gerada pelos cabos e as consequências em 

caso de excesso 

 

Ao utilizar uma rede de transmissão em corrente alternada, fica-se sujeito ao efeito capacitivo dos 

cabos, que pode gerar uma elevada quantidade de potência reativa. Para representar adequadamente 

este problema numa linha de longo comprimento, utiliza-se um esquema equivalente em π. 

 

 

Figura 32:  Esquema equivalente em π 

Neste caso, assume-se que a tensão no nó emissor é quase igual à do nó recetor. Para calcular a 

potência reativa gerada pelos três cabos utilizados na interligação, será necessário saber os valores 

da capacitância de cada cabo. Esses valores deveriam estar disponíveis na folha de informações de 

cada cabo: infelizmente, todavia, como no caso em análise esta situação não se verifica. Então esse 
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valor é retirado de cabos semelhantes utilizados na interligação. Tanto as folhas de informação dos 

cabos utilizados como as dos cabos semelhantes encontram-se no Anexo B.   

Para o caso de a interligação ser implementada a 60 kV, o cabo escolhido tem uma capacidade de 

0,5 µF/km. Assim, a potência reativa gerada pelos cabos seria: 

 

𝑄 = 𝜔 𝐶 𝑉2 ( 41 ) 

𝑄 = 2𝜋 × 50 × 0,15 × 10−6 × (60 × 103)2 = 169,65 𝑘𝑣𝑎𝑟/𝑘𝑚 ( 42 ) 

Logo, para o Troço 1 que tem cerca de 22,466 km de comprimento, 𝑄𝑇1 = 3,8 𝑀𝑣𝑎𝑟. Para o 

Troço 2 com um comprimento de 11,231 km, 𝑄𝑇2 = 1,9 𝑀𝑣𝑎𝑟. E por fim, para o Troço 3 com um 

comprimento de 45,57 km, 𝑄𝑇3 =  7,73 𝑀𝑣𝑎𝑟. Ao todo, a soma dos três troços apresenta um 

comprimento de 79,26 km e potência reativa gerada, 𝑄𝑇 =  13,45 𝑀𝑣𝑎𝑟 

Conclui-se que para a ligação instalada a 60 kV, só os novos três cabos vão gerar cerca de 13,45 

Mvar de potência reativa. 

Para o caso de a interligação ser implementada a 30 kV, o cabo escolhido tem uma capacidade de 

0,231 µF/km. Assim, a potência reativa gerada pelos cabos seria: 

 

𝑄 = 𝜔 × 𝐶 × 𝑉2 ( 43 ) 

𝑄 = 2𝜋 × 50 × 0,231 × 10−6 × (30 × 103)2 = 65,31 𝑘𝑣𝑎𝑟/𝑘𝑚 ( 44 ) 

O Troço 1 tem um comprimento de 22,466 km, logo a potência reativa gerada por este cabo 

será 𝑄𝑇1 = 1,47 𝑀𝑣𝑎𝑟. O Troço 2 tem um comprimento de 11,23 km, logo 𝑄𝑇2 = 0,73 𝑀𝑣𝑎𝑟. O Troço 3 

tem um comprimento de 45,567 km, logo 𝑄𝑇3 =  2,98 𝑀𝑣𝑎𝑟. A soma dos três troços apresenta um 

comprimento de 79,264 Km, logo 𝑄𝑇 = 5,18 𝑀𝑣𝑎𝑟. 

Conclui-se que para a ligação instalada a 30 kV, só os novos três cabos vão gerar cerca de 5,18 

Mvar de potência reativa. 

O excesso de potência reativa, pode resultar num aumento na corrente total que circula nas redes 

de distribuição e transporte de energia elétrica, podendo sobrecarregar os seus componentes: como 

subestações e linhas. Isto provocará uma diminuição na estabilidade da rede e nas condições de 

aproveitamento dos sistemas elétricos. Por consequência, poderá surgir um aumento nas perdas, já 

que um maior valor de corrente no cabo se traduz no aquecimento dos condutores e perdas de energia 

em forma de calor. As perdas de potência ativa serão então proporcionais ao quadrado da corrente 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 = 𝑅𝑖2 [𝑤/𝑘𝑚]. O aumento da corrente poderá ainda causar uma queda de tensão, o que pode 

influência a qualidade do fornecimento de energia elétrica [22].   

 

3.6. Simulação 

 

Para simular a interligação proposta, foi utilizado o programa DPlan, desenhado para o 

planeamento de redes de distribuição.  
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Neste capítulo é apresentado o estudo da interligação completa, a interligação com dois troços e a 

interligação com apenas um troço, fazendo apenas a ligação entre Pico e S. Jorge. As redes são 

analisadas tanto para caso de máxima produção, que corresponde à ponta de consumo, como para a 

situação de vazio. É de notar que estes valores são baseados na produção máxima e mínima de cada 

rede isolada em 2017: ou seja, podem não ter ocorrido ao mesmo tempo nas diferentes ilhas. Como é 

necessário estudar para o pior caso, considera-se que tanto a situação de ponta como a de vazio 

ocorrem ao mesmo tempo nas três ilhas. Da Tabela 5, retira-se os valores para a situação de ponta: 

para a ilha do Faial 8 456 kW, para o Pico de 7 737 kW e para a ilha de S. Jorge 4 642 kW. Na mesma 

tabela, é possível ainda retirar os valores para a situação de vazio, para a ilha do Faial 3 720 kW, para 

o Pico de 3 386 kW e para S. Jorge 2 216 kW. Ao somar estes valores obtém-se uma produção de 

9 322 kW.  

Como não foi feito um estudo detalhado do percurso dos troços de interligação, o valor usado para 

o seu comprimento foi o calculado anteriormente na secção 2.4.1 do presente documento, apesar de 

estarem representados de forma diferente nas imagens da simulação. 

Nas simulações apenas foram contabilizadas as centrais de produção termoelétrica considerando 

que os parques eólicos e a central hídrica do Varadouro não estariam em operação.   

A principal vantagem desta interligação é a redução do consumo de gasóleo na ilha de S. Jorge: 

assim, a produção na central termoelétrica do Caminho Novo é evitada. Tenta-se também, sempre que 

possível, dividir a produção pelas duas centrais a fuelóleo, com o objetivo de não sobrecarregar 

nenhuma das duas.  

As caraterísticas dos geradores e transformadores da rede em DPlan foram retiradas do ficheiro 

CARE 2017, disponibilizado no site da EDA. 

 

 

3.6.1.  A interligação composta por 3 troços 

 

A interligação completa é constituída pelo uso dos três troços, em que cada ilha se encontra 

conectada às restantes duas. A principal vantagem que esta ligação tem em relação às restantes é que 

em caso de falha num dos troços, é possível contornar esta ligação utilizando as outras duas. 

Infelizmente, o grande comprimento dos cabos também trará um grande valor de potência reativa ao 

sistema como será visto nas seguintes páginas. 
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Figura 33: Representação da rede interligada em DPlan. 

 

Em primeiro lugar é necessário perceber qual a tensão mais adequada para ser utilizada na ligação 

das ilhas.  

 

3.6.1.1. A interligação a uma tensão de 60 kV 

 

Para uma interligação baseada em alta tensão, foi adicionado um transformador 15/60 kV com uma 

potência nominal de 20 MVA (potência máxima que o equipamento suporta para uma operação normal), 

para conectar a central térmica de Sta. Bárbara à interligação. No caso da central do Caminho Novo foi 

colocado um autotransformador de 15/60 kV com potência nominal 20 MVA com o objetivo de manter 

a tensão do terminal 60 kV entre 1,03 pu e 1,05 pu. Na subestação da Madalena e na central de S. 

Roque é colocado um transformador 30/60 kV com a mesma potência nominal. A utilização de um 

autotransformador na central térmica do Caminho Novo em vez de um transformador irá resolver vários 

cenários onde a tensão na parte mais oriental da ilha de S. Jorge desce para valores à volta dos 0,9 pu 

ou inferiores. 

Existe uma linha de média tensão na ilha do Pico que realiza a ligação entre a central térmica de 

S. Roque e a subestação da Madalena. Tal ligação permanecerá inalterada, o que indica que a malha 

fechada (central do Caminho Novo - central de S. Roque- Subestação da Madalena - central de Sta. 

Bárbara) será composta por duas tensões diferentes.   

 

3.6.1.1.1. Simulação a 60 kV para a situação de ponta 

 

Para a situação de ponta e utilizando apenas o gerador de referência na ilha do Faial, na central 

termoelétrica de Santa Bárbara obtém-se nesse gerador um valor injetado de potência ativa de 21,04 

MW e reativa de -2,924 Mvar. Podemos retirar duas conclusões: o sistema necessita de 21,04 MW, 

caso estes sejam produzidos neste nó; existe um excesso de potência reativa no sistema sem qualquer 

produção por parte dos geradores, ou seja, toda esta potência é devida à dimensão e comprimentos 

dos cabos de alta tensão. É necessário o consumo do excesso de potência reativa do sistema. Uma 

solução é utilizar os geradores para consumir energia, porém isto não é uma situação desejável. O 
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valor máximo de potência reativa absorvida pelos geradores é controlado pelo gráfico de capacidade 

do gerador. Este processo traz consequências, como por exemplo o sobreaquecimento do estator. Ao 

realizar este processo em longa duração, outros fenómenos indesejáveis podem ocorrer, 

particularmente por causa do envelhecimento prematuro do estator. 

Também é possível reduzir o valor de potência reativa no sistema retirando ou desligando 

troços da interligação, de preferência o Troço 3 que por ter maior comprimento gera mais potência 

reativa (𝑄𝑇𝑟𝑜ç𝑜 = 𝜔 𝐶 𝑉2𝑙, com 𝑙=comprimento). O estudo desta solução é apresentado nas próximas 

páginas. Seria ainda possível o uso de bobines para baixar os valores de potência reactiva. 

 

Figura 34: Simulação da interligação a 60kV em situação de ponta. 

 No quadro seguinte está descrito um exemplo do estado de produção para obter uma rede estável. 

 

Tabela 12: Exemplo do estado de produção para obter uma rede estável a 60kV em situação de ponta. 

Id Local/Central Tipo Pot. Inst. Tensão Injeção 
Tensão 
Nom. 

   kVA kV grau kW kvar kV 

EDXX009HF0 CT Sta Bárbara REF - 15,2 0,0 60,6 -92,7 15 

Pico_G3 SE S. ROQUE PQ 2,500 5,9 0,4 2 100 0 6 

Pico_G4 SE S. ROQUE PQ 3,500 5,9 0,2 3 200 0 6 

Faial_G7 CT Sta Bárbara PQ 4,621 6,7 2,8 4 300 0 6,6 

Faial_G6 CT Sta Bárbara PQ 4,636 6,6 2,8 3 990 -1 311 6,6 

Faial_G4 CT Sta Bárbara PQ 3,800 6,7 2,3 3 400 0 6,6 

Faial_G8 CT Sta Bárbara PQ 4,621 6,6 2,7 3 969 -1 374 6,6 

 

É de notar que tanto o gerador Faial_G8 como Faial_G6 estão a consumir potência reativa, 

enquanto nenhum dos outros geradores injeta reativa. O grupo G8 está com um fator de potência de 

0,945, enquanto G6 está com 0,95, todos os restantes têm fator de potência a 1. Os geradores não 

apresentados nas tabelas estão desligados. 

A soma da potência injetada na rede, não vai corresponder exatamente aos valores 21,04 MW 

e -2,924 Mvar previstos. Isto deve-se ao facto de existir injeção ilha do Pico, enquanto os valores 

previstos baseiam-se na produção somente na ilha do Faial, no mesmo nó que o gerador de referência. 

Já com os geradores ligados e otimizados para a situação, o gerador de referência serve para 

corrigir pequenos erros de potência no sistema, difíceis de resolver utilizando apenas os restantes 

geradores. Na realidade os geradores referência não existem, sendo necessário injetar os valores 

certos na rede. 
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 Em relação à tensão, kV e grau representam respetivamente o módulo e o argumento da 

tensão calculada pelo trânsito de energia para cada nó. 

O trânsito da energia nos cabos de interligação é apresentado na tabela seguinte. 

 

Tabela 13: Trânsito da energia nos cabos de interligação de 60kV em situação de ponta. 

Troço  1 2 3 

Ramo 
Nó 1 Caminho novo Sta. Bárbara Sta. Bárbara 

Nó 2 S. Roque Sub. Madalena Caminho Novo 

Comprimento m 22 466 11 230,9 45 567,1 

Corrente A 8,6 33,2 49,5 

Limite  A 330 330 330 

Potência 
kW -872,5 3 266,7 3 852,67 

kvar -129,6 1 048,6 -3 375,55 

Perdas 
kW 1 7,1 64,63 

kvar -3 754,8 -1 880,1 -7 593,59 

Tensões 
V1 [pu] 0,992 0,996 0,996 

V2 [pu] 0,993 0,993 0,99 

 

Os valores da potência apresentam-se positivos ou negativos dependendo do sentido em que 

o trânsito da energia acontece no troço. Por exemplo, no troço 3 o transito da potência ativa ocorre na 

direção Faial - S. Jorge, do nó 1 para o nó 2 enquanto a reativa faz o sentido contrário. Em relação às 

perdas, os valores positivos representam a potência perdida nesta ligação, enquanto os valores 

negativos representam a potência gerada. 

O valor registado das perdas no Troço 3 é superior a qualquer outro troço isto acontece por 

causa do grande comprimento do troço em comparação com os restantes e pela potência que nele 

transita ser também maior que nos restantes troços.  

Antes de analisar à próxima situação, é necessário ainda perceber o que acontece a esta rede 

se uma das interligações sofrer uma interrupção acidental. Para esse efeito utiliza-se como referência 

o estado de produção proposto e a partir do mesmo é desligada uma ligação. Após o estudo da 

situação, volta-se ao estado referência e retira-se a ligação seguinte. 

É importante ainda perceber que para o bom funcionamento do software DPlan, tem sempre 

que existir um gerador de referência ligado em cada rede isolada. Assim ao se simular a perda de um 

troço, esse gerador irá se adaptar de imediato à nova situação o que poderá esconder algumas 

consequências da perda da ligação. Após a geração ser adaptada à situação esse problema deixa de 

existir. 

 

 Perda do Troço 1: 

 

Se o Troço 1 ficar fora de serviço inesperadamente, o valor da potência reativa no sistema irá 

reduzir já que não existirá geração da mesma por parte deste cabo. Não será necessário, portanto o 
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consumo de potência reativa pelos geradores. Apesar de não serem verificadas consequências graves, 

verifica-se a necessidade de ajustar a produção para manter a rede otimizada. 

 

 

Figura 35: Simulação da interligação a 60kV em situação de ponta e com o troço 1 interrompido. 

Tabela 14: Exemplo de um estado de produção para obter uma rede estável a 60kV em situação de ponta, com 
interrupção no Troço 1. 

Id Local/Central Tipo 
Potência 
Instalada 

Tensão Injeção 
Tensão 
Nom. 

   kVA kV grau kW kvar kV 

EDXX009HF0 CT Sta. Bárbara REF - 15,2 0 -78,1 -86,5 15 

Faial_G7 CT Sta. Bárbara PQ 4 621 6,7 2,6 3 900 0 6,6 

Faial_G6 CT Sta. Bárbara PQ 4 636 6,8 2,5 3 960 564 6,6 

Faial_G4 CT Sta. Bárbara PQ 3 800 6,7 2,1 3 000 0 6,6 

Faial_G8 CT Sta. Bárbara PQ 4 621 6,8 2,5 3 944 667 6,6 

Pico_G3 SE S. ROQUE PQ 2 500 5,8 3,2 2 100 0 6 

Pico_G4 SE S. ROQUE PQ 3 500 5,8 3 3 100 0 6 

Pico_G5 SE S. ROQUE PQ 1 549 6,2 1,4 1 150 0 15 

 

É necessário arrancar com um novo grupo por não ser possível aumentar mais a produção dos 

geradores em funcionamento sem aproximar a potência que transita nos transformadores do seu valor 

máximo. Como a potência adicional necessária tem um valor baixo, decidiu-se arrancar com o grupo 

Pico_G5 por ter uma potência nominal menor que os restantes. 

É também aqui que se percebe a necessidade da utilização de um autotransformador na central do 

Caminho Novo: se fosse utilizado apenas um transformador de tomadas fixas, toda a zona oriental da 

ilha de S. Jorge estaria sobe o efeito de tensões baixas. 

 

Tabela 15: Trânsito da energia nos cabos de interligação de 60kV em situação de ponta, com interrupção no 
Troço 1. 

Troço 2 3 

Ramo 
Nó 1 Sta. Bárbara Sta. Bárbara 

Nó 2 Madalena Caminho novo 

Comprimento M 11 230,9 45 567,1 

Corrente A 32,4 47,9 

Limite A 330 330 

Potência kW 1 431,5 4 719,3 
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Kvar 2 963,5 -1 179,4 

Perdas 
kW 6,8 60,6 

Kvar -1 807,6 -7 254,5 

Tensões 
V1 [pu] 0,976 0,976 

V2 [pu] 0,974 0,967 

 

A tabela anterior apresenta os valores do trânsito da energia para a situação em que a produção já 

foi ajustada consoante as consequências da interrupção no Troço 1. 

 

Perda do Troço 2: 

 

Ao desconetar o Troço 2 da situação de referência, dá-se novamente uma descida no valor da 

potência reativa na rede. Porém, por causa do menor comprimento do troço interrompido, essa descida 

será menor que na situação anterior.  

Verifica-se também que a tensão na zona ocidental da ilha do Pico baixa para um valor de 0,86 pu 

em média e chegando até em certas zonas a 0,851 pu. Para compensar é necessário reduzir a 

produção na ilha do Faial e aumentar na ilha do Pico. É ainda necessário gerar um pouco de potência 

reativa na central de S. Roque. Alternativamente, poder-se-ia optar por alterar as tomadas no 

transformador 30/15 kV na subestação da Madalena. 

 

 

Figura 36: Simulação da interligação a 60kV em situação de ponta e com o troço 2 interrompido. 

Tabela 16: Exemplo de um estado de produção para obter uma rede estável a 60kV em situação de ponta, com 
interrupção no Troço 2. 

Id Local/Central Tipo 
Potência 
Instalada 

Tensão Injeção 
Tensão 
Nom. 

   kVA kV Grau kW Kvar kV 

EDXX009HF0 CT Sta. Bárbara REF - 15,2 0 -32,6 37,7 15 

Faial_G7 CT Sta. Bárbara PQ 4 621 6,7 2,6 4 000 0 6,6 

Faial_G6 CT Sta. Bárbara PQ 4 636 6,6 2,6 3 800 -1 249 6,6 

Faial_G4 CT Sta. Bárbara PQ 3 800 6,7 2,1 3 000 0 6,6 

Faial_G8 CT Sta. Bárbara PQ 4 621 6,6 2,6 3 840 -1 120 6,6 

Pico_G3 SE S. ROQUE PQ 2 500 5,9 -0,4 1 900 624 6 

Pico_G4 SE S. ROQUE PQ 3 500 5,8 -0,3 3 000 0 6 

Pico_G1 SE S. ROQUE PQ 2 500 6,0 -0,8 1 700 1 054 6 
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É novamente necessário acrescentar um grupo à geração, neste caso optou-se por arrancar 

com o grupo Pico_G1. 

 

Tabela 17: Trânsito da energia nos cabos de interligação de 60kV em situação de ponta, com interrupção no 
Troço 2. 

Troço 3 1 

Ramo 
Nó 1 S. Bárbara Caminho novo 

Nó 2 Caminho novo S. Roque 

Comprimento M 45 567,1 22 466 

Corrente A 63,7 13,1 

Limite A 330 330 

Potência 
kW 6 023,3 1 252,5 

Kvar -2 640,1 465,5 

Perdas 
kW 107,1 2,2 

Kvar -7 475,6 -3 673,8 

Tensões 
V1 [pu] 0,993 0,983 

V2 [pu] 0,983 0,981 

 

Perda do Troço 3: 

 

Se o Troço 3 ficar fora de serviço, verifica-se uma grande redução na geração de potência reativa 

pelos cabos, o que se traduz num valor menor da potência reativa no sistema. A diferença de potência 

reativa no sistema é tão elevada que passa a existir a necessidade de produção da mesma pelos 

geradores. 

Não são apresentadas grandes consequências na qualidade do serviço por perder este Troço. 

Todavia é sempre necessário ajustar a produção à nova situação.  

 

Figura 37: Simulação da interligação a 60kV em situação de ponta e com o troço 3 interrompido. 

 

 

 



49 
 

Tabela 18: Exemplo de um estado de produção para obter uma rede estável a 60kV em situação de ponta, com 
interrupção no Troço 3. 

Id Local/Central Tipo 
Potência 
Instalada 

Tensão Injeção 
Tensão 
Nom. 

   kVA kV grau kW kvar kV 

EDXX009HF0 CT Sta. Bárbara REF - 15,2 0 -78,8 -72,5 15 

Faial_G8 CT Sta. Bárbara PQ 4 621 6,8 2,5 3 920 796 6,6 

Faial_G4 CT Sta. Bárbara PQ 3 800 6,7 2,1 3 000 0 6,6 

Faial_G6 CT Sta. Bárbara PQ 4 636 6,8 2,5 3 920 796 6,6 

Faial_G7 CT Sta. Bárbara PQ 4 621 6,7 2,8 4 300 0 6,6 

Pico_G4 SE S. ROQUE PQ 3 500 6 -4,1 2 550 1 580 6 

Pico_G1 SE S. ROQUE PQ 2 500 6 -4 1 700 1 054 6 

Pico_G3 SE S. ROQUE PQ 2 500 6 -3,8 1 800 872 6 

 

Tabela 19: Trânsito da energia nos cabos de interligação de 60kV em situação de ponta, com interrupção no 
Troço 3. 

Troço  2 1 

Ramo 
Nó 1 Sta. Bárbara S. Roque 

Nó 2 Madalena Caminho novo 

Comprimento m 11 230,9 22 466 

Corrente A 65,9 45,6 

Limite A 330 330 

Potência 
kW 6 481,7 4 688,4 

kvar -1 576,9 541 

Perdas 
kW 28,2 27 

kvar -1 784,8 -3 743,7 

Tensões 
V1 [pu] 0,975 0,997 

V2 [pu] 0,971 0,990 

 

3.6.1.1.2. Simulação a 60 kV para a situação de vazio 

 

 Segue o estudo da simulação para as mesmas ligações, mas para uma situação em que o 

consumo se encontra no seu valor mínimo. 

 Utilizando novamente apenas o gerador de referência na ilha do Faial, na central de Sta. 

Bárbara, com todos os restantes geradores desligados, obtém-se um valor de potência ativa injetada 

de 9,517 MW e reativa de -10 Mvar. Como era esperado, o valor necessário de potência ativa a ser 

injetada na rede é menor que para a situação de ponta. Este valor é semelhante à soma da produção 

em vazio em 2017 sem a interligação, com a diferença que agora vão existir mais perdas nos cabos da 

interligação, daí o valor simulado ser maior que o gerado no ano passado. É possível também perceber 

que houve um aumento significativo da energia reativa em relação à situação de ponta. Isto acontece 

porque apesar dos cabos gerarem sempre o mesmo valor de potência reativa, agora a potência 

consumida pelas cargas é menor, tanto a ativa como a reativa. Esta situação exige que a potência 

reativa anteriormente consumida pelas cargas, seja agora consumida pelos grupos geradores térmicos. 
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Figura 38: Simulação da interligação a 60kV em situação de vazio  

Na tabela seguinte está apresentado um estado possível da produção para obter uma rede estável. 

 

Tabela 20: Exemplo do estado de produção para obter uma rede estável a 60kV em situação de vazio. 

Id Local/Central Tipo 
Potência 
Instalada 

Tensão Injeção 
Tensão 
Nom. 

   kVA kV grau kW Kvar kV 

EDXX009HF0 CT Sta. Bárbara REF - 15,2 0 -6,.3 -56,5 15 

Faial_G4 CT Sta. Bárbara PQ 3 800 6,5 1,8 2 258 -1 991 6,6 

Faial_G8 CT Sta. Bárbara PQ 4 621 6,5 2,2 3 000 -2 646 6,6 

Pico_G7 SE S. ROQUE PQ 2 500 5,6 2,8 1 540 -1 571 6 

Pico_G6 SE S. ROQUE PQ 4 200 5,6 3 2 800 -2 857 6 

 

Neste exemplo, todos os geradores em operação estão a consumir potência reativa, com um 

fator de potência a 0,75 no caso dos grupos da central de Sta. Bárbara e 0,7 para os grupos de S. 

Roque. Os geradores estão a funcionar com potências muito baixas, porém se for retirado um dos 

geradores e aumentada a potência aparente, atingem-se os valores máximos de geração em cada um, 

perdendo a possibilidade de aumentar e diminuir a potência injetada para controlo da rede. No caso de 

S. Roque é necessário mais consumo de potência reativa que a própria geração de ativa: esta situação 

não é a ideal. 

 

Tabela 21: Trânsito da energia nos cabos de interligação de 60kV em situação de vazio. 

Troço  2 3 1 

Ramo 
Nó 1 Sta. Bárbara Sta. Bárbara Caminho novo 

Nó 2 Madalena Caminho novo S. Roque 

Comprimento M 11 230,9 45 567,1 22 466 

Corrente A 14,5 22,9 29,7 

Limite A 330 330 330 

Potência 
kW 1 146,7 248,4 -2 007,4 

Kvar 953,7 -2 351,5 2 336,4 

Perdas 
kW 1,4 13,8 11,5 

Kvar -1 876,5 -7 641,6 -3 779 

Tensões 
V1 [pu] 0,993 0,993 0,997 

V2 [pu] 0,992 0,997 0,997 
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Estuda-se no seguinte parágrafo a interligação com uma das interligações desligada. Tal como 

foi realizado anteriormente, utiliza-se como referência o estado de produção proposto para 60kV na 

situação de vazio e a partir do mesmo é desligada uma ligação. Após concluir o estudo da perda de 

uma interligação retoma-se ao estado de referência para a análise seguinte. 

 

 Perda do Troço 1: 

 

Se o Troço 1 sair de serviço inesperadamente, surgirá uma falta de tensão na zona mais a 

norte da ilha do Pico que poderá atingir 0,916 pu. Com a redução da potência reativa do sistema, já 

não são necessários tantos geradores para a consumir, nem será necessário utilizar fatores de potência 

tão baixos. 

 

 

Figura 39: Simulação da interligação a 60kV em situação de vazio e com o troço 1 interrompido 

Tabela 22: Exemplo de um estado de produção para obter uma rede estável a 60kV em situação de vazio, com 
interrupção no Troço 1. 

Id Local/Central Tipo 
Potência 
Instalada 

Tensão Injeção 
Tensão 
Nom. 

   kVA kV grau kW kvar kV 

EDXX009HF0 CT Sta. Bárbara REF      - 15,2 0 -32,9 3,1 15 

Faial_G4 CT Sta. Bárbara PQ 3 800 6,6 2 2 559 -1 585 6,6 

Faial_G8 CT Sta. Bárbara PQ 4 621 6,5 2,4 3 400 -2 107 6,6 

Faial_G6 CT Sta. Bárbara PQ 4 636 6,6 2,5 3 600 -1 744 6,6 

 

 Escolheu-se desligar os grupos da central de S. Roque e utilizar apenas os grupos 4, 6 e 8 de 

Sta. Bárbara com fatores de potência de 0,9 para o Faial_G6 e 0,85 para os restantes. Lembra-se que, 

apesar destes valores serem mais aceitáveis que os anteriores, o consumo de potência reativa pelos 

geradores deve ser evitado. 
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Tabela 23: Trânsito da energia nos cabos de interligação de 60kV em situação de vazio, com interrupção no 
Troço 1. 

Troço  2 3 

Ramo 
Nó 1 Sta. Bárbara Sta. Bárbara 

Nó 2 Madalena Caminho novo 

Comprimento M 11 230,9 45 567,1 

Corrente A 33,1 34,7 

Limite [A] Catálogo 330 330 

Potência 
kW 3 421,1 2,273,4 

Kvar 273,4 -2,781,9 

Perdas 
kW 7,1 31,7 

Kvar -1 885,7 -7 658,7 

Tensões 
V1 [pu] 0,997 0,997 

V2 [pu] 0,995 0,996 

 

 Perda do Troço 2: 

 

A perda do Troço 2 não provocará uma grande diminuição na potência reativa do sistema comparando 

com a perda dos outros troços. Verifica-se que a zona ocidental da ilha do Pico sofrerá com tensões 

abaixo do nível desejado, por volta dos 0,9 pu.  

 

 

Figura 40: Simulação da interligação a 60kV em situação de vazio e com o troço 2 interrompido. 

Na tabela seguinte propõe-se um ajuste da produção para lidar com estas situações. 

 

Tabela 24: Exemplo de um estado de produção para obter uma rede estável a 60kV em situação de vazio, com 
interrupção no Troço 2. 

Id Local/Central Tipo 
Potência 
Instalada 

Tensão Injeção 
Tensão 
Nom. 

   kVA kV grau kW kvar kV 

EDXX009HF0 CT Sta. Bárbara REF - 15,2 0 68,6 72,6 15 

Faial_G6 CT Sta. Bárbara PQ 4 636 6,5 2,5 3 360 -2 520 6,6 

Faial_G4 CT Sta. Bárbara PQ 3 800 6,5 2,2 2 803 -2 095 6,6 

Faial_G8 CT Sta. Bárbara PQ 4 621 6,5 2,5 3 440 -2 580 6,6 
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Opta-se novamente pela utilização dos grupos 4, 6 e 8, todos a consumir potência reativa com 

um fator de potência de 0,8.  

Na tabela seguinte apresenta-se o trânsito da energia após o ajuste da produção. 

 

Tabela 25: Tabela: Trânsito da energia nos cabos de interligação de 60kV em situação de vazio, com interrupção 
no Troço 2. 

Troço  3 1 

Ramo 
Nó 1 Sta. Bárbara Caminho novo 

Nó 2 Caminho novo S. Roque 

Comprimento m 45 567,1 22 466 

Corrente A 75,5 33,6 

Limite A 330 330 

Potência 
kW 5 821 3 429,3 

kvar -5 323 -677,5 

Perdas 
kW 150,2 14,7 

kvar -7 679,4 -3 792,8 

Tensões 
V1 [pu] 1,006 1,001 

V2 [pu] 1,001 0,997 

 

 Perda do Troço 3: 

  

Ao retirar a ligação do Troço 3, dá-se uma grande descida na geração de potência reativa e 

regista-se tanto a zona ocidental da ilha do Pico como a zona oriental da ilha de S. Jorge, um nível 

baixo de tensão, chegando a 0,89 pu em S. Jorge. 

 

 

Figura 41: Simulação da interligação a 60kV em situação de vazio e com o troço 3 interrompido. 

 

Nas tabelas seguintes, propõe-se um ajuste à produção com o objetivo de retificar os efeitos 

negativos da perda do troço 3, e o resultante trânsito de energia.  
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Tabela 26: Exemplo de um estado de produção para obter uma rede estável a 60kV em situação de vazio, com 
interrupção no Troço 3. 

Id Local/Central Tipo 
Potência 
Instalada 

Tensão Injeção 
Tensão 
Nom. 

   kVA kV grau kW kvar kV 

EDXX009HF0 CT Sta. Bárbara REF - 15,2 0 -76,5 -86,6 15 

Faial_G5 CT Sta. Bárbara PQ 2 500 6,1 2,7 2100 0 6 

Faial_G4 CT Sta. Bárbara PQ 3 800 6,6 2,4 3325 -1 093 6,6 

Faial_G8 CT Sta. Bárbara PQ 4 621 6,7 2,8 4300 0 6,6 

 

Tabela 27: Trânsito da energia nos cabos de interligação de 60kV em situação de vazio, com interrupção no 
Troço 3. 

Troço  2 1 

Ramo 
Nó 1 Sta. Bárbara S. Roque 

Nó 2 Madalena Caminho novo 

Comprimento m 11 230,9 22 466 

Corrente A 60,5 23,5 

Limite A 330 330 

Potência 
kW 5 826,9 2 250,2 

kvar -1 923,9 -747,3 

Perdas 
kW 23,8 7,2 

kvar -1 795,8 -3 592,5 

Tensões 
V1 [pu] 0,977 0,973 

V2 [pu] 0,974 0,970 

 

Percebe-se então que mesmo retirando o Troço 3 que será a maior fonte de potência reativa, existe 

sempre a necessidade de consumir potência reativa por parte dos geradores na situação de vazio. Isto 

indica que a tensão de 60kV não será a mais indicada para estabelecer esta interligação. 

 

3.6.1.2. A interligação a uma tensão de 30 kV 

 

De seguida é repetido o mesmo estudo para uma interligação a média tensão. À partida, esta 

hipótese parece se enquadrar melhor com a situação atual, porque já existe uma ligação à mesma 

tensão na rede elétrica de transporte da ilha do Pico que realiza a ligação entre a subestação da 

Madalena e a central térmica de S. Roque. Isto permite formar uma interligação com malha fechada à 

mesma tensão. Assim, não será necessário acrescentar novos transformadores na ilha do Pico. 

No programa DPlan, os transformadores de 30/15 kV disponíveis para simulação apresentam um 

valor máximo de potência nominal de 5 MVA. Após vários testes verificou-se que este valor não seria 

suficiente para o trânsito de energia necessário. Assim, tanto na central termoelétrica de Sta. Bárbara 

como na central do Caminho Novo utilizam-se dois transformadores de 5 MVA em paralelo com o intuito 

de dividir a corrente, diminuindo a potência que transita em cada um deles. Em S. Jorge, na central do 

Caminho Novo, a relação de transformação dos transformadores 30/15 kV tem que ser ajustada com o 

intuito de resolver vários cenários de baixa tensão nessa ilha. Para esse efeito, alteramos as tomadas 
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do porto a 30kV de um dos transformadores para a tomada 17 o que corresponde a uma variação da 

relação de transformação em -7,5%, e no transformador restante troca-se para a tomada 16 que 

corresponde a uma variação de -6, também no porto a 30 kV.  

 

3.6.1.2.1. Simulação a 30 kV para a situação de ponta 

 

Para a situação de ponta e utilizando apenas o gerador de referência na central termoelétrica de 

Santa Bárbara obtém-se um valor injetado de potência ativa de 21,06 MW e reativa de 4,648 Mvar. 

Pode-se notar que, ao contrário da ligação em alta tensão, na situação de ponta e com toda a 

interligação completa, a ligação a 30kV não necessita de retirar potência reativa do sistema. Dado que 

na interligação proposta em alta tensão a potência reativa foi um grande problema, pelo menos em 

situação de ponta isto não se repetirá na interligação a média tensão.  

Em 2017, a soma das pontas de produção dos sistemas isolados foi de 20,835 MW. Assim, tendo 

em conta as novas perdas introduzidas pelas interligações, resulta um novo valor de 21,06MW de 

potência ativa necessária a ser injetada no sistema. 

 

Figura 42:  Simulação da interligação a 30kV em situação de ponta. 

Uma proposta do estado da geração para obter uma rede estável é apresentado na tabela 

seguinte.  

 

Tabela 28: Tabela: Exemplo de um estado de produção para obter uma rede estável a 30kV em situação de 
ponta. 

Id Local/Central Tipo 
Potência 
Instalada 

Tensão Injeção 
Tensão 
Nom. 

   kVA kV grau kW kvar kV 

EDXX009HF0 CT Sta. Bárbara REF - 15,2 0 -29,4 84,1 15 

Faial_G8 CT Sta. Bárbara PQ 4 621 6,8 2,6 4 051 633 10 

Faial_G6 CT Sta. Bárbara PQ 4 636 6,8 2,6 4 117 832 6 

Faial_G4 CT Sta. Bárbara PQ 3 800 6,8 2,2  3 359 525 10 

Pico_G3 SE S. ROQUE PQ 2 500 6,2 0,3 2 156 437 6 

Pico_G2 SE S. ROQUE PQ 2 500 6,2 0,1 2 058 418 6 

Pico_G1 SE S. ROQUE PQ 2 500 6,2 0,3 2 156 438 6 

Faial_G3 CT Sta. Barbara PQ 3 800 10 2,8 3 072 896 10 

 

A produção foi dividida pelas duas centrais a fuelóleo para evitar sobrecarregar os 

equipamentos. Nesta proposta, todos os grupos encontram-se a produzir potência reativa, enquanto 
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na ilha do Pico, todos os geradores têm um fator de potência a 0,98, no Faial, o grupo 4 e 8 têm um 

fator de potência a 0,988, o grupo 6 tem de 0,98 e por último o 3 de 0,96. 

 De seguida é apresentado o trânsito de energia nas novas interligações. 

 

Tabela 29: Trânsito da energia nos cabos de interligação de 30kV em situação de ponta. 

Troço  1 2 3 

Ramo 
Nó 1 S. Roque Sta. Bárbara Sta. Bárbara 

Nó 2 Caminho Novo Madalena Caminho Novo 

Comprimento m 22 466 11 230,9 45 567,1 

Corrente A 45,3 71,3 39,4 

Limite A 581 581 581 

Potência 
kW 2 501,6 3 796,4 2 184,9 

kvar -59,4 1 086,4 -0,7 

Perdas 
kW 10,4 12,8 15.9 

kvar -1 634,8 -810,6 -3 334,7 

Tensões 
V1 [pu] 1,063 1,066 1,066 

V2 [pu] 1,059 1,061 1,059 

 

Estuda-se nos próximos parágrafos o que acontece a esta interligação a 30kV em situação de 

ponta se uma das interligações for perdida inesperadamente. 

 

Perda do Troço 1: 

 

 Ao perder a ligação do Troço 1, dá-se uma redução imediata na geração de potência reativa. 

O gerador de referência que estava a injetar -29,4 kW de potência ativa e 84,1 kvar de potência reativa 

passa de imediato a gerar 83,41kW e 2,071Mvar, respetivamente. Não são registados quaisquer 

problemas na rede. 

 

 

Figura 43: Simulação da interligação a 30kV em situação de ponta e com o troço 1 interrompido. 

Após adaptar a produção de modo a otimizar o transporte e distribuição de energia elétrica, 

obtemos o seguinte quadro.  
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Tabela 30: Tabela: Exemplo de um estado de produção para obter uma rede estável a 30kV em situação de 
ponta, com interrupção no Troço 1. 

Id Local/Central Tipo 
Potência 
Instalada 

Tensão Injeção 
Tensão 
Nom. 

   kVA kV grau kW kvar kV 

EDXX009HF0 CT Sta. Bárbara REF - 15,2 0 32,5 -22,5 15 

Pico_G3 SE S. ROQUE PQ 2 500 6,2 1,9 2 156 437 6 

Pico_G2 SE S. ROQUE PQ 2 500 6,2 1,7 2 058 418 6 

Pico_G1 SE S. ROQUE PQ 2 500 6,2 1,9 2 156 438 6 

Faial_G4 CT Sta. Bárbara PQ 3 800 6,8 2,1 3 230 1 062 10 

Faial_G6 CT Sta. Bárbara PQ 4 636 6,8 2,5 4 086 1 340 6 

Faial_G8 CT Sta. Bárbara PQ 4 621 6,8 2,5 4 085 1 343 10 

Faial_G3 CT Sta. Bárbara PQ 3 800 10,1 2,9 3 255 1 286 10 

  

 Os fatores de potência dos grupos da central de S. Roque permanecem inalterados. Por sua 

vez, na central de Sta. Bárbara, o grupo 3 tem um fator de potência de 0,93, enquanto os restantes têm 

um de 0,95. 

 

Tabela 31: Trânsito da energia nos cabos de interligação de 30kV em situação de ponta, com interrupção no 
Troço 1. 

Troço  3 2 

Ramo 
Nó 1 Sta. Bárbara Sta. Bárbara 

Nó 2 Caminho Novo Madalena 

Comprimento m 45 567,1 11 230,9 

Corrente A 88,7 44,7 

Limite A 581 581 

Potência 
kW 4 752,8 1 340 

kvar 962,2 2 042,7 

Perdas 
kW 80,6 5 

kvar -3 105,5 -801,8 

Tensões 
V1 [pu] 1,052 1,052 

V2 [pu] 1,030 1,049 

 

Perda do Troço 2: 

 

 A perda do troço 2 pode trazer algumas consequências: primeiro na zona oriental da ilha de S. 

Jorge, onde o nível de tensão desce para 0,905 pu; em segundo na zona ocidental da ilha do Pico, 

onde o valor desce para 0,871 pu. 
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Figura 44: Imagem: Simulação da interligação a 30kV em situação de ponta e com o troço 2 interrompido. 

Tabela 32: Tabela: Exemplo de um estado de produção para obter uma rede estável a 30kV em situação de 
ponta, com interrupção no Troço 2. 

Id Local/Central Tipo 
Potência 
Instalada 

Tensão Injeção 
Tensão 
Nom. 

   kVA kV grau kW kvar kV 

EDXX009HF0 CT Sta. Bárbara REF - 15,2 0 30,4 -1,7 15 

Faial_G8 CT Sta. Bárbara PQ 4 621 6,8 2,6 4 051 633 10 

Faial_G6 CT Sta. Bárbara PQ 4 636 6,8 2,6 4 117 832 6 

Faial_G4 CT Sta. Bárbara PQ 3 800 6,8 2,2 3 359 525 10 

Pico_G3 SE S. ROQUE PQ 2 500 6,2 1,0 2 156 437 6 

Pico_G2 SE S. ROQUE PQ 2 500 6,2 0,9 2 058 418 6 

Pico_G1 SE S. ROQUE PQ 2 500 6,2 1,0 2 156 438 6 

Pico_G7 SE S. ROQUE PQ 4 200 6,3 0,6 3 132 1 775 6 

 

Para este estado de produção, registou-se a necessidade de aumentar a produção na central 

de S. Roque e reduzir na central de Sta. Bárbara. Para esse efeito, foi desligado o grupo Faial_G3 e 

iniciado o grupo Pico_G7. 

 Em relação aos fatores de potência registam-se: Faial_G6 com 0,98, Faial_G4 com 0,988, 

Faial_G8 com 0,988, Pico_G7 com 0,87 e os restantes mantêm-se a 0,98. 

   

Tabela 33: Tabela: Trânsito da energia nos cabos de interligação de 30kV em situação de ponta, com interrupção 
no Troço 2. 

Troço  1 3 

Ramo 
Nó 1 Caminho Novo Sta. Bárbara 

Nó 2 S. Roque Caminho Novo 

Comprimento m 22 466 45 567,1 

Corrente A 30,6 54 

Limite A 581 581 

Potência 
kW -1 680,6 3 007,8 

kvar 133 5 58,6 

Perdas 
kW 4,7 29,9 

kvar -1 651,9 -3 345,8 

Tensões 
V1 [pu] 1,062 1,073 

V2 [pu] 1,065 1,062 

 



59 
 

Perda do Troço 3: 

 

 A zona oriental da ilha de S. Jorge é a mais afetada com a retirada do troço 3, descendo o nível 

de tensão para 0,857pu. Para além disso, sendo o troço 3 o troço com maior comprimento, regista-se 

ainda uma grande descida na geração de potência reativa. 

 

 

Figura 45:  Simulação da interligação a 30kV em situação de ponta e com o troço 3 interrompido. 

Tabela 34:: Exemplo de um estado de produção para obter uma rede estável a 30kV em situação de ponta, com 
interrupção no Troço 3. 

Id Local/Central Tipo 
Potência 
Instalada 

Tensão Injeção 
Tensão 
Nom. 

   kVA kV grau kW kvar kV 

EDXX009HF0 CT Sta. Bárbara REF - 15,2 0 29,4 4 15 

Pico_G2 SE S. ROQUE PQ 2 500 6,2 2,4 2 058 418 6 

Pico_G1 SE S. ROQUE PQ 2 500 6,2 2,5 2 156 438 6 

Pico_G7 SE S. ROQUE PQ 4 200 6,2 2,7 3 680 1 568 6 

Pico_G3 SE S. ROQUE PQ 2 500 6,2 2,5 2 156 437 6 

Faial_G8 CT Sta. Bárbara PQ 4 621 6,8 2,5 4 040 1 398 10 

Faial_G6 CT Sta. Bárbara PQ 4 636 6,8 2,3 3 780 1 831 6 

Faial_G4 CT Sta. Bárbara PQ 3 800 6,8 1,9 3 060 1 482 10 

 

 Para esta proposta de ajuste à produção, foi necessário aumentar a produção na central de S. 

Roque e reduzir na central de Sta. Bárbara. Desligou-se Faial_G3 e ligou-se Pico_G7.  

Para além disso, e com o objetivo de compensar a redução na geração de potência reativa, o 

fator de potência foi diminuído em vários grupos. Na central de Sta. Bárbara, o grupo 4 apresenta um 

fator de potência de 0,9, o grupo 6 de 0,9 e o grupo 8 de 0,945.  
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Tabela 35: Trânsito da energia nos cabos de interligação de 30kV em situação de ponta, com interrupção no 
Troço 3. 

Troço  1 2 

Ramo 
Nó 1 S. Roque Sta. Bárbara 

Nó 2 Caminho Novo Madalena 

Comprimento m 22 466 11 230,9 

Corrente A 90,6 51,1 

Limite A 581 581 

Potência 
kW 4 706,4 2 361,9 

kvar 1 660,3 1 505,1 

Perdas 
kW 41,5 6,6 

kvar -1 565 -802,4 

Tensões 
V1 [pu] 1,06 1,054 

V2 [pu] 1,047 1,05 

 

3.6.1.2.2. Simulação a 30 kV para a situação de vazio 

 

Em situação de vazio, começou-se por notar a existência de uma sobretensão na zona da vila de 

S. Roque na ilha do Pico. Para solucionar esta situação, optou-se por alterar a tomada do porto de 

tensão 30 kV no transformador 30/15 kV da central termoelétrica de S. Roque. Passou-se para a 

tomada 2 o que corresponde a uma variação da relação de transformação em +2,5%. 

, 

 

Figura 46:  Simulação da interligação a 30kV em situação de vazio. 

Utilizando apenas o gerador de referência na ilha do Faial, na central de Sta. Bárbara, com 

todos os restantes geradores desligados, obtém-se um valor de potência ativa injetada de 9,406 MW e 

reativa de -2,849 Mvar. Verificamos que na situação de vazio, para a interligação completa, o consumo 

de potência reativa pela carga não é suficiente relativamente à gerada pelos cabos. Assim existe a 

necessidade de consumir esse excesso utilizando os grupos motor-gerador. 

Em seguida é apresentada uma solução para o ajuste da produção energética para esta 

situação. 
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Tabela 36: Exemplo de um estado de produção para obter uma rede estável a 30kV em situação de vazio. 

Id Local/Central Tipo Potência Instalada Tensão Injeção 
Tensão 
Nom. 

   kVA kV Grau kW Kvar kV 

EDXX009HF0 CT Sta. Bárbara REF - 15,2 0 55,4 -24,9 15 

Faial_G5 CT Sta. Bárbara PQ 2 500 6,1 2,7 2 100 0 6 

Faial_G4 CT Sta. Bárbara PQ 3 800 6,7 2,4 3 500 0 10 

Faial_G8 CT Sta. Bárbara PQ 4 621 6,5 2,7 3 827 -2 271 10 

 

 Neste estado, a produção está centralizada na central de Sta. Bárbara e apenas o grupo 8 se 

encontra a consumir potência reativa, com um fator de potência de 0,86. Os restantes grupos em 

operação têm um fator de potência de 1 por não introduzirem nem consumirem potência reativa da 

rede.   

Tabela 37: Trânsito da energia nos cabos de interligação de 30kV em situação de vazio. 

Troço  2 3 1 

Ramo 
Nó 1 Sta. Bárbara Sta. Bárbara Caminho Novo 

Nó 2 Madalena Caminho Novo S. Roque 

Comprimento m 11 230,9 45 567,1 22 466 

Corrente A 53 52,5 11,1 

Limite A 581 581 581 

Potência 
kW 2 915,3 2 728,9 462,6 

kvar -686,3 -1 153,4 419,9 

Perdas 
kW 7,1 28,2 0,6 

kvar -854 -3 460,7 -1 718,3 

Tensões 
V1 [pu] 1,087 1,087 1,083 

V2 [pu] 1,085 1 083 1,081 

 

Perda do Troço 1: 

  

 Se o troço 1 for interrompido inesperadamente, deixa de existir geração de potência reativa por 

parte desse cabo e por consequência, devido à sua grande dimensão, a necessidade de consumir essa 

potência pelos geradores é quase nula. Não foram registados problemas no nível de tensão na rede. 

 

 

Figura 47: Simulação da interligação a 30kV em situação de vazio e com o troço 1 interrompido. 
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Tabela 38: Exemplo de um estado de produção para obter uma rede estável a 30kV em situação de vazio, com 
interrupção no Troço 1. 

Id Local/Central Tipo Potência Instalada Tensão Injeção 
Tensão 
Nom. 

   kVA kV Grau kW kvar kV 

EDXX009HF0 CT Sta. Bárbara REF               - 15,2 0 11,9 4,6 15 

Faial_G4 CT Sta. Bárbara PQ 3 800 6,7 2,3 3 400 0 10 

Faial_G5 CT Sta. Bárbara PQ 2 500 6,1 2,6 2 000 0 6 

Faial_G8 CT Sta. Bárbara PQ 4 621 6,7 2,7 4 059 -578 10 

  

Para o ajuste da produção nesta situação, nota-se bem a diferença de potência reativa 

consumida pelo grupo 8 da central de Sta. Bárbara. O seu fator de potência é agora 0,99 pu. 

 

Tabela 39: Trânsito da energia nos cabos de interligação de 30kV em situação de vazio, com interrupção no 
Troço 1. 

Ramo 
Nó 1 Sta. Bárbara Sta. Bárbara 

Nó 2 Madalena Caminho Novo 

Comprimento m 11 230,9 45 567,1 

Corrente A 61,8 42,2 

Limite 
catálogo 581 581 

A 581 581 

Potência 
kW 3 388,8 2 257,2 

kvar 639,8 -678,9 

Perdas 
kW 9,6 18,3 

kvar -829 -3 393,8 

Tensões 
V1 [pu] 1,074 1,074 

V2 [pu] 1,071 1,070 

 

Perda do Troço 2: 

 

 Sendo o troço 2 o de menor comprimento, ao ser desconetado da rede inesperadamente, não 

haverá uma influência na geração de potência reativa tão grande como na situação anterior. Ao perder 

este cabo, não são identificados problemas no nível de tensão da rede. De seguida está apresentado 

um estado de produção adaptado à nova situação.  

 

 

Figura 48: Simulação da interligação a 30kV em situação de vazio e com o troço 2 interrompido. 
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Tabela 40: Exemplo de um estado de produção para obter uma rede estável a 30kV em situação de vazio, com 
interrupção no Troço 2. 

Id Local/Central Tipo Potência Instalada Tensão Injeção 
Tensão 
Nom. 

   kVA kV grau kW Kvar kV 

EDXX009HF0 CT Sta. Bárbara REF - 15,2 0 -50,5 29,2 15 

Faial_G5 CT Sta. Bárbara PQ 2 500 6,1 2,7 2 100 0 6 

Faial_G4 CT Sta. Bárbara PQ 3 800 6,7 2,4 3 500 0 10 

Faial_G8 CT Sta. Bárbara PQ 4 621 6,6 2,8 4 032 -1 176 10 

 

 Em relação ao exemplo de produção na interligação completa, neste estado de produção foi 

apenas diminuída a geração do grupo 8 de 4,45 MVA para 4,2 MVA e deu-se um aumento no fator de 

potência para 0,96. 

 

Tabela 41: Trânsito da energia nos cabos de interligação de 30kV em situação de vazio, com interrupção no 
Troço 2. 

Troço  3 1 

Ramo 
Nó 1 Sta. Bárbara Caminho Novo 

Nó 2 Caminho Novo S. Roque 

Comprimento m 45 567,1 22 466 

Corrente A 104,4 61,7 

Limite 
catálogo 581 581 

A 581 581 

Potência 
kW 5 750,5 3 399,6 

kvar -1 077,8 270,3 

Perdas 
kW 111,8 19,2 

kvar -3 247,2 -1 623,3 

Tensões 
V1 [pu] 1,078 1,065 

V2 [pu] 1,065 1,058 

 

Perda do Troço 3 

 

 Ao ser desconectado o troço 3, o consumo de potência reativa por parte da carga já tem 

capacidade para esgotar toda a gerada pelos cabos. Assim é possível evitar o consumo desta potência 

pelos geradores. Passamos então ao ajusta da produção para esta situação. 
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Figura 49: Simulação da interligação a 30kV em situação de vazio e com o troço 3 interrompido. 

Tabela 42: Exemplo de um estado de produção para obter uma rede estável a 30kV em situação de vazio, com 

interrupção no Troço 3. 

Id Local/Central Tipo Potência Instalada Tensão Injeção 
Tensão 
Nom. 

   kVA kV grau kW kvar kV 

EDXX009HF0 CT Sta. Bárbara REF - 15,2 0 33,9 60,4 15 

Faial_G5 CT Sta. Bárbara PQ 2 500 6,1 2,7 2 100 0 6 

Faial_G4 CT Sta. Bárbara PQ 3 800 6,7 2,4 3 500 0 10 

Faial_G8 CT Sta. Bárbara PQ 4 621 6,8 2,4 3 948 1 433 10 

 

Nesta situação, foi apenas ajustado o modo de operação do grupo 8, passando a produzir 

uma potência de 4,2 MVA com um fator de potência 0,94. 

 

Tabela 43: Trânsito da energia nos cabos de interligação de 30kV em situação de vazio, com interrupção no 
Troço 3. 

Troço  2 1 

Ramo 
Nó 1 Sta. Bárbara S. Roque 

Nó 2 Madalena Caminho Novo 

Comprimento m 11 230,9 22 466 

Corrente A 104,6 42,7 

Limite 
catálogo 581 581 

A 581 581 

Potência 
kW 5 755,7 2 251,6 

kvar 297,4 274,7 

Perdas 
kW 27,7 9,2 

kvar -778,2 -1 513,7 

Tensões 
V1 [pu] 1,060 1,023 

V2 [pu] 1,055 1,018 

 

Ao estudar esta situação, percebe-se que a interligação completa pode não ser a mais adequada 

e que uma interligação sem o troço 3 permitirá que mesmo em situação de vazio não seja necessário 

o consumo de potência reativa pelos geradores.  
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3.6.2.  A interligação composta por dois troços 

 

Ao estudar as situações anteriores, observa-se que a interligação completa pode não ser a mais 

adequada e que uma interligação a 30kV sem o troço 3 permitirá que, mesmo em situação de vazio, 

não seja necessário o consumo de potência reativa pelos geradores. Assim, segue o estudo da mesma 

ligação a 30kV composta apenas pelo troço 1 e 2. Todos os restantes parâmetros e transformadores 

mantêm-se iguais aos anteriores. 

 

3.6.2.1. Simulação para a situação de ponta 

 

Apesar desta situação já ter sido estudada para o caso da interligação completa com perda do troço 

3 em situação de ponta, aproveita-se para estudar um estado possível de produção diferente que o 

anterior. 

 

Tabela 44: Exemplo de um estado de produção para obter uma rede estável a 30kV composta apenas por 2 
troços em situação de ponta. 

Id Local/Central Tipo 
Potência 
Instalada 

Tensão Injeção 
Tensão 
Nom. 

   kVA kV grau kW kvar kV 

EDXX009HF0 CT Sta. Bárbara REF - 15,2 0 -6,8 -24,6 15 

Faial_G4 CT Sta. Bárbara PQ 3 800 6,8 2 3 040 998 10 

Pico_G2 SE S. ROQUE PQ 2 500 6,2 2,3 1 960 398 6 

Pico_G7 SE S. ROQUE PQ 4 200 6,2 2,7 3 610 1 187 6 

Pico_G3 SE S. ROQUE PQ 2 500 6,2 2,2 1 900 624 6 

Pico_G4 SE S. ROQUE PQ 3 500 6,2 2,1 2 850 937 6 

Faial_G8 CT Sta. Bárbara PQ 4 621 6,8 2,3 3 780 1 831 10 

Faial_G6 CT Sta. Bárbara PQ 4 700 6,8 2,3 3 813 1 507 6 

 

 Nesta situação tenta-se dividir a produção pelos duas centrais a fuelóleo. A produção de 

potência reativa também está dividia pelos vários grupos, em relação aos seus fatores de potência na 

central de S. Roque registaram-se o grupo 2 com 0,98 e os grupos 3, 4 e 5 com 0,95, na central de Sta. 

Bárbara assinalam-se o grupo 4 com 0,95, o 6 com 0,93 e o 8 com 0,9. 
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Tabela 45: Trânsito da energia numa rede estável a 30kV composta apenas por 2 troços em situação de ponta. 

Troço  1 2 

Ramo 
Nó 1 S. Roque Sta. Bárbara 

Nó 2 Caminho Novo Madalena 

Comprimento m 22 466 11 230,9 

Corrente A 89,7 43,3 

Limite A 581 581 

Potência 
kW 4 702 2 083,7 

kvar 1 637,4 1 146,5 

Perdas 
kW 40,7 4,7 

kvar -1 591,9 -810 

Tensões 
V1 [pu] 1,068 1,057 

V2 [pu] 1,055 1,054 

 

3.6.2.2. Simulação para a situação de vazio 

 

Na situação de vazio, para analisar outro estado de produção, decidiu-se dividir geração de 

potência reativa por vários geradores, ao contrário da situação da rede completa a 30kV com perda do 

troço 3 em que a geração desta potência partia apenas de um grupo gerador. 

Tabela 46: Exemplo de um estado de produção para obter uma rede estável a 30kV composta apenas por 2 

troços em situação de vazio. 

Id Local/Central Tipo 
Potência 
Instalada 

Tensão Injeção 
Tensão 
Nom. 

   kVA kV grau kW kvar kV 

EDXX009HF0 CT Sta. Bárbara REF - 15,2 0 -14,4 -3,5 15 

Faial_G5 CT Sta. Bárbara PQ 2 500 6,2 2,4 1 960 397 6 

Faial_G4 CT Sta. Bárbara PQ 3 800 6,8 2,2 3 376 481 10 

Faial_G8 CT Sta. Bárbara PQ 4 621 6,8 2,7 4 258 607 10 

Para este estudo, a produção foi centralizada na ilha do Faial, já que não há necessidade de 

ter as duas centrais em operação. Em relação aos fatores de potência, no grupo 4 apresentam-se o 

valor de 0,99, no grupo 5 de 0,98 e por fim, no grupo 8 de 0,99. 

Tabela 47: Trânsito da energia numa rede estável a 30kV composta apenas por 2 troços em situação de vazio. 

Ramo 
Nó 1 Sta. Bárbara S. Roque 

Nó 2 Madalena Caminho Novo 

Comprimento m 11 230,9 22 466 

Corrente A 104,6 42,7 

Limite A 581 581 

Potência 
kW 5 755,7 2 251,6 

kvar 291,1 274,5 

Perdas 
kW 27,7 9,2 

kvar -778,3 -1 514 

Tensões 
V1 [pu] 1,060 1,023 

V2 [pu] 1,055 1,018 
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3.6.3.  A interligação composta por um troço 

 

Podemos ainda reduzir a extensão da interligação restringindo apenas ao essencial. 

Baseando a interligação em apenas uma ligação entre a ilha de S. Jorge e a ilha do Pico, é possível 

garantir a produção para estas duas ilhas utilizando apenas a central de S. Roque.  

 Em relação aos equipamentos desta interligação, deixam de ser necessários os 

transformadores em paralelo 15/30 kV na central de Sta. Bárbara, já que esta ilha não estará conectada 

às restantes. Os transformadores 15/30 kV na central do Caminho Novo utilizados na simulação da 

interligação completa a 30kV continuarão a ser utilizados da mesma forma para esta simulação. Em 

relação ao transformador 15/30 kV da subestação da Madalena verificou-se a necessidade de alterar 

a tomada do porto 30 kV, para a tomada 13, o que se traduz a uma variação da relação de 

transformação em -1,5%. 

Para o bom funcionamento do software DPlan, é sempre necessário ter um gerador de referência 

por cada rede. Assim, o presente estudo utiliza dois geradores de referência, um para a rede do Faial 

e outro para a rede Pico e S. Jorge. 

 

3.6.3.1. Simulação para a situação de ponta 

 

Para a situação de ponta em 2017 a central de S. Roque produziu 7 737 kW. Somando o valor 

gerado pela central do Caminho Novo de 4 642 kW e tendo em conta as perdas na ligação do troço 

1, a central de S. Roque terá que gerar cerca de 12,44 MW: valor simulado pelo novo gerador de 

referência situado na central de S. Roque para todos os restantes grupos desligados. 

 

Tabela 48: Exemplo de um estado de produção para obter uma rede estável a 30kV composta apenas por um 
troço em situação de ponta. 

Id Local/Central Tipo 
Potência 
Instalada 

Tensão Injeção 
Tensão 
Nom. 

   kVA kV grau kW kvar kV 

EDXX009HF0 CT Sta. Bárbara REF - 15,2 0.0 -14,9 -28,7 15 

EDXX008UZW SE S. ROQUE REF - 31,5 0.0 42,2 6,6 30 

Faial_G5 CT Sta. Bárbara PQ 2 500 6,3 1.8 1 600 1 200 6 

Faial_G8 CT Sta. Bárbara PQ 4 621 6,5 2.5 3 800 1 249 10 

Faial_G4 CT Sta. Bárbara PQ 3 800 6,5 2.1 3 135 1 029 10 

Pico_G6 SE S. ROQUE PQ 4 200 6,1 2.9 3 515 1 155 6 

Pico_G4 SE S. ROQUE PQ 3 500 6,1 2.2 2 700 1 308 6 

Pico_G3 SE S. ROQUE PQ 2 500 6,2 2.1 1 710 828 6 

Pico_G7 SE S. ROQUE PQ 4 200 6,3 2.9 3 705 1 218 6 

Pico_G5 SE S. ROQUE PQ 1 500 6,7 0.4 860 510 15 

 

 A geração da potência reativa foi distribuída pelos vários grupos. Em relação aos fatores de 

potência, em S. Roque temos os grupos 3 e 4 com 0,9, os grupos 6 e 7 com 0,95 e o grupo 5 com 0,86. 
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No Faial, apesar de já não fazer parte da interligação, temos o grupo 5 com um fator de potência 0,8 e 

os grupos 4 e 8 com 0,95. 

 

Tabela 49: Trânsito da energia numa rede estável a 30kV composta apenas por 1 troços em situação de ponta. 

Troço  1 

Ramo 
Nó 1 S. Roque 

Nó 2 Caminho Novo 

Comprimento m 22 466 

Corrente A 91,6 

Limite A 581 

Potência 
kW 4 707 

kvar 1 680,9 

Perdas 
kW 42,4 

kvar -1 533,5 

Tensões 
V1 [pu] 1,050 

V2 [pu] 1,037 

 

É possível confirmar com esta simulação a capacidade de a central termoelétrica de S. Roque 

satisfazer as necessidades das duas ilhas em simultâneo, mesmo em situação de ponta. 

 

3.6.3.2. Simulação para a situação de vazio 

 

Para a situação de vazio, mantêm-se o transformador da subestação da Madalena na tomada 13, 

apesar de já não ser necessário. 

 

Tabela 50: Exemplo de um estado de produção para obter uma rede estável a 30kV composta apenas por um 
troço em situação de vazio. 

Id Local/Central Tipo 
Potência 
Instalada 

Tensão Injeção 
Tensão 
Nom. 

   kVA kV grau kW kvar kV 

EDXX008UZW SE S. ROQUE REF - 31,5 0 44,7 12,9 30 

EDXX009HF0 CT Sta. Bárbara REF - 15,2 0 -12,8 33,6 15 

Faial_G8 CT Sta. Bárbara PQ 4 621 6,5 2,5 3 763 1 023 10 

Pico_G1 SE S. ROQUE PQ 2 500 6 2,7 1 900 0 6 

Pico_G7 SE S. ROQUE PQ 4 200 6,1 3,1 3 724 756 6 

   

No caso estado de produção em análise, existem apenas dois grupos a abastecer as duas 

ilhas. Em relação ao fator de potência, para o grupo 7 apresenta-se um fator de 0,98 e como o grupo 1 

não gera potência reativa, regista-se um fator de potência 1. 
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Tabela 51: Trânsito da energia numa rede estável a 30kV composta apenas por 1 troços em situação de vazio. 

Troço  1 

Ramo 
Nó 1 S. Roque 

Nó 2 Caminho Novo 

Comprimento M 22 466 

Corrente A 41,3 

Limite  A 581 

Potência 
kW 2 245,4 

kvar 217,6 

Perdas 
kW 8,6 

kvar -1 597,6 

Tensões 
V1 [pu] 1,050 

V2 [pu] 1,045 

 

3.6.4. Comparação de perdas  

 

Para uma fácil comparação das simulações anteriores resume-se as perdas de todas as situações 

em três tabelas, na primeira, estão representadas as perdas existentes nas linhas: na segunda 

representa-se as perdas nos transformadores e, por fim, na última tabela podem se comparar os valores 

totais das perdas para cada situação. 

 

Tabela 52: Caraterização das perdas existentes nas ligações das redes. 

Situação Potência 
Linhas 

15 kV 30 kV 60kV Total 

60kV ponta 
Ativa (kW) 365,18 46,69 72,73 484,6 

Reativa (kvar) -1 171,2 -69,11 -13 228,6 -14 469 

60kV vazio 
Ativa (kW) 73,922 23,36 26,71 124 

Reativa (kvar) -1 373,28 -91,24 -13 297,2 -14 761,7 

30kV ponta 
Ativa (kW) 360,44 79,88 - 440,32 

Reativa (kvar) -1 155,79 -5 862,34 - -7 018,13 

30kV vazio 
Ativa (kW) 68,92 57,11 - 126,03 

Reativa (kvar) -1 429,18 -6 139,77 - -7 568,95 

30kV 2 troços ponta 
Ativa (kW) 364,4 107,79 - 472,2 

Reativa (kvar) -1 142,87 -2 463,42 - -3 606,28 

30kV 2 troços vazio 
Ativa (kW) 74,36 164,24 - 238,6 

Reativa (kvar) -1 382,43 -2 283,23 - -3 665,67 

30kV 1 troço ponta 
Ativa (kW) 372,63 223,48 - 596,12 

Reativa (kvar) -1 114,99 -1 473,44 - -2 588,43 

30kV 1 troço vazio 
Ativa (kW) 71,92 39,71 - 111,64 

Reativa (kvar) -1 396,89 -1 686,22 - -3 083,11 
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É de notar que, na tabela anterior, quando um valor da tabela estiver negativo, significa que 

esta linha está a gerar potência reativa. 

Pode-se verificar que ao utilizarmos uma rede a 30kV em alternativa a uma de 60kV, pode-se 

reduzir a produção de potência reativa para metade. Ao retirar o troço 3 da interligação pode-se ainda 

baixar mais esse valor de -7 018,13 kvar para -3 606,28 kvar. Por último, reduzindo a rede apenas ao 

essencial, são geradores apenas -2 588,43 kvar. 

  

Tabela 53: Caraterização das perdas existentes nos transformadores das redes. 

Situação Potência 
Transformadores 

Total 
15 / 6 15 / 10 30 / 6 30 / 15 60 / 15 60 / 30 

60kV 
Ponta 

Ativa (kW) 112,69 0 41,19 43,82 53,78 30,23 281,74 

Reativa (kvar) 824,95 0 281,25 348,76 698,85 157,43 2 311,26 

60kV 
vazio 

Ativa (kW) 49,16 0 57,16 18,27 36,78 32,42 193,82 

Reativa (kvar) 351,14 0 421,87 85,16 311,27 197,17 1 366,64 

30kV 
Ponta 

Ativa (kW) 80,10 24,62 58,30 103,36 - - 266,41 

Reativa (kvar) 574,43 188,36 339,80 806,11 - - 1 908,73 

30kV 
vazio 

Ativa (kW) 76,62 0 0 70,65 - - 147,29 

Reativa (kvar) 553,21 0 0 447,57 - - 1 000,79 

30kV 2 
troços 
Ponta 

Ativa (kW) 76,817 0 78,67 85,53 - - 241,03 

Reativa (kvar) 550,01 0 534,05 607,39 - - 1 691,46 

30kV 2 
troços 
Vazio 

Ativa (kW) 70,60 0 0 62,12 - - 132,72 

Reativa (kvar) 503,20 0 0 370,66 - - 873,87 

30kV 1 
troço 
Ponta 

Ativa (kW) 73,05 0 88,16 69,08 - - 230,29 

Reativa (kvar) 502,93 0 649,01 554,84 - - 1 706,79 

30kV 1 
troço 
Vazio 

Ativa (kW) 25,20 0 43,46 33,65 - - 102,31 

Reativa (kvar) 185,72 0 310,76 143,23 - - 639,72 

 

  Na tabela referente às perdas nos transformadores, nota-se que apenas para a tensão de 30 kV 

em situação de ponta se verificam perdas no transformador 15/10 kV. Isto deve-se ao facto que para 

os estados de produção sugeridos, apenas nesta situação foi utilizado o grupo de gerador 3 da central 

termoelétrica de Sta. Bárbara, que requer a utilização desse transformador. 

É também visível uma ligeira redução nas perdas de potência ativa à medida que se reduz a tensão 

e o número de ligações. 
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Tabela 54: Caraterização da potência fornecida, consumida e perdas para cada situação 

 Fornecida Consumida Perdas 

Potências 
Aparente 

(kVA) 
Ativa 
(kW) 

Reativa 
(kvar) 

Aparente 
(kVA) 

Ativa 
(kW) 

Reativa 
(kvar) 

Aparente 
(kVA) 

Ativa 
(kW) 

Reativa 
(kvar) 

60kV Ponta 21 202,6 21 019,9 -2 778 22 320 20 253,5 9 379,7 12 181,8 766,3 -12 157,7 

60kV vazio 13 192,5 9 530,8 -9 121,8 10 155,8 9 213 4 273,3 13 398,9 317,8 -13 395,1 

30kV Ponta 21 370,2 20 941 4 261,5 22 298,9 20 234,3 9 370,9 5 158 706,7 -5 109,4 

30kV vazio 9 756,6 9 482,5 -2 296,1 10 151,9 9 209,2 4 272,1 6 573,8 273,3 -6 568,2 

30kV 2 
troços 
Ponta 

22 234,9 20 947,5 7 456,1 22 298,9 20 234,3 9 370,9 2 043,3 713,2 -1 914,8 

30kV 2 
troços 
Vazio 

9 694,2 9 580,5 1 480,3 10 151,9 9 209,2 4 272,1 2 816,4 371,3 -2 791,8 

30kV 1 
troços 
Ponta 

22 707,3 21 060,7 8 489,3 22 298,9 20 234,3 9 370,9 1 208,4 826,4 -881,6 

30kV 1 
troços 
Vazio 

9 599 9 423,2 1 828,7 10 151,9 9 209,2 4 272,1 2 452,7 214 -2 443,4 

Sem 
interligação 

Ponta 
23 171,9 21 002,3 9 789,9 22 298,9 20 234,3 9 370,9 874,8 768 419 

Sem 
interligação 

Vazio 
9 990,1 9 404,8 3 369,1 10 151,9 9 209,2 4 272,1 923,9 195,6 -903 

 

Nesta tabela final, é necessário ter em conta que quando um valor é negativo na coluna da potência 

fornecida, interpreta-se como potência consumida pelos grupos geradores. Na coluna das perdas, um 

valor negativo interpreta-se como o resultado da subtração entre a potência reativa gerada pelos cabos 

e a perdida nos transformadores. Pode parecer estranho o facto da potência aparente fornecida ser 

menor que a consumida. Tal situação verifica-se porque, a potência aparente fornecida tem apenas em 

conta os valores da geração pelos grupos geradores, a geração de potência reativa pelos cabos está 

representada nas perdas. 

 Foi ainda executada uma simulação das redes isoladas sem interligação, todavia, para evitar 

conflitos de confidencialidade, a tabela apenas apresenta os valores da potência fornecida, consumida 

e perdas para comparação. 

  Geralmente, quanto maior o número de ligações melhor é a distribuição das correntes na rede, 

o que pode corresponder a um menor valor nas perdas. Esta pode ser uma justificação para o aumento 

das perdas de potência ativa à medida que são retirados os troços na situação 30 kV. 

 

3.6.5. Curto-circuitos 

3.6.5.1. Consequências de um curto-circuito na interligação 

 

Caso ocorra um curto-circuito na rede, é de se esperar que este tenha um impacto negativo em 

todas as ilhas por ser uma rede interligada. Esta consequência representa uma desvantagem que a 

interligação terá, porém, estes acontecimentos são instantâneos e facilmente resolvidos com o uso de 

disjuntores já existentes nas instalações de cada ilha. 
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Em anexo é apresentada uma série de imagens que mostram o impacto que um curto-circuito 

situado em vários pontos estratégicos terá na rede, para as várias hipóteses de interligação a 30kV de 

tensão.  

No caso de curto-circuito na ilha do Faial, numa posição perto da central termoelétrica de Sta. 

Bárbara, o programa DPlan assinala consequências para toda a rede, isto deve-se ao facto de existir o 

gerador de referência nessa central. Numa situação em que também exista produção na ilha do Pico, 

espera-se que estas consequências não sejam tão vastas. 

 

3.6.5.2. Potências de curto-circuito trifásico simétrico 

 

Ainda a partir da ferramenta DPlan, foi possível analisar as potências de curto-circuito trifásico 

simétrico. Para esse efeito, retira-se todos os troços da interligação e desligam-se todos os geradores. 

Adiciona-se também um gerador novo a cada central termoelétrica. Nesses geradores novos edita-se 

o valor das reactâncias sub-transitórias (𝑋′′) e permanentes (𝑋𝑠) de modo a obter as potências de curto-

circuito registadas em 2017 disponíveis no documento CARE 2017 [1]. Por exemplo, no gerador 𝑅 = 0 

e 𝑆𝑏 = 1000 𝑀𝑉𝐴 = 1 𝑝𝑢. 

                    𝑍𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑉𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

2

𝑆𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
 ( 45 ) 

𝑍𝐶𝐶 =
1

𝑆𝐶𝐶
 [𝑝𝑢] ( 46 ) 

                 𝑋′′ =
1

𝑆𝐶𝐶  𝑠𝑢𝑏−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡ó𝑟𝑖𝑜
[𝑝𝑢] ( 47 ) 

                𝑋𝑠 =
1

𝑆𝐶𝐶  𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒
 [𝑝𝑢] ( 48 ) 

Assim sendo, a partir dos valores de potência de curto circuito: 

Tabela 55: Tabela: Potências de curto-circuito e reatâncias para 2017. 

Local do Gerador  
15kV 30kV 

Sub-transitório Permanente Sub-transitório Permanente 

Central do Caminho 
Novo 

Scc [pu] 0,38 0,03 - - 

X [pu] 1,724 20 - - 

Central de S. Roque 
Scc [pu] 0,25 0,042 0,58 0,05 

X [pu] 4 23,8 1,724 20 

Central de Sta. 
Bárbara 

Scc [pu] 1,05 0,08 - - 

X [pu] 0,95 12,5 - - 

 

Tabela 56Tabela: Potências e correntes de curto-circuito sem interligação [1]. 

Sem Interligação 

30 kV 15 kV 

Sub-transitório 
(Máxima) 

Permanente (Mínima) 
Sub-transitório 

(Máxima) 
Permanente 

(Mínima) 

Ilha Estação Scc [MVA] Icc [A] Scc [MVA] Icc [A] Scc [MVA] Icc [A] Scc [MVA] Icc [A] 

S. Jorge - - - - - 38 1 500 3 115,5 

Pico 

SESR 58 1 100 5 96,2 24,55 945 4,477 172,3 

SEMD 37,77 726,9 4,805 92,5 25,47 980,5 4,523 174,1 

SELJ 41,9 806,3 4,856 93,4 27,21 1 000 4,568 175,8 

Faial - - - - - 105 4 000 8 307,9 
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Com os geradores dimensionados, ligam-se as interligações novamente e observam-se os 

seguintes valores para as potências de curto-circuito trifásico simétrico: 

 

Tabela 57: Tabela: Potências e correntes de curto-circuito para a interligação completa. 

Com 3 Troços 

30 kV 15 kV 

Sub-transitório 
(Máxima) 

Permanente 
(Mínima) 

Sub-transitório 
(Máxima) 

Permanente 
(Mínima) 

Ilha Estação Scc [MVA] Icc [A] Scc [MVA] Icc [A] Scc [MVA] Icc [A] Scc [MVA] Icc [A] 

S. Jorge - - - - - 94,98 3 700 14,35 552,4 

Pico 

SESR 128,4 2 500 15,27 293,9 31,87 1 200 11,24 432,8 

SEMD 115 2 200 15,22 292,9 46,14 1 800 12,71 489,1 

SELJ 65,78 1 300 13,95 268,4 36,08 1 400 11,81 454,4 

Faial - - - - - 149,8 5 800 15,43 593,7 

 

Tabela 58: Tabela: Potências e correntes de curto-circuito para a interligação com 2 troços. 

Com 2 Troços 

30 kV 15 kV 

Sub-transitório 
(Máxima) 

Permanente (Mínima) 
Sub-transitório 

(Máxima) 
Permanente (Mínima) 

Ilha Estação Scc [MVA] Icc [A] Scc [MVA] Icc [A] Scc [MVA] Icc [A] Scc [MVA] Icc [A] 

S. Jorge - - - - - 85,64 3 300 13,83 532,4 

Pico 

SESR 120,7 2 300 15,06 289,7 31,36 1 200 11,12 428,1 

SEMD 102 2 000 15,03 289,2 43,96 1 700 12,57 483,9 

SELJ 63,54 1 200 13,75 264,7 35,41 1 400 11,67 449,1 

Faial - - - - - 137,5 5 300 15,09 581 

 

Tabela 59: Tabela: Potências e correntes de curto-circuito para a interligação com 1 troço. 

Com 1 Troços 

30 kV 15 kV 

Sub-transitório 
(Máxima) 

Permanente 
(Mínima) 

Sub-transitório 
(Máxima) 

Permanente 
(Mínima) 

Ilha Estação Scc [MVA] Icc [A] Scc [MVA] Icc [A] Scc [MVA] Icc [A] Scc [MVA] Icc [A] 

S. Jorge - - - - - 74,79 2 900 7,857 302,4 

Pico 

SESR 85,68 1 600 8,014 154,2 28,4 1 100 6,749 259,8 

SEMD 46,86 901,8 7,519 144,7 29,46 1 100 6,85 263,6 

SELJ 53,72 1 000 7,646 147,1 31,88 1 200 6,955 267,7 

Faial - - - - - 105 4 000 8 307,9 

 

É, portanto, possível verificar que existe uma variação nos valores da potência de curto-circuito, 

maior quando a interligação está completa e que se reduz à medida que também são reduzidos os 

troços da interligação. 

Em relação aos cabos utilizados, CIMT/1100/IEC/01-5 3x240 de 30kV, apresenta-se uma 

capacidade de transporte de corrente de curto circuito no condutor de 34,3 kA, como esta capacidade 

se refere à capacidade máxima num segundo será então comparada com o curto-circuito sub-
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transitório. Visto que o valor máximo registado da corrente de curto-circuito sub-transitório é de 5,8 kA, 

então isto indica que não existem problemas com as potências de curto-circuito. Um valor maior que 

34,3 kA poderia danificar permanentemente o condutor, comprometendo toda a interligação e 

implicando custos de reparação muito elevados. 

 

3.7. Estudo de viabilidade económica 

 

Segue o estudo da viabilidade económica do presente projeto. Serão analisados os custos dos 

equipamentos necessários para cada interligação, e será estudado o valor do investimento máximo 

para que o projeto seja viável. 

 

3.7.1.  Equipamentos e respetivos custos 

 

É de notar que não será tido em conta todo o equipamento já existente nas redes anteriormente à 

intervenção. 

Na tabela seguinte estão apresentados os equipamentos necessários para cada modo de ligação 

e os seus respetivos custos. 

 

Tabela 60: Preço de aquisição dos equipamentos para as diferentes interligações. 

Proposta 
de 

interligação 
Equipamento Descrição Quantidade Preço/unidade Preço total 

Completa 3 
troços a 

60kV 

Transformador 
15kV/60kV 

Potência nominal de 20 
MVA 

1 450-550 mil € 

23 M€ 

Autotransformador de 
15kV/60kV 

Potência nominal de 20 
MVA 

1 450-550 mil € 

transformador 
30kV/60kV 

Potência nominal de 20 
MVA 

2 450-550 mil € 

FT-CIAT-866-IEC-00-1 
3x95 

Cabo com 22 km 1 

265 273 €/km 
FT-CIAT-866-IEC-00-1 

3x95 
Cabo com 11,2 km 1 

FT-CIAT-866-IEC-00-1 
3x95 

Cabo com 45,3 km 1 

Completa 3 
troços a 

30kV 

Transformadores de 
30kV/15kV 

Potência nominal de 10 
MVA 

2 150-200 mil € 

20 M€ 

CIMT-1101-ENEL-01-5 
18-30 3x240 

Cabo com 22 km 1 

247 754 €/km 
CIMT-1101-ENEL-01-5 

18-30 3x240 
Cabo com 11,2 km 1 

CIMT-1101-ENEL-01-5 
18-30 3x240 

Cabo com 45,3 km 1 

2 troços a 
30kV 

Transformadores de 
30kV/15kV 

Potência nominal de 10 
MVA 

2 150-200 mil € 

8,7 M€ 
CIMT-1101-ENEL-01-5 

18-30 3x240 
Cabo com 22 km 1 

247 754 €/km 
CIMT-1101-ENEL-01-5 

18-30 3x240 
Cabo com 11,2 km 1 

1 troço a 
30kV 

Transformadores de 
30kV/15kV 

Potência nominal de 10 
MVA 

1 150-200 mil € 
5,74 M€ 

CIMT-1101-ENEL-01-5 
18-30 3x240 

Cabo com 22 km 1 247 754 €/km 
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 Os custos apresentados para os transformadores têm em conta o custo de compra e transporte 

sem instalação.  

 

3.7.2.  Comparação do preço de produção nas centrais de 

combustíveis fosseis. 

 

Tabela 61: Preço dos combustíveis. [12] 

Ano 2017 2018 

Custo Fuelóleo 304,7€/t 375,9€/t 

Custo Gasóleo 534,9€/t 609,9€/t 

 

Em 2017 foi registada uma produção de 25 394 983 kWh [4] na central do Caminho Novo, em 

S. Jorge. Para perceber melhor o valor que se poderia poupar com a alteração da produção com base 

no gasóleo por fuelóleo, calculam-se os custos que cada uma destas tecnologias teria para produzir 

esse valor de energia.  

De acordo com as tabelas disponíveis no anexo A, e assumindo uma carga a 100%, os motores 

térmicos a fuelóleo apresentam um consumo médio de 210 g/kWh, enquanto os motores térmicos a 

gasóleo têm um valor de 208,7 g/kWh [16]. 

 

Fuelóleo necessário:         210 × 25 394 983 = 5 332 946 430 𝑔 = 5 333 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 ( 49 ) 

Gasóleo necessário:         208,7 × 25 394 983 = 5 299 932 952 𝑔 = 5 299 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 ( 50 ) 

Custo Fuelóleo:                304,7 × 5 333 = 1 624 965,1€ = 1,6 𝑀€ ( 51 ) 

Custo Gasóleo:                 534,9 × 5 333 = 2 852 621,7€ = 2,85 𝑀€ ( 52 ) 

Valor da poupança:          2 852 621,7 − 1 624 965,1 = 1 227 656,6 € = 1,2 𝑀€ ( 53 ) 

Assim, obtém-se uma diferença superior a 1,2 milhões de euros apenas em 2017. Tendo em 

conta que o custo do gasóleo foi de 2,85 milhões de euros, na central do Caminho Novo, os custos 

anuais seriam reduzidos para quase metade. 

 Para 2018, assumindo o mesmo valor de consumo que no ano anterior: 

 

Fuelóleo necessário:         210 × 25 394 983 = 5 332 946 430 𝑔 = 5 333 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 ( 54 ) 

Gasóleo necessário:         208,7 × 25 394 983 = 5 299 932 952 𝑔 = 5 299 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 ( 55 ) 

Custo Fuelóleo:                 375,9 × 5 333 = 2 004 674,7 € = 2 𝑀€ ( 56 ) 

Custo Gasóleo:                  609,9 × 5 333 = 3 252 597 € = 3,25 𝑀€ ( 57 ) 

Valor da poupança:            3 252 597 − 2 004 674,7 = 1 247 922,3 € = 1,25 𝑀€ ( 58 ) 
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 Pode-se observar um aumento na diferença no custo final. Prevê-se um aumento do turismo 

em todas as ilhas dos açores, esta circunstância deverá corresponder a um aumento do consumo 

energético e consequentemente, a uma maior diferença no custo final. 

 

3.7.3.  Investimento 

 

 Os custos com a compra e transporte dos equipamentos, apesar de serem indispensáveis, não 

são suficientes para a analise dos custos da interligação. O principal problema é a designação de um 

valor realístico para o custo da instalação dos cabos submarinos. Porém, é possível calcular até que 

valor de investimento a interligação compensa. Para esse efeito é calculado o Valor Atual Líquido (VAL) 

que tem como objetivo a avaliação da viabilidade de um projeto de investimento. Para que um projeto 

seja viável, o valor de VAL deverá ser superior a zero. Será considerado um valor de “n” anos como o 

período de vida útil do projeto e assumido um valor “r” de taxa de juro. O investimento será pago 

totalmente na fase inicial do projeto.  

𝑉𝐴𝐿 = 𝑅𝑎 × 𝐾𝑎 − 𝐼 ( 59 ) 

 
                                                                        𝑉𝐴𝐿 = 0 ↔  𝑅𝑎 × 𝐾𝑎 = 𝐼 ( 60 ) 

 

𝐾𝑎 =  
(1+𝑟)𝑛−1

𝑟×(1+𝑟)𝑛 ( 61 ) 

Por exemplo, para r=7%=0,07 e n=30 anos: 

 

                    𝐼 = 1 247 922 ×  
(1+0,07)30−1

0,07×(1+0,07)30 = 15 485 516 € ≈ 15,5 𝑀€ ( 62 ) 

 Onde 𝑅𝑎 representa o valor da poupança anual, ou seja, a da troca de produção da central 

térmica a gasóleo para a(s) de fuelóleo, assumindo que a diferença entre o preço dos combustíveis 

permanece constante. 𝐼 representa o valor do investimento.  

 

Tabela 62:Valores máximos de investimentos viáveis. 

Taxa de juro “r” 
Período de vida útil “n” 

20 Anos 30 Anos 

10% 10,6 M€ 11,8 M€ 

7% 13,3 M€ 15,5 M€ 

5% 15,5 M€ 19,2 M€ 

3% 18,6 M€ 24,5 M€ 

 

Estes cálculos indicam que para obter um valor de VAL maior que zero, o investimento inicial 

terá que ser menor que os valores apresentados na tabela: ou seja, este projeto é apenas viável para 

investimentos inferiores ao seguinte intervalo de valores [10,6 M€; 24,5 M€].  

 

 

  



77 
 

4. Conclusão 

 

O arquipélago dos Açores apresenta especificidades muito diferentes relativamente às 

apresentadas por Portugal continental: o sector elétrico requer, por conseguinte, uma adaptação 

técnica e organizacional que implica e permite a utilização de várias tecnologias de produção e recursos 

primários.  

A nível organizacional, o setor rege-se por um modelo verticalizado em que a empresa EDA é 

responsável pela produção, transporte distribuição e comercialização. A nível técnico baseia a 

produção termoelétrica em pequenos motores térmicos inicialmente destinados a navios. No que 

respeita às fontes utilizadas, a produção renovável representa 36,6% da produção total, na qual 

destaca-se a geotermia com um impacto considerável sobre tudo nas ilhas de São Miguel e Terceira. 

O fuelóleo constitui 55% da produção enquanto o restante 4,8% é à base de gasóleo. 

Para o caso da ilha de S. Miguel, ponto fulcral do estudo desenvolvido nos primeiros capítulos 

do presente documento, e ao contrário da média regional, a produção renovável é superior à produção 

térmica, que apenas satisfaz 49% do consumo. A energia geotérmica ocupa 42% da produção, um 

valor que a EDA tensiona aumentar. Acresce-se que São Miguel é a única ilha que dispõe de uma rede 

de transporte em alta tensão, apresentando também os maiores valores de consumo e produção do 

arquipélago. Foram ainda calculados os custos da central termoelétrica do Caldeirão. Este estudo 

mostrou que com os atuais custos de aquisição das energias renováveis é economicamente mais 

favorável a produção de energia elétrica a partir do fuelóleo que a compra de energia ao sistema elétrico 

independente, tendo em conta que os custos fixos da central termoelétrica vão sempre existir. Existem 

várias perspetivas para o futuro do setor no arquipélago, onde se explora a implementação de projetos 

de sucesso em outros locais e novos projetos totalmente exclusivos e inovadores. 

A presente dissertação pretende contribuir para a investigação, não apenas com uma profunda 

análise do sector, mas também com uma proposta e o correspondente estudo para a interligação 

elétrica por cabos submarinos entre as ilhas de São Jorge, Faial e Pico. A análise técnica e económica 

da rede AC que possibilite a realização da mencionada interligação foi apresentada na segunda parte 

da dissertação, juntamente com a exposição dos resultados de outros estudos anteriormente realizados 

pela EDA sobre esta hipótese, justificando assim a necessidade de elaborar um novo estudo. 

Resumidamente, pretendeu-se com a proposta de interligação: (I) aumentar a eficiência na gestão dos 

combustíveis fosseis, evitando os elevados custos do gasóleo; (II) aumentar a estabilidade da rede; (III) 

permitir um melhor aproveitamento das energias renováveis desperdiçadas em situações de vazio; e 

finalmente (IV) melhorar a gestão dos grupos geradores, aumentando a sua longevidade, eficiência e 

custos variáveis. 

O estudo detalhado das características dos sistemas elétricos das três ilhas precede a 

avaliação dos custos de operação das centrais termoelétricas, que indicou um custo marginal entre os 

95€/MWh e os 99€/MWh nas centrais a fuelóleo e de 144 €/MWh nas abastecidas a gasóleo. Isto indica 

que no caso da ilha de S. Jorge, ao contrário das restantes ilhas estudadas, é mais barata a aquisição 

de energia eólica através sistema independente, que a produção térmica (o custo de aquisição de 

energia eólica ao sistema elétrico independente é de 118,16 €/MWh [12]).  Escolheu-se, para realizar 
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a interligação, a colocação de três troços que correspondem a uma extensão total de quase 80 km, 

tendo em conta tanto a distância entre os nós designados estrategicamente para serem ligadas as 

interligações, como a profundidade do canal oceânico em que o cabo será colocado. 

A simulação da rede de interligação foi executada no programa DPlan, que permitiu 

compreender o funcionamento da rede, realizar o estudo do trânsito de energia e identificar possíveis 

e eventuais problemas com a interligação. Consideraram-se as tensões mais adequadas de 60 kV e 

30kV. Assim, foram verificadas as necessidades de cada interligação como, por exemplo, o número de 

transformadores e as características dos cabos.  

No caso da rede baseada numa tensão de 60 kV verificou-se a necessidade de adicionar quatro 

novos transformadores. Em situação de ponta, observa-se de um elevado valor de potência reativa a 

transitar nas ligações. Este excesso provém da produção de energia reativa por parte dos cabos. Uma 

das soluções propostas é a utilização dos grupos geradores para o consumo da energia reativa; outra 

solução é retirar um dos cabos da ligação: quanto maior o cabo, maior a sua influência. Assim, para 

baixar os níveis da energia reativa, basta retirar o troço 1 ou 3. Quando se altera para a situação de 

vazio as condições pioram, visto que a potência consumida pela carga diminui. Neste caso o consumo 

é insuficiente para atenuar o excesso de potência reativa. Ao repetir a solução anterior de desligar o 

troço 1 ou 3, o problema não fica resolvido. Tal circunstância indica que: ao se utilizar a tensão de 60 

kV na interligação, está-se a sobre dimensionar a rede.  

Para uma interligação a 30 kV, observam-se de imediato duas vantagens: as novas 

interligações encontram-se todas à mesma tensão, o que é uma situação preferível; não há 

necessidade de adição de transformadores na ilha do Pico. Ao simular esta rede para a situação de 

ponta, ao contrário do estudo anterior, parecem não existir problemas com a energia reativa. Isto 

repete-se caso se retire um dos troços. Todavia, no caso da situação em vazio, o cenário piora e o 

consumo da potência reativa pela carga já não é suficiente para equilibrar o sistema. Para resolver este 

problema optou-se por retirar o troço 3. Sendo este o maior troço da interligação e com o maior valor 

de produção de potência reativa, é suficiente para equilibrar o sistema. No caso da perda do troço 1 ou 

2, devido ao seu menor comprimento, a mesma situação não se verifica. Portanto, tudo indica que uma 

interligação composta pelos três troços não será a situação mais adequada.  

É então apresentado o estudo da interligação utilizando apenas o troço 1 e 2. Tal acarreta uma 

consequência evidente: caso exista uma interrupção no troço 1, que faz a ligação entre S. Roque e 

Caminho Novo, a ilha de S. Jorge ficará isolada o que, para não ter consequências graves, implica a 

permanência da central termoelétrica do Caminho Novo. Para além disso, a menor liberdade de trânsito 

de energia, resultará numa menor eficiência na distribuição da corrente pelos cabos o que aumentará 

o valor das perdas.  

Observa-se que a central termoelétrica de S. Roque do Pico dispõe de uma capacidade de 

potência suficiente para satisfazer todas as necessidades de consumo da ilha do Pico e de S. Jorge ao 

mesmo tempo e em situação de ponte. Tal circunstância permite utilizar apenas o troço 1. 

Assim, uma ligação a 30kV utilizando apenas um ou dois troços parece ser a solução mais 

adequada para a interligação. Existem vantagens e desvantagens que terão que ser consideradas ao 

escolher o modo de interligação mais apropriado. Ambas as hipóteses são adequadas ao sistema: foi 
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de facto mostrado que, em qualquer um dos casos, existe capacidade suficiente nos geradores para 

satisfazer a carga mesmo em caso de ponta. Por um lado, a interligação baseada em apenas um troço 

terá em princípio menores custos, já que não será necessária a compra e instalação de um segundo 

cabo submarino nem de novo(s) transformador para a ilha do Faial. Para além disto, a ilha do Faial não 

sofreria consequências de possíveis curtos circuitos nas outras ilhas. Por outro lado, a interligação com 

dois troços, quando comparada com a interligação com só troço, deverá conduzir a uma maior 

estabilidade na rede, assim como a uma melhor gestão dos grupos geradores e um melhor 

aproveitamento de energias renováveis. No que respeita à questão das perdas e energia necessária a 

fornecer, no caso da ponta, nota-se que a potência ativa, na interligação com dois troços é ligeiramente 

menor que na situação de apenas um troço. No caso da situação em vazio, verifica-se o oposto. 

Nenhuma das situações apresenta grandes variações para o caso de não existir interligação. Em 

relação à potência reativa, é necessário fornecer mais reativa no caso de um troço, já que apresenta 

menor comprimento total de cabo. No caso de não existir interligação, a necessidade de fornecer 

potência reativa é superior às restantes soluções. A nível da potência aparente, que tem em conta 

ambas as potências ativa e reativa, em situação de ponta, a solução que necessita mais energia 

fornecida, é a sem interligação. Por conseguinte, uma melhor solução (menor valor de potência 

fornecida) é a interligação com apenas um troço e ainda melhor, a ligação com dois troços. 

Foram ainda apresentados o trânsito de energia e as correntes máximas de curto-circuito em 

cada situação estuda, elementos que devem ser tomados em consideração na decisão sobre a melhor 

hipótese de interligação. Em nenhuma das simulações as correntes a transitar nos cabos se aproximou 

do seu valor limite. No caso das correntes de curto-circuito sub-transitórias o mesmo se verificou. 

Assim, tudo indica que os cabos submarinos são adequados para a interligação. 

Por fim, foi realizada uma análise económica que indica a existência de uma possível poupança 

anual de cerca de 1,25 milhões de euros, devida apenas à alteração da produção do gasóleo para 

fuelóleo. Para um investimento a amortizar entre 20 e 30 anos, o presente projeto foi considerado 

economicamente viável para um valor de investimento máximo entre 10,6 e 24,5 milhões de euros. 

Assim, tudo indica que para a interligação de apenas um troço com um custo de equipamentos 

de 5.74 milhões de euros, tendo em conta o valor máximo de investimento viável, o valor máximo 

tolerável para a instalação será então de 18.76 milhões de euros. 

 

  



80 
 

Referências 

 

[1] [CARE 2017] Caracterização das redes de transporte e distribuição de energia elétrica em 2017 

Março 2018, EDA 

[2] http://siaram.azores.gov.pt/energia/_intro.html 

[3] www.eda.pt 

[4] [POEE Dezembro 2017] Procura e Oferta de Energia Elétrica, EDA 

[5] http://www.culturacores.azores.gov.pt/ea/ 

[6] https://www.portal-energia.com/energias-renovaveis-nos-acores-passado-presente-e-futuro/ 

[7] [RC EDA 2016] Relatório de Contas 2016, EDA 

[8] Relatório de Monitorização da Segurança de Abastecimento do Sistema Elétrico Nacional 2013-

2030 

[9] [PEPO EDA 2018] Plano Estratégico Plurianual e Orçamento para 2018 

[10] https://www.younicos.com 

[11] https://www.enercon.de 

[12] Proveitos permitidos e ajustamentos para 2018 das empresas reguladas do setor elétrico 

[13] https://www.edpdistribuicao.pt 

[14] https://energyhub.theiet.org 

[15]http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/DAC78EB1-E929-4A4B-9654-6772EA0FB0EC/5987 

30/LA4_2008_DRACaldeirão.pdf 

[16] Relatório Técnico 2007, EDA 

[17] Technical data sheet FT-CIAT-866-IEC-00-1 3x95 (Solidal) 

[18] Technical data sheet CIMT-1101-ENEL-01-5 18-30 3x240 (Solidal) 

[19] Technical data sheet FT-CIMT-1854-OCE-00-1OCEANEERING 2XS(F)2Y 1x95RM (Solidal) 

[20] Technical data sheet 2XS_FL_2YRAA_3x1x240_RM_25_19_33_36_kV (Nexas) 

[21] Underground Power Cables Catalogue 03-2010 (Nexas) 

[22] Sucena Paiva J. P., Redes de Energia Elétrica. Uma análise sistémica, 3^ Ed., IST Press, Lisboa, 

2011  

http://siaram.azores.gov.pt/energia/_intro.html
http://www.eda.pt/
http://www.culturacores.azores.gov.pt/ea/
https://www.portal-energia.com/energias-renovaveis-nos-acores-passado-presente-e-futuro/
https://energyhub.theiet.org/


81 
 

Anexos 

Anexo A- Características Gerais das Centrais Térmicas 

Tabela 63: Características gerais das central termoelétrica do Caldeirão 

Entrada em serviço 1987 
Potência Total instalada 98 064 kW 
Número de grupos 8 
Combustível Fuelóleo 
 Grupo 1 a 4 Grupo 5 a 8  

Gerador SIEMENS 1DK5726-4DE 
07 

ABB AMG 1600 

Motor KRUPP MAK 8M601         WARTSILA V46 
Potência Nominal (kW) 7 696          16 820 
Consumo específico (gr/kWh)  
100%  212 205  
75% 213 207 
50% 222 218 
Sistema arranque ar comprimido ar comprimido 
Tempo arranque até potência 
nominal (min) 

20 20 

Tensão de geração (kV) 6.3 11 
Arrefecimento alternador Ar ar forçado 
Compensação síncrona   Sim  

Transformador 
Potência aparente (MVA) 10 23 
Razão de transformação (kV) 6,3/63 11/63 

 

Tabela 64: Características gerais das central termoelétrica do Caminho Novo 

Localização Caminho Novo, Urzelina, Ilha São Jorge 
Entrada em serviço 1984 
Potência Total instalada (kW) 8 230 
Número de grupos 7 
Combustível   Diesel   

 Grupo 6 a 9 Grupo 10 Grupo 11 e 12 

Gerador CATERPILLAR 
SR4-3516 

KATO 6P6.5-2900 AVK DIG130l/6 

Motor   CATERPILLAR 
3516 TA 

CATERPILLAR 
3516B TA 

WARTSILA 
W9L20 

Potência Nominal (kW) 1 030 1 030 1540 
Consumo específico (gr/kWh)    
100% 205 201 220 (a) 

75% 209 197 197 (a) 

50% 225 204 150 (a) 

Sistema arranque ar comprimido ar comprimido Sem informação 

Tensão de geração (kV) 0.4 6 6 
Arrefecimento alternador Ar ar Sem informação 

Compensação síncrona Sim Sim Sem informação 

Transformador    

Potência aparente (MVA) 1,25 1,6 2,5 
Razão de transformação (kV) 0,4/15   6/15  6/15 
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(a): Valores baseados em motor semelhante (www.genset-dieselgenerator.com) 
 

Tabela 65: Características gerais das central termoelétrica de S. Roque do Pico 

Localização S. Roque, Ilha do Pico 
Entrada em serviço 1990    
Potência Total 
instalada (kW) 

16 7671 
 

   

Número de grupos 7    
Combustível Fuelóleo    

 Grupo 1 a 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 e 7 

Gerador AVK DIDBN 
150/145M/10 

AVK DIG 156 M-
10       

RELIANCE 
SDGB 5602-8   

ABB AMG 
0710MR08 DSE 

Motor KRUPP MAK 
6M453C        

Caterpillar/MAK 
6CM 32C   

KRUPP MAK 
8M332       

MAN 7L 32/40 
 

Potência Nominal 
(kW) 

2 000 2 779 1 232 3 378 

Consumo específico (gr/kWh) 
100%                   205 209 215  214 
75% 207                  211    220                                       213 
50% 218 218                                   231                                        225 
Sistema arranque ar comprimido ar comprimido ar comprimido ar comprimido 
Tensão de geração 
(kV) 

6   6   0,4 6   

Arrefecimento 
alternador               

Ar ar Ar ar 

Compensação 
síncrona 

Sim Sim Sim Sim 

Transformador 

Potência aparente 
(MVA) 

2,5 3,5 1,54    4,3 

Razão de 
transformação (kV) 

6/30    6/30    0,4/15 6/30 
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Tabela 66: Características gerais das central termoelétrica de Santa Bárbara. 

Localização Horta, Ilha do Faial 
Entrada em serviço 1982 
Potência Total instalada (kW) 16 767 
Número de grupos 6 
Combustível Fuelóleo 
 Grupo 3        Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7e8 
Gerador     CEM-WAPD 

113108/12     
SEPSA-
(ABB) WA 
152/55/12      

AVK DIDBN 
150/145M/1
0       

AVK DIG    
155 Q-10     

AVK 
 

Motor CCM 
SULZER 
6ZL40/48    

CCM 
SULZER 
6ZL40/48  

KRUPP MAK 
6M453C 

Caterpilla
r/MAK 
/8CM 
32C   

Caterpillar
/MAK 8CM 
32C 
 

Potência Nominal (kW) 3000 2992 2000 3697 3697 
Consumo específico (gr/kWh) 
100% 213 213 205 209 209 
75% 217 217 207 215 215 
50% 228 228 218 228 228 
Sistema arranque ar comprimido 
Tensão de geração (kV) 10 66 6 6.6 6.6 
Arrefecimento alternador ar ar ar ar ar 
Compensação síncrona Sim Sim Sim Sim Sim 
Transformador      
Potência aparente (MVA) 4 3,75 2,5 4,7 4,7 
Razão de transformação (kV) 10/15 6,6/15 6/15 6,6/15 6,6/15 

 
 
 

 
Figura 50: Esquema unifilar simplificado da Central Térmica do Caminho Novo (S. Jorge). 
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Figura 51: Esquema unifilar simplificado da Central Térmica do Pico. 

 
 

 
Figura 52: Esquema unifilar simplificado da Central Térmica de Santa Bárbara (Faial). 
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Figura 53: Esquema unifilar simplificado do Parque Eólico de Urze (S. Jorge). 

 
 

 
Figura 54: Esquema unifilar simplificado do Parque Eólico Terras do Canto (Pico). 
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Figura 55: Esquema unifilar simplificado do Parque Eólico do Salão (Faial) 

 

Anexo B – Características dos cabos utilizados na simulação 

 

Tabela 67: Características dos cabos utilizados na simulação. Informações disponíveis em: (a) [17], (b) [18], (a) 
[19], (b) [20] e (c) [21] 

Cabo FT-CIAT/866/IEC/00-1 CIMT/1100/IEC/01-5 

Voltagem 60kV (a) 30kV (b) 

Nº de condutores 3 (a) 3 (b) 

Secção de cada condutor 95 mm2 (a) 240 mm2 (b) 

Máximo resistência a 20ºC (condutor) 0,193 Ω/km (a) 0,0754 Ω/km (b) 

Capacidade de transporte de corrente de 
curto circuito (1 s) (condutor) 

13,6 kA (a) 34,3 kA (b) 

Capacitância 0,15 µF/km (c) 0,231 μF/km (d) 

Reactância 0,13 Ω/Km (c) - 

Corrente nominal permitida 330 A (e) 581 A (d) 

 

Anexo C - Esquemas da extensão de influência de curto-circuitos nas 

interligações 
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Figura 56: Influência de curto-circuitos nas interligações, ponto 1, interligação completa. 

 

 

Figura 57: Influência de curto-circuitos nas interligações, ponto 2, interligação completa. 

 

 

Figura 58: Influência de curto-circuitos nas interligações, ponto 3, interligação completa. 
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Figura 59: Influência de curto-circuitos nas interligações, ponto 4, interligação completa. 

 

 
Figura 60: Influência de curto-circuitos nas interligações, ponto 5, interligação completa. 

 

Figura 61: Influência de curto-circuitos nas interligações, ponto 1, interligação com 2 troços. 
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Figura 62: Influência de curto-circuitos nas interligações, ponto 2, interligação com 2 troços. 

 

Figura 63: Influência de curto-circuitos nas interligações, ponto 3, interligação com 2 troços. 

 

 

Figura 64: Influência de curto-circuitos nas interligações, ponto 4, interligação com 2 troços. 
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Figura 65: Influência de curto-circuitos nas interligações, ponto 5, interligação com 2 troços. 

 

 

Figura 66: Influência de curto-circuitos nas interligações, ponto 1, interligação com 1 troço. 

 

 

Figura 67: Influência de curto-circuitos nas interligações, ponto 2, interligação com 1 troço. 
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Figura 68: Influência de curto-circuitos nas interligações, ponto 3, interligação com 1 troço. 

 

 

Imagem: Influência de curto-circuitos nas interligações, ponto 4, interligação com 1 troço. 

 

 

Figura 69: Influência de curto-circuitos nas interligações, ponto 5, interligação com 1 troço. 

Anexo D – Características do sector elétrico dos Açores 
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Tabela 68: Características do sector elétrico dos Açores 

Tensão de 

Geração 

(kV)

Unidades

Potência 

Instalada 

(kW)

Potência 

Instalada por 

tecnologia 

(kW)

Potência 

Total 

(kW)

 Ponta 

máxima 

(kW)

Vazio 

(kW)

Total de 

Energia 

(kwh)

% por 

tecnologia

Total de 

Energia 

(kWh)

Consumo 

per capita
(kwh) %

  11   4  67 280
6,3   4  30 784

Geotérmica da Ribeira Grande   10   4  16 600

Geotérmica Pico Vermelho   11   1  13 000

Hídrica do Salto do Cabrito (1xPelton) 0,4   1   670

Hídrica da Ribeira da Praia (1xPelton) 0,4   1   800

Hídrica da Fábrica Nova (1xPelton)   3   1   608

Hídrica dos Tambores (1xFrancis) 0,4   1   94

Hídrica do Canário (1xFrancis) 0,4   1   400
Hídrica dos Túneis (1x Francis)   6   1  1 658

Hídrica da Foz da Ribeira (1xFrancis) 0,4   1   800
Eólico dos Graminhais 0,4   10  9 000  9 000 Eólico 3,2%

  6   5  6 407
0,4   1   500

Eólico do Figueiral 0,4   5  1 500  1 500 Eólico 11,6%

  10   1  3 000
6,6   3  9 116

  6   6  49 000

Geotérmica Do Pico Alto   11   1  4 000  4 000
Geotérmica 

5,1%
Hídrica da Cidade (1xPelton) ?   1   264

Hídrica de Nasce d’Água (1xPelton) 0,4   1   720

Hídrica de São João de Deus (1xPelton) 0,4   1   448

Eólico Serra do Cume Sul (Privado) ?   4  3 600

Eólico Serra do Cume Norte 0,4   10  9 000

 Hídrica do Varadouro (1xPelton) 0,4   1   320   320  Hídrica  0%

Eólico do Salão 0,69   5  4 250  4 250 Eólico 9,6%

  10   1  3 000
6,6   4  14 107
  6   1  2 000

 Eólico Terras do Canto 0,4   8  2 400  2 400  Eólico 11,9%

  6   6  15 531

0,4   1  1 232

Eólico do Pico da Urze 0,4   6  1 800  1 800 Eólico 12,9%

  6   3  4 108

0,4   4  4 120

  6   1   810

0,4   5  3 869

Eólico da Boca da Vereda 0,4   2   600   600 Eólico 3,9%

0,4   3  1 827

  6   2  1 902

Hídrica de Além Fazenda (3xFrancis) 0,4   1  1 632  1 632 Hídrica 45,7%

Corvo Termoelétrica Nova do Corvo 0,4   4   536   536   536   317   110 1 639 739 100% 1 435 181  3 338   430  204 558 12,5

Produção 2017 Consumo (MT+BT) Perdas

S.Miguel

Termoelétrica do Caldeirão  98 064

 141 694  71 630  30 580

 6 907
 8 407  3 608  1 596

7,1

 29 600
Geotérmica 

42,2%

 5 030 Hídrica 5,5%

433 771 795

Termoelétrica 

48,9%

402 924 026  2 926  137 699 30 847 769

174 911 171  3 120  56 062 19 470 090 10,0

10,5

Terceira

Termoelétrica do Belo Jardim  61 116

 79 148  32 900  13 900 194 381 261

Termoelétrica 

74,34%

21 759 640

Termoelétrica 

88,4% 19 484 787  3 513  5 547 2 274 853S.Maria
Termoelétrica do Aeroporto

 1 432 Hídrica 0,0%

 12 600

Faial  23 677  8 456  3 720 49 351 435

Termoelétrica de Santa Bárbara  19 107

41 544 204  2 937  14 144 4 923 652 10,6

Termoelétrica 

90,4%

Pico  19 163  7 737  3 386 46 467 856
Termoelétrica do Pico  16 763

Termoelétrica 

88,1%

43 823 062  2 914  15 038 5 528 373 11,2

 2 958  8 998 2 631 602 9,0
Termoelétrica S. Jorge  8 228

Termoelétrica 

86,9%

S.Jorge  10 028  4 642  2 216 29 251 951 26 620 349

13 015 672  2 963  4 393 1 248 161Graciosa  Termoelétrica da Graciosa  4 679  4 679  2 346   978

Nº de 

Habitantes

Grupos de Geradores 2016

Centrais e ParquesIlha

Eólico 16,1%

1 232 184 10,2 Termoelétrica das Flores  3 729
 Termoelétric

a 50,3%

8,8

Flores  5 961  2 053   909 12 056 532 10 824 348  2 855  3 791

14 263 833
 Termoelétric

a 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


