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Resumo  

As alterações climáticas são um reflexo de más práticas energéticas, quer pela baixa 
eficiência no uso dos recursos, quer pelos tipos de energia que são utilizados. Sendo 
assim, é urgente a adoção de tecnologias ambiental e economicamente sustentáveis 
para que possamos mudar o paradigma energético atual. O desenvolvimento de 
tecnologias limpas que respeitem o ambiente é um desafio do nosso tempo. A energia 
eólica é uma das energias renováveis com grande viabilidade futura, pois está 
amplamente distribuída por todo o globo e as suas emissões de gases com efeito de 
estufa (GEE) são residuais. Mas visto que esta energia já está bastante desenvolvida 
no espaço onshore, há agora a necessidade de avaliar o aproveitamento do enorme 
potencial offshore. Este trabalho tem como principal objectivo proceder ao cálculo do 
potencial eólico offshore na Península Ibérica, para o presente e para as próximas 
décadas, tendo em conta cenários de alterações climáticas, analisando os campos 
médios e a sua variabilidade. Finalmente avaliam-se ainda as regiões mais propícias à 
instalação de um parque eólico offshore. Para este efeito foram utilizadas simulações 
de cadeias de modelos global/regional – GCM/RCM, para condições recentes (1961-
2000) e futuras (2041-2070) de clima. O modelo oceano-atmosfera - ECHAM/MPI-
OM dá-nos condições de fronteira para o modelo RCM e simula os efeitos crescentes 
das concentrações de GEE. Para estimar o potencial eólico offshore na Península 
Ibérica foi utilizada uma turbina Vestas V80-2.0 MW. A análise foi realizada para 
quatro regiões da Península Ibérica: costa Cantábrica, Oceânica, Sul e costa 
Levantina. Os resultados do estudo destacam que, para condições de clima passado 
recente, a costa com maior potencial é a costa Cantábrica, e a costa com potencial 
mais baixo é a costa Levantina. Para cenários futuros os resultados sugerem que o 
potencial eólico offshore diminuirá e a sua variabilidade aumentará em toda a 
Península Ibérica. Contudo é importante referir que estes valores são sempre mais 
elevados do que em regiões onshore. Finalmente  este estudo permite concluir que 
uma das regiões mais adequadas, do ponto de vista da variabilidade climática, à 
instalação de parques eólicos offshore é a região ao largo da Póvoa do Varzim. 

Palavras Chave: Península Ibérica, energias renováveis, energia eólica offshore, 
alterações climáticas, Póvoa do Varzim. 
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Abstract: 

Climate changes are, among other factors, a reflection of bad energy practices, either 

by the low efficiency of resource or by the types of energy that are used. Therefore it 

is urgent to adopt an environmental and economical sustainable technology so we can 

change the current energy paradigm. In particular offshore wind power generation 

may have significant future viability since it is widely distributed across the globe and 

its GHG emissions are residual. But since this energy is already well developed 

within onshore, there is now a purpose to evaluate the huge offshore potential. This 

study aims at evaluating the potential of the offshore wind resource for the Iberian 

Peninsula, using simulations from the regional climate model COSMO-CLM, with 

spatial resolution of approximately 20 km. The model was driven by ERA-40 

reanalysis for the recent past period (1961-2000) and was driven by ECHAM5 (global 

climate model) under future climatic conditions (2041-2070; SRES A1B scenario). To 

estimate the wind potential energy an offshore wind turbine Vestas V80-2.0 MW is 

considered. The analysis is performed on the Iberian Peninsula coastal areas, which 

are further divided into four sectors: Cantabrian, Atlantic, South and the Levantine 

coasts. Results reveal that, for present climate conditions the coast with the most 

potential is the Cantabrian coast and the coast with lower potential is the Levantine 

coast. For future scenarios the potential will be smaller, while its variability will 

increase. Nevertheless it is worth mentioning that these values remain always higher 

than the onshore wind energy potential on Iberia. Finally this study shows that one of 

the most suitable regions, from the point of view of climate variability, for the 

installation of offshore wind farms, is the region of Póvoa do Varzim. 

 

 

Keywords : Iberian Peninsula, renewable energies, offshore wind energy,  climate 

change, Póvoa do Varzim. 
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1 Introdução 

As alterações climáticas são o grande desafio do século XXI. Estas evidenciam-se 

através: do aumento da temperatura da superfície, as mudanças nos ciclos 

hidrológicos, a acidificação do oceano e a consequente incidência de eventos 

climáticos extremos (Chandramowli et al., 2014). Estas alterações podem ser o 

resultado de processos internos ou externos ao sistema, ou mais recentemente devido 

a forçamentos antropogénicos.  

Embora não se saibam exatamente quais as principais causas do aquecimento global, 

todas as pesquisas efetuadas responsabilizam a ação humana, pois as alterações 

climáticas relacionam-se fortemente com as tecnologias desenvolvidas no passado 

para a produção de energia elétrica ( (Anders Myhr 2014)et al., 2010).  

Desde a revolução industrial a utilização excessiva dos combustíveis fósseis (carvão, 

petróleo e gás) tem vindo a aumentar para fazer frente á procura de energia, a sua 

queima excessiva resulta em grandes emissões para a atmosfera de gases com efeito 

de estufa (GEE) (IPCC 2013). O gás com maior representatividade é o dióxido de 

carbono (CO2) representando, em 2010, cerca de 75% do total das emissões nacionais. 

O seu aumento em relação a 1990 (18,4%) reflete essencialmente o aumento das 

emissões do sector da energia (RNBC 2012).  

Em outubro de 2009, o Conselho Europeu aprovou como meta da União Europeia 

(UE) reduzir as emissões de GEE entre 80-95% até 2050, aos níveis de emissão de 

GEE de 1990 (Jägemann, et al. 2013).  

O Protocolo de Quioto determinou metas específicas de redução das emissões de GEE 

em cerca de 8% em relação às verificadas em 1990 (IEA 2014). Portugal cumpriu 

com os objectivos traçados para o período 2008-2012 em termos de limitação de 

emissões de GEE. Com efeito, os dados de emissões mais recentes confirmam uma 

tendência decrescente de emissões desde 2005 que indicia que Portugal terá iniciado 

um processo de desacoplagem entre o crescimento da economia e as emissões de GEE 

(CumprirQuioto 2014). De acordo com a Agência Internacional de Energia  (IEA), 



Introdução	  
	   	  

2	  
	  

Espanha está a efetuar progressos significativos com vista a melhorar as suas políticas 

energéticas. 

De modo a diminuir a dependência de combustíveis fósseis é necessário repensar e  

implementar tecnologias limpas que respeitem o ambiente. Este é um dos grandes 

desafios do nosso tempo, cuja temática tem sido objeto de pesquisas que se traduzem 

em grandes desenvolvimentos. É notória a preocupação do Governo Português com a 

implementação de legislação específica. Mas também na generalidade da União 

Europeia. 

Diz-se que uma fonte de energia é renovável quando não é possível estabelecer um 

fim temporal para a sua utilização. Tais energias perfilam-se como uma solução 

sustentável e a longo prazo para a mudança do atual consumo energético (Nuttall e 

Manz, 2008). É o caso da existência do vento. Este é virtualmente inesgotável, mas 

limitado em termos da quantidade de energia que é possível extrair. 

Com este propósito surge a energia eólica no topo das energias alternativas como uma 

resposta para o aquecimento global (Magdalena, et al. 2009). É na realidade vantajosa 

pois para além de renovável, é limpa e amplamente distribuída em todo o globo 

(Esteban, et al. 2011). Esta poderá vir a  fazer frente aos combustíveis fósseis, visto 

que as emissões de gases com efeito de estufa são praticamente nulas. 

Segundo o IPCC, a energia eólica é uma fonte de energia renovável implementada 

com sucesso em muitos países, esta é tecnicamente e economicamente capaz de 

continuar a sua expansão, uma vez que a exploração pode ser um aspecto crucial na 

mitigação das alterações climáticas. Embora o seu potencial varie com a localização 

estima-se que o potencial técnico do mundo supere a produção global de eletricidade 

(IPCC 2013). 

1.1 Energia	  eólica	  	  

A energia eólica onshore ocupa o segundo lugar entre as opções de energias 

renováveis, tendo recebido o maior de investimento na última década, estando mesmo 

perto de alcançar a maturidade no aproveitamento do potencial disponível (Jerez et al. 

2012). 
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Em 2013 foram instalados 35 GW de energia eólica a nível mundial, este valor regista 

um decréscimo face ao período homólogo de 2012, no qual foram instalados 45 GW. 

Em termos de investimento o sector registou também uma queda pois em 2013 o 

investimento foi de 58 mil milhões de euros e em 2012 foram investidos 59,2 mil 

milhões de euros (GWEC 2014).   

No final de 2013 o total de instalações registava um valor de 318,105 MW, o que 

representa um crescimento acumulado de mercado superior a 12.5%, este valor 

traduz-se num forte crescimento para a indústria de transformação, visto que o clima 

económico não é favorável a investimentos.  

Na Figura 1 podemos ver que	  até o final do ano passado, seis países tinham mais de 

10,000 MW de capacidade instalada. A China é líder mundial com cerca de  91,412 

MW, seguindo-se os EUA com 61,091 MW, a Alemanha com 34,250 MW, Espanha 

22,959 MW, a Índia 20,150 MW e o Reino Unido 10,531 MW. 

Espanha juntamente com a Alemanha e a Dinamarca, considerados os três países 

pioneiros da energia eólica, representavam, em 2000, cerca de 85% da capacidade 

instalada na Europa como podemos ver na Figura 2. Em 2012, estes três países apenas 

representavam 53% do total de instalações. Em relação a 2013, a Espanha apresenta 

uma contração (-84%) no investimento tecnológico, comparadamente a 2012 

(EWEA,2013).  

No final de 2013 Espanha tinha instalado no espaço onshore cerca de 22,959 MW. Na 

Europa é apenas ultrapassada pela Alemanha que já tem uma capacidade de 34,250 

MW. Estes dois países representam 49% da capacidade instalada da Europa 

(EWEA,2012). 
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Figura	  1	  Capacidade	  cumulativa	  de	  energia	  eólica	  no	  Mundo	  em	  dezembro	  de	  2013	  (GWEC 2014)	  
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Figura	  2	  Quotas	  de	  mercado	  dos	  estados	  membros	  da	  UE	  para	  o	  total	  da	  capacidade	  instalada	  de	  
energia	  eólica	  (total	  de	  118	  GW)	  (EWEA,	  2012)	  

	  
Portugal deu um grande impulso à energia eólica em 2005, desde então esta energia 

tem vindo a afirmar-se no mercado de forma muito positiva. Na figura 3 podemos ver 

a evolução da energia elétrica produzida através da energia eólica. No ano de 2005 a 

produção foi de 1741 GWh, no entanto e de acordo com os relatórios da Direcção 

Geral de Energia e Geologia, de novembro de 2013 esta sofreu um aumento para 

11543 GWh (DGEG, 2013). 
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Figura	  3	  Evolução	  histórica	  da	  energia	  elétrica	  produzida	  através	  de	  	  energia	  eólica	  (GWh)	  Portugal	  
Continental 

Em relação à evolução histórica da potência total instalada em 2005 era de apenas 

1047 MW, enquanto no final de 2013 já conta com 4724 MW, uma taxa de 

crescimento média anual de 23%, como podemos ver na figura 4.  

	  

Figura	  4	  Evolução	  histórica	  da	  potência	  total	  instalada	  em	  energia	  eólica	  (MW)	  Portugal	  Continental	  
(DGEG 2013) 
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1.2 Objetivos	  	  

A dissertação terá como principais objetivos efetuar o cálculo do potencial eólico 

offshore na Península Ibérica para clima passado recente e para clima futuro, tendo 

em conta cenários de alterações climáticas. Analisar de campos médios, da 

variabilidade e dos extremos do potencial eólico, e por fim avaliar regiões mais 

propícias a instalação de um parque offshore. 

1.3 Organização	  da	  dissertação	  

A dissertação está organizada em 5 capítulos. No primeiro capítulo é efetuado o 

enquadramento geral da energia eólica a nível mundial, e seguido de Espanha e  

Portugal de forma mais pormenorizada com estatísticas recentes.  

No segundo capítulo são dadas algumas noções sobre o escoamento atmosférico onde 

podemos compreender melhor o comportamento do vento e as suas circulações mais 

pertinentes para o caso da energia eólica offshore. Apresenta-se o enquadramento da 

energia eólica offshore, onde	  podemos	  constatar	  a	  situação atual desta tecnologia, 

através de estudos realizados a nível mundial, europeu, e mais especificamente na 

Península Ibérica. São também apresentadas algumas vantagens e desvantagens desta 

tecnologia. É caracterizada a energia eólica, e seguidamente são apresentadas as 

soluções tecnológicas disponíveis sendo que serão descritos os vários tipos de 

sistemas (fixos e flutuantes). Para finalizar é feita a descrição do sistema Windfloat, 

pois trata-se de um projeto pioneiro e também porque se trata do único parque eólico 

offshore na Península Ibérica.  

No terceiro capítulo descreve-se a metodologia utilizada neste estudo, em que foram 

produzidas simulações por uma cadeia de modelos GCM/RCM, para condições 

presentes (1961-2000) e futuras (2041-2070) de clima. A área de estudo é a Península 

Ibérica, na qual foi calculado o potencial eólico recorrendo a uma turbina Vestas V80-

2.0MW, com 2 MW de potência nominal. 

No quarto capítulo é apresentada a análise e discussão de resultados. As zonas 

costeiras da Península Ibérica foram dividas em quatro regiões: Costa Cantábrica, 

Costa Oceânica, Costa Sul e Costa Levantina. Posteriormente são apresentados os 
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resultados da variabilidade do potencial eólico offshore sobre as regiões antes 

definidas. É também feita uma análise horária, em que o estudo foi dividido, no 

período diurno e período noturno. Por último é apresentado um estudo com uma 

turbina mais potente.  

O quinto capítulo, contém a síntese global do estudo efetuado, a qual permitiu 

identificar, de entre os resultados obtidos, os mais significativos.  
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2 Energia eólica offshore e recurso 

2.1 Identificação	  do	  recurso	  

Para compreender melhor a energia eólica temos que perceber o recurso em questão, 

o vento. Este resulta essencialmente de dois fatores, o aquecimento diferencial e o 

movimento de rotação da terra. 

O aquecimento diferencial é traduzido num défice radiativo nas latitudes elevadas dos 

dois hemisférios compensado por um excesso de radiação absorvida na zona 

intertropical. O aquecimento diferencial do planeta pode ser compreendido como uma 

máquina térmica natural onde existe uma fonte quente e duas fontes frias permanente 

mantidas pelo balanço radiativo. 

2.1.1 Escoamento atmosférico 

2.1.1.1 Circulação	  global	  

As características fundamentais da circulação global da atmosfera são conhecidas, 

muito antes do estabelecimento de uma rede mundial de observações, sendo que estes 

trabalhos foram desenvolvidos por Halley (1683), Hadley (1745) e Ferrel (1856). 

Neste caso a motivação destas investigações prendia-se com a navegação à vela, desta 

forma o parâmetro considerado era a velocidade do vento à superfície.  

Assim, Ferrel sugeriu uma estrutura tricelular composta pelas células de Hadley, 

Ferrel e a célula Polar, sendo que, no ramo superior da célula de Hadley o ar é 

acelerado na direção Leste dando origem a um vento de oeste cada vez mais intenso à 

medida que se dirige em direção ao Polo, como podemos ver na Figura 5. (Miranda 

2009).  
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Figura	  5:	  Circulação	  média	  global	  (Plano	  horizontal	  junto	  da	  superfície	  e	  circulação	  no	  plano	  

meridional).	  A	  –	  anticiclones	  subtropicas,	  B-‐	  depressões	  associadas	  à	  frente	  polar,	  ZITC-‐	  zona	  

intertropical	  de	  convergência	  (zona	  depressionária)	  (Miranda 2009) (Estanqueiro 1997).	  

 

Nas latitudes em que se encontra a Península Ibérica seriam de esperar ventos 

predominantes de Oeste, mas devido à presença da Oscilação do Atlântico Norte 

(NAO), nem sempre se verificam ventos neste quadrante. Quando a NAO se encontra 

na fase positiva, estabelece-se um sistema de baixa pressão sobre a Islândia, com 

circulação de ventos no sentido anti-horário, e um sistema de alta pressão sobre os 

Açores com circulação de ventos no sentido horário. Durante esta fase, os ventos são 

de Oeste no Norte da Europa, enquanto na Península Ibérica os ventos são de Norte. 

Este dipolo no nível médio do mar desaparece na fase negativa da NAO, o que se 

traduz em ventos muito fracos de Oeste no norte da Europa enquanto sobre a 

Península Ibérica o vento torna-se mais intenso no quadrante Oeste (NCDC, 2014). 
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2.1.1.2 Circulações	  locais	  	  

Os movimentos de mesoescala e de microescala podem ser desencadeados devido a 

muitos mecanismos diferentes. Contrariamente ao que se passa nos sistemas de 

grandes dimensões, os sistemas nestas escalas são rapidamente afetados pela sua 

interação com a superfície da terra.  

A turbulência da camada limite é produzida em resposta a um padrão de aquecimento, 

o que implica que a localização das massas de ar nessas circulações é essencialmente 

imprevisível. Em algumas regiões, no entanto, as propriedades da superfície variam 

de forma abrupta e podem originar uma circulação organizada, capaz de afectar o 

clima local. Essas circulações, são genericamente designadas por brisas (Miranda 

2009).  

Brisa marítima e brisa terrestre  

Durante o dia, especialmente no verão, a camada superficial do solo aquece devido à 

radiação solar. No oceano, a mesma radiação é absorvida numa camada muito 

profunda, até cerca de 100 m, de grande capacidade calorífica e é em parte consumida 

em evaporação, razão pela qual a temperatura do oceano varia muito lentamente. A 

temperatura do continente tende assim a ser mais elevada que a temperatura sobre o 

oceano, sendo que o gradiente de temperatura pode estar na ordem dos 10ºC em 

poucas dezenas de quilómetros. Esta diferença de temperaturas vai desencadear uma 

circulação direta em que o ar quente continental tenderá a deslocar-se para cima em 

direção ao mar, enquanto que o ar frio marítimo tenderá a deslocar-se para baixo em 

direção ao continente. Durante o dia quando se dá o aquecimento do solo e 

consequente aquecimento do ar sobre o continente, o ar torna-se menos denso, pelo 

que a pressão vai decrescer mais lentamente com a altitude. Desse facto resulta a 

criação de um gradiente horizontal de pressão, e a uma certa distância do solo, que vai 

forçar uma circulação do continente para o oceano. Essa circulação implica a 

existência de uma corrente descendente sobre o oceano e uma corrente ascendente 

sobre o continente como podemos ver na Figura 6 (Miranda 2009).  
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Figura	  6	  brisa	  marítima	  e	  terrestre	  (Costa,	  2004	  (Moran	  et	  al.,	  1997))	  

 

Depressão térmica da Península Ibérica 

Quando as circulações de brisa dominam o escoamento atmosférico numa região 

extensa podem dar origem à formação de depressões quentes sobre o continente, 

designadas por depressões térmicas. A prevalência deste regime de circulação na 

Península Ibérica durante o verão deve-se à geometria da península. O aquecimento 

do continente durante um dia de verão dá inicio à circulação da brisa marítima. Dado 

que a altitude do solo vai crescendo em direção ao interior, a circulação da brisa é 

reforçada por uma brisa de vale. Como o sistema se mantém ao longo de muitas 

horas, o efeito da força de Coriolis faz-se sentir, desviando a brisa para a direita, e 

então transformando a circulação quase perpendicular à costa numa circulação 

praticamente paralela. O resultado é uma circulação fechada no centro da península, 

rodando no sentido ciclónico. Esta circulação origina vento de Norte ou Noroeste em 

toda a costa ocidental, com uma intensidade crescente ao longo do dia, atingindo um 

valor máximo ao fim da tarde: trata-se do regime da nortada, característico do verão 

Português. Durante a noite a nortada perde intensidade. De facto durante o verão a 

temperatura no interior da península baixa durante a noite, mas mantém-se quase 

sempre um pouco acima da temperatura da superfície do Atlântico, que é 

relativamente baixa na vizinhança da península devido ao afloramento de água 

profunda (upwelling) (Miranda 2009). Na figura 7 podemos ver a depressão térmica 

da Península Ibérica. 
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Figura	  7:	  Depressão	  térmica	  da	  Península	  Ibérica.	  As	  setas	  esquematizam	  o	  movimento	  de	  

partícullas	  de	  ar	  junto	  da	  superfície	  (Miranda 2009).	  

	  

Camada limite atmosférica  

O movimento do ar só é muito afectado pelo atrito numa camada com alguns 

milímetros junto da superfície, onde o vento se anula. Nas primeiras dezenas de 

metros acima da superfície (até aos 50 m) a velocidade do vento aumenta 

exponencialmente. Após este crescimento rápido, o vento aumenta de forma mais 

gradual, até cerca de 1 km de altitude. Este limite é conhecido como Camada Limite 

Atmosférica (CLA) e situa-se na baixa troposfera e os seus tempos de relaxação são  

iguais ou inferiores a 1 hora (Miranda 2009). A sua espessura é normalmente 

representada por 𝛿. Acima da CLA diz-se, normalmente, que a atmosfera é livre como 

podemos ver na Figura 8. 
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Figura	  8:	  Representação	  da	  camada	  limite	  atmosférica	  (Adaptado Simiu E.) 

	  

Para os perfis verticais da velocidade média do escoamento, a orografia do terreno, ou 

a uma menor escala de comprimentos, a rugosidade do solo, condiciona de um modo 

determinante o perfil da velocidade média. É na zona entre os 100 e os 150 m que se 

situa o domínio dos aproveitamentos de energia do vento, como podemos ver através 

da Figura 9. Para este estudo é importante salientar que a espessura da camada limite 

é muito menor em áreas offshore.  

	  

Figura	  9:	  Efeito	  da	  rugosidade	  do	  solo	  na	  CLA	  (Adaptado de  Davenport, 1966 por Estanqueiro, 1997) 
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2.2 Energia	  eólica	  offshore	  	  

O aproveitamento da energia eólica já se encontra bastante desenvolvido mas, nos 

países densamente povoados, a falta de espaço, juntamente com a poluição sonora e 

visual, fazem com que a energia eólica onshore não seja muitas vezes bem aceite 

pelas populações locais. Sendo assim, de forma a resolver os problemas da energia 

eólica uma aposta no espaço offshore apresenta-se como uma boa solução. 

O primeiro parque eólico offshore foi construído em 1991 na Dinamarca. Este era 

composto por onze turbinas com uma potência de 450kW. Atualmente as turbinas são 

geralmente maiores e mais potentes que em espaço onshore, e podem ter uma 

potência de 7 a 8 MW.  

Com a experiência ganha ao longo dos anos, as turbinas de águas profundas devem 

aumentar, e com isto prevê-se um aumento do recurso, pois as turbinas estão expostas 

a ventos mais intensos logo a maiores potenciais. Estas tendências vão afetar as 

características das turbinas eólicas e das suas estruturas. (IPCC).  

Cerca de 90% dos parques eólicos offshore encontram-se na Europa, no Mar do 

Norte, no Mar Báltico e no Oceano Atlântico. No entanto, grandes desenvolvimentos 

estão a ser realizados na China, no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan e nos EUA 

(GWEC). 

Embora a energia eólica offshore  date dos anos noventa, o desenvolvimento desta 

tecnologia só se começou a acentuar recentemente, dependendo das necessidades de 

cada país entre as quais podemos enumerar: o limitado espaço para colocar os parques 

em onshore, ou devido ao facto desta energia causar menos impactos ambientais em 

espaço offshore ( Esteban, et al. 2011). 

 

2.2.1 Energia eólica offshore no mundo 

O País com maior capacidade instalada é o Reino Unido (Figura 10) com 3680,9 

MW, seguido pela  Dinamarca com 1270,6 MW. O país que lidera a energia eólica 

offshore fora do domínio da UE, é a China e já conta com uma capacidade instalada 
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de 428,6 MW. Portugal e Espanha, encontram-se também entre os países pioneiros da 

energia eólica offshore.   

	  

	  

Figura	  10:	  Potencial global de energia eólica instalado em 2013 e o potencial cumulativo de anos anteriores 

(GWEC 2014) 

	  

Na China foram instalados 39 MW de energia eólica offshore em 2013, um valor 

muito inferior em relação a 2012. As três maiores indústrias no mercado offshore 

chinês são a Sinovel, a Goldwind e a Siemens. A Sinovel e Siemens instalaram 

principalmente projetos onshore enquanto que a Goldwind está mais focada na 

instalação de projetos offshore. O desenvolvimento desta tecnologia tem sido 

relativamente lento, mas existem mais de 1 GW em construção. No entanto, é 

improvável que a meta de 5 GW até 2015 seja alcançada  devido principalmente à 

falta de uma tarifa feed-in para energia eólica offshore, que é crucial para cobrir o 

enorme investimento e financiamento necessários para o desenvolvimento deste 

sector (GWEC, 2014). 
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O Japão é um país insular com uma forte indústria marítima, o que faz deste uma 

opção atraente para a instalação de energia eólica offshore. Atualmente o Japão conta 

com 49,6 MW de capacidade instalada, incluindo 4 MW de turbinas flutuantes. No 

momento estão em desenvolvimento quatro projetos offshore, totalizando 254 MW, a 

cargo do projeto FukushimaFORWARD, estão a ser desenvolvidas duas turbinas 

flutuantes (14 MW). O governo Japonês estabeleceu um novo tarifário para a energia 

eólica offshore cerca de 0,35€ kWh, em Março de 2014, e de acordo com a indústria 

japonesa, esta tarifa não é suficiente, dado que existe falta de infraestruturas 

necessárias para o desenvolvimento da indústria offshore (GWEC, 2014).  

Na Coreia do Sul no final do ano de 2013, a Hyundai Heavy Industries (HHI) 

começou a instalação de turbinas equipadas com 5 MW de potência nominal, ao largo 

de Jeju. A Samsung também está a construir um parque eólico offshore de 84 MW ao 

largo de Jeju usando turbinas com a capacidade de 7 MW. Enquanto isto, uma 

iniciativa liderada pelo governo Sul Coreano, está na primeira fase de 

desenvolvimento, ao largo da costa Jeollanam e Jeollabuk de modo a testar 20 

turbinas diferentes a partir de fabricantes Coreanos. O vento offshore na Coreia do Sul 

é visto como uma boa solução, dado que o espaço onshore é limitado para a 

instalação de parques eólicos. A Coreia do Sul estabeleceu uma meta para a instalação 

de 900 MW de energia eólica offshore em 2016 de 1 a 5 GW até 2019 (GWEC 2014) 

Nos Estados Unidos estão a ser desenvolvidos dois projetos; o Cape Wind Project 

desenvolvido pela EMI (Energy Management Inc.) com a capacidade de 468 MW, e o 

Deepwater Wind’s com capacidade de 30 MW. O projeto Cape Wind, localizado em 

Nantucket Sound sul de Cape Cod, enfrentou várias dificuldades políticas e legais ao 

longo da ultima década. Uma ampla gama de investidores nacionais e internacionais 

contam já com 2,6 mil milhões de dólares necessários para o que será o maior parque 

eólico offshore de EUA, entre muitos investidores a Siemens, que fornecerá as 

turbinas. Para o projeto Deepwater em Block Island, será necessário um investimento 

de 250 milhões de dólares, e o início para a construção deste parque offshore está 

previsto para o Outono de 2015 (GWEC, 2014) 
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2.2.2 Energia eólica offshore na Europa 

Na Europa, o mercado de energia eólica offshore em 2013 contava com 418 novas 

turbinas em 13 parques eólicos offshore, um valor entre os 4,6 e  os 6,4 mil milhões 

de euros. Entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2013 foram totalmente ligadas à 

rede, 1,567 MW, mais 34% do que em 2012. Podemos ver na Figura 11 que no Reino 

Unido foi instalado 47% do total ou seja 733MW, esta parcela foi muito inferior á 

instalada no período homólogo pois registava um valor de 73%. Segue-se a 

Dinamarca com cerca de 22% ou seja 350MW, seguido da Alemanha (240 MW, 

15%) e a Bélgica (192 MW, 12%). 

Figura	  11:	  Instalações de energia eólica offshore em 2013 (G. C. EWEA 2013) 

	  

Em 2013 foram construídas 522 turbinas, uma média de 4,3 MW por dia, sendo que, 

104 dessas turbinas aguardam ligação à rede. Na Figura 12, podemos ver que do total 

de 1.567 MW de potencia instaladas em águas europeias, 72% estavam localizados no 

Mar do Norte, 22% no mar Báltico e os restantes 6% , no Oceano Atlântico. 
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Figura	  12:	  Distribuição dos parques eólicos offshore em 2013 (G. C. EWEA 2013). 

	  

Em relação a quota de mercado anual em 2013, os fabricantes de turbinas eólicas 

continuam a ser liderados pela Siemens pois é o principal fornecedor de turbinas 

offshore em termos de instalações anuais. 

Figura	  13:	  Fabricantes de turbinas eólicas offshore em 2013 (G. C. EWEA 2013). 
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Com 1,082 MW de capacidade conectada em 2013, na Figura 13 a Siemens é 

responsável por 69% do mercado, seguindo-se a BARD com uma capacidade de 240 

MW representando 15%, a Vestas com uma capacidade de 123 MW, representando 

8% e Senvion (REpower) com uma capacidade de 111 MW, representando 7%. Os 

outros grandes fabricantes de turbinas offshore são a Alstom e Gamesa ambos 

instalaram as suas primeiras turbinas de demonstração com um total de 11MW ou seja 

0,7% da capacidade instalada em 2013.  

Um total de 2080 turbinas eólicas estão agora instaladas e conectadas à rede elétrica 

nos 69 parques eólicos offshore em 11 países na Europa. A capacidade total instalada 

no final de 2013 chegou a 6,562 MW, produzindo 24 TWh num ano normal de vento, 

o suficiente para cobrir 0,7% do consumo total de eletricidade da UE. 

	  

Figura	  14:	  Capacidade	  total	  instalada	  de	  energia	  eólica	  offshore	  em	  2013	  e	  capacidade	  cumulativa	  

(G. C. EWEA 2013)	  

	  

Depois de concluídos, os 12 projetos offshore que têm como data final o ano de 2015, 

o potencial acumulado na Europa subirá para os 9,4 GW. 
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O financiamento para a eólica offshore, atingiu os 2,13 mil milhões de euros em 2013, 

um aumento significativo, pois em 2012, o financiamento foi de 1,93 mil milhões, o 

maior montante de investimento foi em 2011 com um total de 2,33 mil milhões de 

euros. 

2.2.3 Energia eólica offshore na Península Ibérica 

Na Península Ibérica contamos apenas com um projeto, localizado em Portugal. A 

EDP – Energias de Portugal, a Repsol, a InovCapital e a Principle Power, Inc. 

(Principle Power) inauguraram a primeira eólica offshore em Portugal. O sistema 

WindFloat está equipado com um aerogerador de 2 MW, o que corresponde ao 

consumo de cerca de 1300 habitações. Este parque está instalado ao largo da costa da 

Aguçadoura, Póvoa do Varzim, estando já a produzir energia para a rede. Esta 

instalação representa o início do sector da indústria eólica offshore em Portugal (EDP 

2012). O Custo deste projeto está avaliado em 20 milhões de euros (Lorc 2011). 

Vantagens	  da	  energia	  eólica	  offshore	  	  

As vantagens da energia eólica offshore são muitas entre elas podemos enumerar : os 

ventos offshore são mais fortes e persistentes que os ventos onshore, (Barthelmie and 

Pryor, 2003) produzem cerca de 150% mais de eletricidade e reduzem a fadiga da 

turbina (Snyder and Kaiser, 2009); existe menor cisalhamento, ou seja, a camada 

limite de vento é menor; encontram-se perto de locais com maior densidade 

populacional, mas suficientemente distantes para que sejam inaudíveis e para que não 

sejam vistas junto a costa, com isto reduzimos a poluição visual e sonora que muitas 

vezes é apontada como uma desvantagem dos parques onshore (Myhr, et al. 2014); os 

parques eólicos podem ser maiores e mais potentes (Dicorato, et al. 2011), e por fim 

mas não menos importante, além do aumento da produção, contribuirá para a 

mitigação das alterações climáticas (Salter, et al. 2008). 

Desvantagens	  da	  energia	  eólica	  offshore	  

Assim como qualquer tecnologia, a energia eólica offshore apresenta algumas 

desvantagens, das quais se destacam o custo como podemos ver na Figura 15, quer do 

processo de autorização, e das fases de construção e operação, quer do custo adicional 

para as fundações; e a integração na rede elétrica, sendo em alguns casos necessário o 
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aumento da capacidade da rede (Esteban, et al. 2011); Tem ainda outras desvantagens 

tais como procedimentos de instalação mais caros e mais demorados; exposição a 

condições ambientais mais extremas, como por exemplo, correntes oceânicas, 

deposição de gelo e corrosão pela água salgada (Breton et al., 2009; Dvorak et al., 

2010; Bilgili et al., 2011). Embora a grande desvantagem desta tecnologia seja o seu 

custo, este tem vindo diminuir e deve continuar assim pois uma vez que já há 

experiência na construção de projetos offshore a indústria deve encontrar soluções 

mais económicas.	  

	  

Figura	  15	  Custos	  globais	  de	  geração	  de	  energia	  (GWEC 2014)	  

	  

2.2.4 Estudos realizados no mundo  

Na Figura 16 foi avaliado o potencial eólico, tendo em conta a estabilidade da camada 

limite. O estudo foi realizado para uma altura de 80m, pois é a altura das turbinas 

modernas típicas. O período de análise ocorreu entre 2000 a 2006 e podemos ver a 

densidade de energia eólica com valores entre os 100 e os 500 W.m-2, para 

aproximadamente 50% da área da superfície do oceano livre. Nas regiões equatoriais 

as densidades de potencial são relativamente baixas a moderadas. Em contraste, 

potenciais elevados na ordem dos 1000 W.m-2   encontram-se nas regiões que cobrem 

25% do oceano livre onde estão incluídos as correntes de jato e zonas de tempestades. 
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Figura	  16:	  Densidade	  do	  potencial	  eólico	  (W.m-2 ) entre 2000-‐2006	  para	  os	  80m	  (Scott e Capps, 2010)	  

	  

2.2.5 Estudos realizados na Europa  

2.2.5.1 Atlas	  do	  Vento	  	  

Na Figura 17 é apresentado um panorama geral do recurso eólico offshore para a 

Europa Ocidental, em termos da velocidade média (m.s-1) e da densidade de potência 

(W.m-2 ) médias anuais, a diferentes alturas.  

Através do atlas do vento offshore, é possível verificar que, de um modo geral a 

Península Ibérica dispõe do recurso em larga escala. Sendo que a costa com maior 

velocidade do vento é a costa Cantábrica e a costa com menores velocidades é a costa 

Levantina.  
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Figura	  17:	  Atlas	  do	  vento	  	  offshore	  (Windatlas 2011)	  

	  

Como podemos ver na Figura 18, têm sido usadas zonas económicas exclusivas para 

determinar as jurisdições nacionais de diferentes países sobre áreas offshore. O Reino 

Unido (114 000 km2) e a Noruega (88 000 km2) compreendem a maior parcela de área 

disponível offshore para geração de energia eólica. 

A fim de esclarecer a relação entre o potencial e a distância da costa, as áreas offshore 

são divididas em categorias de acordo com a distância á costa: 0-10 km; 10-30 km; 

30-50 km; e > 50 km. O potencial em cada categoria é apresentado na Figura seguinte 

(EEA 2009). 
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Figura	  18:	  Área	  marítima	  (km2)	  disponível	  para	  parques	  eólicos	  offshore	  dentro	  de	  jurisdições	  

nacionais	  (EEA 2009) 

	  

Figura	  19:	  Área	  do	  potencial	  offshore	  técnico	  sem	  	  restrições	  em	  áreas	  offshore	  entre	  os	  10	  e	  os	  30	  

km	  da	  costa	  (EEA 2009)	  .	  
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A Figura 19 mostra o potencial de energia eólica offshore entre os 10 e os 30 km da 

costa. Podemos ver que há uma maior concentração no Báltico com 29% do potencial 

eólico total projetado para parques offshore, seguindo-se o Mar do Norte com 25%, e 

o Mediterrâneo 20%. Estima-se que o potencial total com esta distância à costa é de 

7100 TWh. Estima-se ainda que em 2030 os parques eólicos offshore podem ser 

encontrados nas áreas mencionadas. 

No espaço offshore a rugosidade é inferior à do espaço onshore (especialmente  em 

águas mais profundas), e desta forma a velocidade do vento offshore é 

consideravelmente maior do que em espaço onshore. Assim, o recurso eólico offshore 

é caracterizado por dispor de muitas horas de potencial.  

Através da Figura 20 podemos ver que as áreas onshore com grandes densidades de 

potencial estão localizadas, na sua maioria, na Irlanda e no Reino Unido. Sendo que 

não há áreas onshore com densidade de energia superiores a 20 GWh.km-2 enquanto 

que no espaço offshore podemos ter densidades de energia superiores a 35 GWh.km-2. 

	  

Figura	  20:	  Distribuição	  da	  densidade	  de	  energia	  eólica	  (GWh.km-‐2)	  na	  Europa	  para	  2030	  (80	  m	  

altura	  no	  espaço	  onshore,	  120	  m	  de	  altura	  no	  espaço	  offshore)	  (EEA 2009).	  
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2.2.5.2 Estudos	  realizados	  na	  Península	  Ibérica	  

Em Espanha, o Instituto para a Diversificação e Poupança de Energia, IDEA, 

publicou o Atlas Eólico de Espanha, desenvolvido pela empresa Meteosim Truewind 

usando as tecnologias mais avançadas do mercado. Este fornece um suporte para 

todas as administrações públicas no desenvolvimento da área de planeamento, em 

particular, por parte do Governo Central. Pode ser utilizado também para equipar os 

agentes da indústria e o público em geral com uma ferramenta para identificar e poder 

avaliar o estado inicial do recurso eólico existente em qualquer área do país.  

Na Figura 21 podemos ver o mapa do potencial eólico em W/m2 de Espanha. Através 

deste mapa podemos verificar que na costa Cantábrica, entre Llanes e Vigo o 

potencial é bastante elevado, podendo chegar a valores de 800 W/m2, na costa sul o 

potencial também é bastante elevado assumindo valores superiores a 800 W/m2 , 

sendo que na costa Levantina, é onde o potencial é mais baixo com valores entre os 

200 a 250 W/m2 
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Figura	  21:	  Mapa	  eólico	  de	  Espanha	  (densidade	  de	  potencia	  média	  anual	  a	  80	  m	  de	  altura	  W/m2)	  

(IDAE, 2014). 

	  

Em Portugal, vários estudos tem sido realizados pelo Laboratório Nacional de Energia 

e Geologia (LNEG). Desta forma, para analisar o potencial de energia eólica offshore, 

foi realizado um estudo em que a identificação do recurso foi feita através de uma 

simulação a longo prazo de alta resolução com um modelo atmosférico de mesoescala 

(MM5) e ferramentas de sistemas de informação geográfica (SIG) (Paulo Costa, et al. 

2006). 

Na Figura 22 podemos ver uma simulação do valor de horas por ano, em (a) foi 

utilizada uma turbina da General Electric (GEWE 1.5SL 1500 kW) com uma potencia 

nominal de 1500 kW a uma altura de 60 m, em (b) foi utilizada uma turbina VESTAS 

V80, com potencia nominal de 2000 kW a uma altura de 80 m (Costa, et al. 2006). 
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Figura	  22:	  Simulação	  feita	  com	  o	  modelo	  MM5	  (3x3km),	  valor	  de	  horas	  por	  ano:	  (a)	  GEWE	  1.5SL	  

1500	  kW	  (h=60m);	  (b)VESTAS	  V80	  2000	  kW	  (h=80m)	  (Costa et al., 2006).	  

	  

Na Figura 23, para calcular os valores de capacidade que é possível instalar foi 

utilizada como referência, uma turbina de teste VESTAS V80 de 2MW. Em (a) 

podemos ver o valor do geral do recurso em h/ano. Após isto o estudo foi dividido em 

duas fases, a fase 1 (b) contempla o recurso até uma batimetria de 40m e podemos 

verificar que temos um recurso superior a 2700 horas/ano. A fase 2 (c) contempla o 

recurso dos 40 aos 200 m podemos verificar que o potencial é muito superior  com 

cerca de 3600-4000 horas/ano (Pereira, 2010). 
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Figura	   23:	   (a)	   Recursos	   de	   energia	   eólica	   offshore	   para	   Portugal	   Continental	   (h/ano),	   para	   uma	  

altitude	  de	   	  80	  m	  com	  correção	  de	  variabilidade	  intra-‐anual.	  (b)	  Recurso	  eólico	  offshore	  para	  uma	  

batimetria	   <40	  m	   (turbina,	   V80	   2MW).	   (c)	   Recurso	   eólico	   offshore	   para	   uma	   batimetria	   >40	  m	   e	  

<200	  m	  	  (turbina,	  V80	  2MW) (Pereira, 2010). 

	  

Através da Figura 24, podemos ver o mapa de transporte elétrico Ibérico, onde está 

presente a interação do Mercado Ibérico de Energia Eléctrica (MIBEL), que resulta de 

um processo de cooperação desenvolvido pelos Governos de Portugal e de Espanha 

com o objetivo de promover a integração dos sistemas eléctricos dos dois países. Os 

resultados que daí derivaram constituíram um contributo significativo não só para a 

concretização do mercado de energia eléctrica a nível Ibérico, mas também, à escala 

(a)	  

(c)	  (b)	  
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Europeia, como um passo significativo para a construção do Mercado Interno de 

Energia (MIBEL 2014).	  

	  

Figura	  24:	  Mapa	  de	  transporte	  de	  energia	  elétrica	  na	  Península	  Ibérica	  	  (REE 2014)	  
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2.3 Tecnologias	  	  

Para compreendermos como funcionam os sistemas e as tecnologias que são 

utilizadas para o aproveitamento da energia eólica, temos que, em primeiro lugar 

compreender como funcionam as turbinas eólicas. 

2.3.1 Teoria geral dos aerogeradores  

A fonte da energia eólica é o vento, isto é, a energia cinética das partículas de ar. A 

produção de energia consiste no aproveitamento, através de turbinas eólicas, dessa 

mesma energia cinética.  

A teoria global das turbinas eólicas (de eixo horizontal) foi estabelecida por Betz, que 

supôs uma turbina eólica colocada sobre um ar animado, com uma velocidade u1 à 

entrada da turbina de secção S1 e com uma velocidade u2 à saída da turbina e 

respectiva secção S2 , como mostra a Figura 25. 

	  

Figura	  25:	  Esquema	  da	  superfície	  de	  controlo	  da	  teoria	  de	  Betz	  (Borges,	  2009)  

Como a produção de energia não se realiza mais do que à custa da energia cinética, a 

velocidade u
2 é necessariamente inferior à velocidade u

1 , como facilmente se conclui 

através da Figura 25, ou seja, uma maior secção implica, pela equação da 

continuidade, uma menor velocidade.  

Designando por u, a velocidade do ar ao passar pela turbina eólica, S como sendo a 
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secção do rotor da mesma e aplicando a equação de continuidade à superfície de 

controlo da Figura 25, o caudal de ar, Q é dado por:  

 (1) 

A igualdade (1) traduz ainda a incompressibilidade do ar, bem como, a permanência 

fluxo. Avaliando a força exercida pelo gerador eólico no ar em movimento e 

considerando o teorema de Euler (equação da quantidade de movimento) pode-se 

calcular a mesma através de: 

F = ρ ×Q × (u1 − u2 ) = ρ × S × u × (u1 − u2 ) 	   (2) 

E sendo P, a potência fornecida à turbina pelo escoamento (potência absorvida pela 

força F), temos:  

P = F × u = ρ × S × u2 × (u1 − u2 ) 	   (3) 

Por outro lado, analisando a variação da energia cinética, temos: 

ΔT = 1
2
ρ × u × S × (u1

2 − u2
2 ) = P = ρ × S × u2 × (u1 − u2 ) 	  

(4) 

Expressando u em função de u1 e u2, obtém-se : 

u = u1 + u2
2

	  

Substituindo u, nas expressões (2) e (3), obtemos as seguintes condições: 

(5) 

S1 × u1 = S × u = S2 × u2 =Q

F = 1
2
× ρ × S × (u1

2 − u2
2 ) 	   (6) 



Dados	  e	  métodos	  
	   	  

34	  
	  

Chegando a estas expressões, põe-se o problema de saber qual a potência máxima 

fornecida à turbina pelo escoamento. Por análise matemática da expressão da potência 

e supondo constante a velocidade do vento, u1 , pode-se determinar uma expressão da 

potência em função da velocidade u2 

Fazendo dP
du2

, obtém-se: 

dP
du2

= 1
4
× ρ × S × (u1

2 − 2u2u1 − 3u2
2 ) 	   (8) 

	  

 A equação dP
du2

= 0 admite duas raízes: 

u2 = −u1 (sem significado físico)	  
 

 

u2 =
u 1
3
(correspondendo a um máximo de potência)	    

 
 

Substituindo este valor particular de u2 na expressão da potência, obtém-se para a 

potência máxima aproveitável, o seguinte valor: 

Pmáx =
8
27

× ρ × S × u1
3 	  

 

(9) 

Desta lei, se tomarmos o valor de 𝝆= 1,25kg/m3 ,obtemos a expressão de Betz para a 

potencia máxima: 

P = 1
4
× ρ × S × (u1

2 − u2
2 )× (u1 + u2 ) 	  

(7) 
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 (10) 

	  

mas, como a potência máxima disponível na massa de ar do escoamento é: 

 
(11) 

a eficiência máxima de uma turbina, é dada pelo coeficiente de potencia designado 

por Cp, e então temos: 

 (12) 

resultando assim da equação que expressa a potência máxima da turbina em: 

 (13) 

sendo que (13), representa a expressão para a potência máxima fornecida à turbina, 

pelo escoamento na teoria de Betz (Borges, 2009). 

Na realidade, mesmo para turbinas eólicas muito eficientes, o valor da potência 

máxima é cerca de 60% a 70% da potência máxima calculada por Betz. Esta teoria é 

de aplicação limitada, porque não toma em conta factores como resistência 

aerodinâmica das pás, perdas de compressibilidade, perdas energéticas por rotação do 

rotor, interferência das pás, entre outros (Borges 2009). 

Tecnologias	  	  

As tecnologias para o aproveitamento da energia eólica offshore estão num estado 

menos desenvolvido, comparativamente às tecnologias onshore e com custos de 

investimento mais elevados. O facto de existirem menos parques, e consequentemente 

Pmax = 0,37 × S × u1
3

Pdisponível =
1
2
×m

.
× u1

2 = 1
2
× ρ × S × u1

3

Cp =

8
27

× ρ × S × u1
3

1
2
× ρ × S × u1

3
= 16
27

Pmax =
16
27

× ρ × S × u1
3
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menos turbinas, torna as operações de manutenção e reparação com custos mais 

elevados, pois este tipo de tecnologias ainda não atingiu o estado de maturação, 

causando assim maiores desafios logísticos de manutenção e assistência às turbinas 

offshore. No entanto, existe um interesse considerável em relação a energia eólica 

offshore na UE, e este começa a se expandir a outras regiões como é o caso da China.  

Uma das grandes motivações para a implementação desta tecnologia prende-se com a 

possibilidade de construir turbinas maiores e mais potentes, para que seja possível 

obter assim um recurso adicional de energia eólica de larga escala. Visto que este 

recurso se encontra relativamente perto da costa e perto de localidades densamente 

povoadas, há uma redução significativa nas linhas de transporte, em relação a energia 

eólica onshore que se encontra longe dos locais de consumo.  

Até ao momento, a tecnologia offshore tem sido muito semelhante a projetos onshore, 

sendo que a única modificação prende-se com às fundações especiais. Em casos 

futuros, prevê-se que tanto a potência, como a altura das turbinas, venham a aumentar, 

como podemos ver na Figura 26. 

 

	  Figura	  26:	  Evolução	  das	  turbinas	  eólicas (IPCC 2013)	  
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A batimetria também é um fator de superior importância, sendo que as turbinas 

instaladas antes de 2005, apenas iam dos 10 aos 20 m de profundidade, e atualmente 

já se encontram projetos com profundidades superiores a 40 m, e com distâncias à 

costa que podem chegar aos 100 km. De referir ainda que os custos desta tecnologia 

caíram cerca de 30% por década. 

Apresenta-se nos seguintes subcapítulos a energia eólica offshore nas suas duas 

vertentes essenciais, nomeadamente os sistemas fixos e os sistemas flutuantes, que 

visam explorar o recurso com instalações a diferentes profundidades. 

2.3.2 Sistemas fixos  

Os sistemas fixos podem ser dos seguintes tipo: Monopile, Tripod, Jacket, Suction 

Caisson e Gravity Base como podemos ver na Figura seguinte. 

	  

Figura	  27:	  Sistemas	  fixos	  ao	  fundo	  (EWEA 2011).	  
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2.3.2.1 Monopile	  	  

Uma fundação monopile consiste num único pilar de aço, que está fundeado no mar. 

O diâmetro do pilar é determinado essencialmente pela profundidade máxima de água 

e pela potência da turbina. 

Uma desvantagem do monopile é que se torna menos estável em águas mais 

profundas, sendo que é mais adequado para profundidades de água até aos 25 metros. 

É possível no entanto, que desenvolvimentos futuros nos processos de fabrico façam 

com que as estruturas monopile possam ter diâmetros maiores, reduzindo assim a 

flexibilidade da estrutura e tornando-o adequado para locais de águas mais profundas.  

Devido à sua simplicidade, a solução monopile é considerada pela indústria como 

simples, fazendo com que este tipo de estrutura seja a mais comum (cerca de 76%  de 

todas as fundações instaladas). Até ao final de 2013 estavam instaladas 1866 turbinas 

com estrutura monopile. 

2.3.2.2 Gravity	  Base	  

Ao contrário das estruturas monopile, este tipo de estruturas são concebidas para 

evitar a tração ou o surgimento de forças entre a parte inferior da estrutura de suporte 

e o fundo do mar. Isto apenas é possível devido ao fornecimento de cargas mortas 

para pesar a estrutura, de modo a aumentar a estabilidade sob todas as condições 

ambientais.  

Estas estruturas são construídas em estaleiros e posteriormente são transportadas para 

o local. Quando posicionadas sobre o mar, a estrutura é bombeada com areia, betão, 

pedra ou minério de ferro, conforme necessário para aumentar o peso.  

As dimensões das bases aumentam principalmente com a capacidade da turbina, as 

condições do local e a profundidade da água. Este tipo de estrutura é indicado para 

locais com profundidades de água até aos 30 m, embora alguns projetos estejam 

sendo considerados para locais mais profundos. Este tipo de estrutura representa 12 % 

do total de instalações offshore. Até ao final de 2013 existiam 303 unidades 

instaladas. 
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2.3.2.3 Tripod	  	  

A estrutura Tripod é composta por três pernas cilíndricas feita em aço. O veio central 

do tripé está ligado à torre da turbina. A largura pode ser ajustada de acordo com as 

condições ambientais e do solo. Tal como acontece com projetos monopile, o 

tamanho da fundação Tripod vai aumentar com a capacidade da turbina, mas é 

também afetada pelas condições ambientais e com a profundidade da água no local. 

Este tipo de estrutura é bem adequado para instalações que variam em profundidade 

de água de 20 a 50 m. Até ao final de 2013 estavam instaladas 116 unidades Tripod. 

2.3.2.4 Jackets	  	  

Este tipo de estruturas diferem das estruturas Tripod, pois são constituídas por um 

plano de maior área. O posicionamento do material junto ao centro do eixo resulta 

numa economia de materiais importante.  

Tal como acontece nos Tripod, a estrutura é presa ao fundo do mar por estacas. O 

aumento dos custos de fabricação e montagem, são compensados por uma massa 

significativamente menor para as mesmas características de rigidez. Visto que os 

processos de produção podem ser automatizados, estes têm o potencial de reduzir 

ainda mais os custos deste tipo de estruturas. Estas representam 5 por cento das 

instalações até ao final de 2013, sendo que já contam com 130 unidades.  

2.3.2.5 Tri-‐piles	  

Tri-piles consistem em três pilhas de fundação ligadas através de uma peça de 

transição para a torre da turbina. Esta peça de transição situa-se acima do nível da 

água. BARD patenteou uma versão específica deste conceito, que é constituído por 

uma peça de transição com três pinos de corte. 

2.3.3 Sistemas flutuantes 

No final de 2012, haviam duas turbinas conectadas à rede, com estruturas flutuantes. 

Existem dois projetos, Hywind e o Windfloat, ambos localizados na Europa, um no 

Mar do Norte e o outro no Atlântico.  
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2.3.3.1 Hywind	  	  

O projeto Hywind foi desenvolvido pela Statoil (Figura 28), com uma turbina de 2,3 

MW Siemens. Instalada na Noruega, em	   2009,	   foi	   a	   primeira	   estrutura	   eólica	  

offshore	  flutuante	  de	  grande	  escala	  instalada	  no	  mundo	  (Statoil 2014).	  	  

Em 2009 a Statoil investiu cerca de 48,99 milhões de euros na construção e 

desenvolvimento deste projeto piloto, bem como em pesquisas e outros 

desenvolvimentos relacionadas com o conceito de energia eólica. A empresa pública 

Enova SF, cujo objetivo é promover a transição para o uso de energia limpa na 

Noruega, concedeu 7,22 milhões de euros em apoios ao projeto.  

O conceito Hywind combina tecnologias conhecidas de uma forma completamente 

nova, e abre a possibilidade para a produção de energia eólica em águas profundas. A 

estrutura flutuante é constituída por um cilindro de aço cheio com um balastro de 

água e gelo. Estende-se a 100 metros abaixo da superfície do mar e está fundeado por 

uma amarração de três pontos.  

A intenção principal do conceito não foi de auferir de receitas provenientes  da 

energia gerada pela Hywind, mas para testar como o vento e as ondas afetam a 

estrutura. Desde a implementação a Hywind gerou 32,5 GWh. 

Através dos dois primeiros anos de testes, foi verificado que o conceito ultrapassa 

continuamente as expectativas. Com alguns desafios operacionais, e um excelente 

volume de produção os sistemas técnicos que funcionam bem com o conceito Hywind 

pode revolucionar o futuro da energia eólica offshore.  

O conceito Hywind irá desbloquear grandes áreas offshore para produção de energia 

eólica. Este é um resultado direto de uma vasta experiência da empresa Statoil, ligada 

ao ramo do petróleo e do gás natural.  
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Figura	  28:	  Hywind	  (Statoil 2014)	  	  

	  

2.3.3.2 WindFloat	  

O projeto WindFloat é o segundo sistema flutuante de grande escala (Figura 29), 

tendo sido instalado na costa Portuguesa em 2011 começando a produzir energia 

elétrica em 2012. Foi desenvolvido pela Principle Power e pela EDP, e está equipado 

com uma turbina de 2.0MW da Vestas. 

	  

Figura	  29:	  Windfloat	  (PrinciplePower 2014)	  
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Assim é importante saber que a EDP, a Repsol, a InovCapital e a Principle Power, 

contribuíram de forma muito significativa para a evolução do sector da energia eólica 

offshore em águas profundas, pois eliminaram as limitações atuais com uma solução 

inovadora.  

WindFloat é uma estrutura de apoio flutuante para turbinas eólicas offshore com um 

design simples, econômico e patenteado. Esta estrutura tem características capazes de 

amortecer a onda, com a turbina em movimento e pode ser instalada em locais antes 

inacessíveis, onde a profundidade pode ser superior a 50m, onde o recurso eólico é 

maior. Além disto como a estrutura é toda montada em terra, a eficiência económica é 

maximizada, pois não há necessidade de recorrer a técnicas de heavylift marítimas 

durante a implantação, montagem e comissionamento.  

Em outubro de 2011, um protótipo de grande escala foi implementado a 5 km ao largo 

da costa da Aguçadoura, em Portugal. Até à data, o sistema tem produzido mais de 9 

GWh de eletricidade que é transportada por um cabo submarino para a rede local. A 

estrutura foi completamente montada em terra (estaleiros da Lisnave em Setúbal) e 

posteriormente foi rebocada fazendo um percurso de cerca de 400km em mar aberto 

até ao local de implementação (PrinciplePower 2011).	  

Vantagens	  

Existem três vantagens para a fundação WindFloat, primeiramente é de salientar a sua 

estabilidade estática e dinâmica, o que permite  o uso de turbinas eólicas comerciais, 

em segundo lugar, o seu design e tamanho permitem uma montagem em terra. Por fim 

visto que pode ser implementado em águas profundas, não são visíveis a partir da 

costa (PrinciplePower 2011).  

Sistema	  de	  Amarração	  	  

O sistema de amarração emprega componentes convencionais, tais como as linhas de 

cadeia de poliéster, para minimizar o custo e complexidade. Através do uso de 

âncoras de arrasto pré-colocadas embutidas, a preparação do local e do impacto é 

minimizado (PrinciplePower 2011). 
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3 Dados e métodos  

No presente estudo foram utilizadas simulações das componentes zonal e meridional 

do vento provenientes de cadeias de modelos global/regional – GCM/RCM (Global 

Climate Models/Regional Climate Models) para condições recentes e futuras de 

clima.  

O modelo oceano-atmosfera - ECHAM/MPI-OM (doravante ECHAM; Jungclaus et 

al. 2006) dá-nos condições de fronteira para o modelo RCM, de modo a simular os 

efeitos crescentes das concentrações de GEE (Hueging, et al. 2013). Para a validação 

do modelo foi utilizado o ERA-40 com uma resolução de 0,44º × 0,44º, e para isto 

foram usados dados horários. 

Para o estudo foram considerados dois períodos temporais, sendo que o primeiro diz 

respeito a cenários recentes de clima (século 20 (CCLM-20C), 1961-2000). Este 

modelo apresenta uma resolução de 0,2º × 0,2º. O segundo período diz respeito a 

cenários futuros (cenário CCLM-A1B, 2041-2070), também com uma resolução de 

0,2º × 0,2º. Foram usados dados horários. 

A área de estudo é a região da Península Ibérica, compreendida entre 35-45°N e 

10°W-4°E. Visto que este estudo é apenas relativo à energia eólica offshore, foi 

colocada uma máscara no espaço onshore da Península Ibérica. 

Sendo que os dados iniciais disponibilizados para as componentes da velocidade do 

vento são relativos a 10 m de altura a partir do nível do mar, é necessário fazer uma 

extrapolação para os 80 m, visto que esta é a altura comum para as turbinas eólicas. 

Para esta extrapolação foi usada a lei da potência (14): 

 (14) 

em que Z representa 10 metros, Zr, 80 m, U a velocidade do vento, em (m s-1) e α o 

expoente da lei da potência que representa a rugosidade. Este coeficiente assume o 

valor de 0,14 para locais offshore. 

U(Z )
U(Zr )

= Z
Zr

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

α
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Num segundo passo, foi calculada a energia extraída de uma turbina eólica (Pout) para 

a velocidade do vento a 80 m, assumindo as características de uma turbina Vestas 

V80-2.0MW, com 2 MW de potencia nominal (Pn), velocidade mínima (cut-in) do 

vento de 4 m s-1, velocidade máxima (cut-off) de 25 m s-1. Entre a velocidade de cut-

in e a velocidade de cut-off, encontra-se a velocidade nominal, avaliada em 16 m s-1, 

em que o output é função da velocidade do vento (Lorc 2011). Foi assim calculada a 

potência produzida pelo respetivo aerogerador através da seguinte equação: 

              Pout =

0 ,v < vin ∨ v > voff

Pn
(v)2 − (vin )

2

(vr )
2 − (vin )

2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ ,vin < v < vr

Pn ,vr < v < voff

⎧

⎨

⎪
⎪⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

	   (15) 

em que v representa a velocidade do vento, vin , a velocidade de cut-in, vr a velocidade 

nominal da turbina e voff  a velocidade de cut-off.  

Para a análise das condições de clima passado recente e de cenários futuros foi feita 

uma soma horária, sendo que os resultados diários apresentados se encontram em 

MWh.dia-1. Numa fase posterior do trabalho foi efectuada uma análise horária, tendo 

o estudo sido dividido nos períodos diurno (das 9 às 20 horas) e noturno (das 0 às 8 

horas e das 21 às 23 horas); neste caso os resultados encontram-se em MWh.  

Com base nestes dados diários foi efectuada a análise dos valores médios anuais e da 

sua variabilidade do potencial eólico offshore na Península Ibérica, para condições de 

clima do passado recente e de clima futuro. Esta análise foi posteriormente efectuada 

nas quatro estações do ano separadamente, definindo-se o inverno (DJF) como sendo 

os meses de dezembro, janeiro e fevereiro; primavera (MAM) os meses de março, 

abril e maio, o verão (JJA) os meses de junho, julho e agosto e o outono (SON) 

definido pelos meses de setembro, outubro e novembro. 

Posteriormente, para efetuar o estudo mais detalhado do potencial eólico offshore 

foram selecionados 20 pontos ao longo da costa da Península Ibérica (Figura 30). São 

eles: Hendaye, Bilbao, Llanes, Foz, Viveiro, A Coruña, Vigo, Póvoa do Varzim, 
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Figueira da Foz, Torres Vedras, Grândola, Sagres, Armação de Pêra, Huelva, 

Gibraltar, Málaga, Cartagena, Valencia, Tarragona, Girona. Foram diversos os 

critérios utilizados na seleção destes locais. Por um lado, a representatividade das 

quatro regiões costeiras da Península Ibérica: Costa Cantábrica, Costa Oceânica, 

Costa Sul e Costa Levantina. Por outro, as diversas características em termos de 

potencial eólico offshore disponível. Finalmente, critérios de localização de ordem 

técnica, escolhendo localizações de fácil acesso a infraestruturas já existentes, 

recorrendo ao mapa de transporte de energia elétrica na Península Ibérica (Figura 24) 

 

 

Figura	  30:	  Mapa	  da	  Península	  Ibérica	  com	  localização	  dos	  pontos	  em	  estudo.	  

 

Por último e tendo em conta os desenvolvimentos recentes na instalação de parques 

eólicos offshore na Europa, foi realizado um novo estudo, comparativo, utilizando 

para o efeito uma turbina mais recente e com maior potência nominal. Para isto foi 

calculado, com base nos mesmos dados, o potencial de energia extraída de uma 
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turbina eólica (Pout) para a velocidade do vento a 80 m. Assumindo as características 

de uma turbina Siemens SWT-6.0-154, com 6 MW de potência nominal, velocidade 

mínima (cut-in) do vento 3 m s-1 e velocidade máxima (cut-off) de 25 m s-1. Entre a 

velocidade de cut-in e a velocidade de cut-off, encontra-se a velocidade nominal, 

avaliada em 14 m s-1 (Siemens 2014). As características das turbinas utilizadas estão 

sistematizadas nas tabelas seguintes. 

Tabela	  1:	  Características	  da	  turbina	  Vestas	  V80-‐2.0MW	  

  Vestas V80-2.0 MW 

Potência nominal  2MW 

Velocidade mínima (cut-in) 4 m s-1 

Velocidade nominal 16 m s-1 

Velocidade máxima (cut-off) 25 m s-1 

Diâmetro do rotor 80m 

	  

Tabela	  2:	  Características	  da	  turbina	  Siemens	  SWT-‐6.0-‐154	  

Siemens SWT-6.0-154 

Potência nominal 6MW 

Velocidade mínima (cut-in) 3 m s-1 

Velocidade nominal 14 m s-1 

Velocidade máxima (cut-off) 25 m s-1 

Diâmetro do rotor 154m 

 

Na Figura 31, é possível visualizar a curva de potência das turbinas referidas 

anteriormente. Para a turbina Vestas V80-2.0, representada a cinzento, é possível 

verificar que não há produção de energia antes dos 4 m s-1, nem a partir dos 25 m s-1 
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Enquanto para a turbina Siemens SWT-6.0-154, representada a preto, podemos 

verificar que a partir dos 3 m s-1 já há produção de energia, atinge a velocidade 

nominal aos 14 m s-1 e a partir dos 25 m s-1 não há produção de energia. 

 

	  

Figura	  31:	  Curva	  de	  potência	  (em	  MW)	  das	  turbinas	  utilizadas	  no	  estudo:	  Vestas	  V80-‐2.0MW	  (a	  
cinzento);	  Siemens	  SWT-‐6.0-‐154	  (a	  preto).	  	  

	  
	  
	  

	  



Análise	  e	  discussão	  de	  resultados	  
	   	  

48	  
	  

	  

	  



Análise	  e	  discussão	  de	  resultados	  
	   	  

49	  
	  

	  

4 Análise e discussão de resultados  

No	  presente	  capítulo	  apresentam-‐se	  e	  discutem-‐se	  os	  resultados	  obtidos	  para	  o 

cálculo do potencial eólico offshore na Península Ibérica para condições de clima do 

passado recente e de clima futuro, tendo em conta cenários de alterações climáticas. 	  

4.1 Análise	  do	  potencial	  eólico	  offshore	  no	  clima	  passado	  recente	  

Os valores médios anuais de potencial de energia eólica offshore para a Península 

Ibérica, entre 1961 e 2000, são ilustrados na Figura 32. Podemos observar que entre 

Foz, Viveiro e A Coruña os valores são bastante elevados podendo chegar a assumir 

valores médios de 20,2 MWh.dia-1, valores estes que também se registam para as 

localidades de Huelva, Gibraltar e Cartagena. Ao longo da costa Oceânica, embora os 

valores sejam mais baixos, são de certa forma mais constantes, variando entre os 15,2 

MWh.dia-1 e os 17,7 MWh.dia-1. A costa Levantina assume valores de potenciais 

médios mais baixos que variam entre os 7,6 MWh.dia-1 e os 12,6 MWh.dia-1. 

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figura	  32:	  Média	  diária	  do	  potencial	  de	  energia	  eólica offshore	  (MWh.dia-‐1)	  com	  turbina	  Vestas	  V80-‐

2.0,	  para	  o	  período	  de	  um	  ano	  com	  ERA40	  (1961-‐2000).

36ºN- 

40ºN- 

44ºN- 

10ºW 4ºE 



Análise	  e	  discussão	  de	  resultados	  
	   	  

50	  
	  

	  

A Figura 33 representa os valores do coeficiente de variação anual para o potencial de 

energia eólica offshore. Na costa Cantábrica, os valores mais baixos situam-se entre a 

Foz e Vigo, e nas restantes localidades, quando nos afastamos da costa os valores 

tendem a ser mais baixos, ou seja à medida que nos afastamos da costa os potenciais 

são mais constantes. As regiões junto à costa, com valores mais elevados, evidenciam 

a variabilidade anual costeira associada às brisas costeiras. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura	  33:	  Coeficiente	  de	  variação	  (desvio	  padrão/média)	  do	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore,	  

com	  turbina	  Vestas	  V80-‐2.0,	  para	  o	  período	  de	  um	  ano	  com	  ERA40	  (1961-‐2000).	  

 

Na costa Oceânica os valores são constantes ao longo de toda a costa. Na costa Sul, 

existe mais variabilidade, pois podemos ver que na zona de Sagres o coeficiente de 

variação é mais baixo, aumentando entre a região de Gibraltar e Málaga. Na costa 

Levantina os valores de coeficiente de variação são mais elevados. Podemos assim 

verificar que a costa com maior variabilidade é a costa Levantina. 

Na Figura 34 podemos observar os valores médios sazonais de potencial eólico 
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offshore para condições de clima passado recente. De todas as estações do ano, o 

Inverno (Figura 34a) revela valores mais elevados ao longo de toda a costa, sendo que 

a costa com potencial mais elevado é a Cantábrica, com valores próximos de 26,7 

MWh.dia-1. A costa com potencial mais baixo é a Levantina, com valores próximos 

de 13,4 MWh.dia-1.  

	  

	  

Figura	  34:	  Média	  diária	  do	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1),	  com	  turbina	  Vestas	  V80-‐

2.0,	  com	  ERA40	  (1961-‐2000),	  para:	  a)	  inverno,	  b)	  primavera,	  c)	  verão	  e	  d)	  outono.	  

Na Primavera (Figura 34b) ocorre uma diminuição de potencial junto à costa em toda 

a Península Ibérica, sendo que entre Foz, Viveiro e A Coruña os valores são mais 

elevados, cerca de 20 MWh.dia-1. Seguidamente, os valores mais elevados estão na 

costa Sul, cerca de 16,7 MWh.dia-1 e os valores mais baixos mantêm-se na costa 

Levantina, cerca de 6,7MWh.dia-1. É interessante notar que no Verão (Figura 34c) 

ocorre um aumento de potencial entre Sines e Sagres, sendo que os potenciais mais 
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elevados passam a estar na costa Oceânica, com valores de 20 MWh.dia-1, e os 

potenciais mais baixos, verificam-se na costa Cantábrica e na costa Levantina, com 

valores próximos de 3,3 MWh.dia-1.  

Finalmente, no Outono (Figura 34d), o padrão espacial é semelhante ao padrão de 

Primavera; a costa Cantábrica volta a ter potenciais mais elevados, com valores de 18 

MWh.dia-1, e a costa Levantina mantém os seus potenciais mais baixos, com valores 

de 6,7 MWh.dia-1.  

Os valores dos coeficientes de variação para o potencial de energia eólica offshore 

para condições de clima passado recente estão presentes na Figura 34.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura	  35:	  Coeficiente	  de	  variação	  para	  o	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore,	  com	  turbina	  Vestas	  

V80-‐2.0,	  com	  ERA40	  (1961-‐2000),	  para:	  a)	  inverno,	  b)	  primavera,	  c)	  verão	  e	  d)	  outono.	  
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O Inverno (Figura 35a) revela valores mais baixos ao longo de todas as costas, sendo 

que a costa com maior variabilidade é a costa Levantina, a costa com menor 

variabilidade é a costa Cantábrica. 

Na Primavera (Figura 35b) há um aumento de variabilidade em toda a Península, 

sendo que os valores mais baixos se encontram na costa Cantábrica e na costa Sul. A 

costa Oceânica tem uma variabilidade constante. Na costa Levantina os valores mais 

elevados mantêm-se. 

No Verão (Figura 35c) o coeficiente de variação é maior na costa Levantina, 

seguidamente os valores mais elevados encontram-se na costa Cantábrica, os valores 

mais baixos encontram-se entre Sines e Sagres. 

No Outono (Figura 35d), a costa Cantábrica volta a ter coeficientes de variação mais 

baixos, e a costa Levantina mantem os seus valores mais elevados de coeficiente de 

variação.  

Como foi dito anteriormente, com o objectivo de efetuar um estudo mais detalhado do 

potencial eólico offshore foram escolhidos 20 locais ao longo da costa da Península 

Ibérica (Figura 30), correspondentes às quatro regiões: Costa Cantábrica, Costa 

Oceânica, Costa Sul e Costa Levantina. A partir de cada ponto foi extraída a 

respectiva série temporal diária de potencial de energia eólica offshore, para cada 

cenário. De seguida, a fim de investigar a ligação entre os diversos pontos 

selecionados efetuou-se uma análise estatística dos coeficientes de correlação, sendo 

que todos estes apresentam uma confiança estatística superior a 98% (Tabela 3). 

Como já seria de esperar, os coeficientes de correlação são mais elevados junto à 

diagonal, porque é junto a esta que se encontram as localizações mais próximas. Deste 

modo, verifica-se que os coeficientes de correlação não variam muito ao longo da 

mesma costa. Podemos observar também que a costa com coeficiente de correlação 

mais elevado é a Costa Cantábrica, com valores de 0,91, enquanto a costa com 

coeficiente de correlação mais baixo é a Costa Levantina, com valores de apenas 0,54. 
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Tabela	  3	  Coeficientes	  de	  correlação	  entre	  as	  séries	  temporais	  do	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  
das	  20	  localizações	  indicadas	  (significância	  estatística	  de	  98%),	  com	  turbina	  Vestas	  
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Com base nas séries temporais de potencial de energia eólica offshore e da análise do 

histograma geral, para condições de clima passado recente, podemos verificar que os 

valores mais frequentes de potencial ocorrem na classe dos 3 MWh.dia-1 e em 

particular encontram-se na Póvoa do Varzim (com mais de 13000 dias). Como já seria 

de esperar, a costa Cantábrica é a região que assume valores mais frequentes (cerca de 

2000 dias) para a classe dos 45 MWh.dia-1, o que corresponde ao número de dias em 

que a turbina trabalhou na sua potência nominal (saturação), provavelmente devido a 

episódios de ventos fortes naquela região. Note-se que esta saturação também ocorre 

frequentemente em alguns locais da região sul de Portugal. 

Passando à análise sazonal, no inverno (Figura 37) a Póvoa do Varzim apresenta 

valores mais elevados para um potencial na classe dos 3 MWh.dia-1, seguida de 

Cartagena; as costas com potenciais mais elevados são a costa Cantábrica e a costa 

Oceânica onde Bilbao assume o valor mais elevado para os 45 MWh.dia-1. 

Na primavera (Figura 38) há um aumento de valores mais frequentes para todas as 

costas no valor de 3 MWh.dia-1; no entanto há uma diminuição de valores mais 

frequentes para potenciais mais elevados com valores de 45 MWh.dia-1.  

No verão (Figura 39) o aumento é bem visível para valores de 3 MWh.dia-1 ao longo 

de todas as costas, sendo que é na costa levantina que estes valores são mais 

frequentes. Os valores mais elevados encontram-se em Lagos.  

No outono (Figura 40) ocorre um decréscimo nos valores de potencial para os 

3MWh.dia-1; contudo por outro lado existe um aumento para os potenciais mais 

elevados como é o caso dos 45 MWh.dia-1. 
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Figura	  36:	  Histograma	  do	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1),	  com	  turbina	  Vestas	  V80-‐

2.0,	  para	  o	  período	  de	  um	  ano	  com	  ERA40	  (1961-‐2000).	  
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Figura	  37:	  Histograma	  do	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1),	  com	  turbina	  Vestas	  V80-‐

2.0,	  com	  ERA40	  (1961-‐2000),	  para	  o	  inverno	  (DJF).	  

	  

	  

Figura	  38:	  O	  mesmo	  que	  a	  Figura	  37,	  para	  os	  meses	  de	  primavera	  (MAM).	  
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Figura	  39:	  O	  mesmo	  que	  a	  Figura	  37,	  para	  os	  meses	  de	  verão	  (JJA)	  

	  

Figura	  40:	  O	  mesmo	  que	  a	  Figura	  37,	  para	  os	  meses	  de	  outono	  (SON)	  
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Através da análise dos coeficientes de correlação entre os diversos locais selecionados 

(Tabela 3) e dos histogramas (Figuras 36 a 40) reduzimos o nosso estudo seguinte a 

apenas 14 pontos representativos. São eles: Bilbao, Llanes, A Coruña, Póvoa do 

Varzim, Torres Vedras, Grândola, Sagres, Huelva, Gibraltar, Málaga, Cartagena, 

Valencia, Tarragona, e Girona. Sendo assim os diagramas de caixa de bigodes 

seguintes (Figuras 41 a 45), onde no eixo vertical está representado o potencial de 

energia eólica offshore, em MWh.dia-1, para condições de clima passado recente 

ERA40 (1961-2000), calculado para a turbina Vestas V80-2.0, e no eixo horizontal 

estão identificados os pontos de estudo, são apresentados apenas para estes 14 pontos. 

A partir do diagrama de caixa de bigodes obtido para o período anual para clima 

passado recente (Figura 41), podemos verificar que a Póvoa do Varzim e Cartagena 

tem as caixas mais pequenas ou seja estas localidades tem valores de potencial com 

menor variabilidade, enquanto em Bilbao e Sagres os valores estão mais dispersos ou 

seja o potencial não é tão constante. 

Passando à análise sazonal, podemos ver que no inverno (Figura 42) os valores de 

forma geral são mais elevados. A Póvoa do Varzim e Cartagena são as localidades 

que apresentam os valores máximos mais baixos, e as suas caixas são mais pequenas 

que a das restantes localidades; com isto podemos ver que nestas duas localidades os 

valores de potenciais são mais constantes. Na costa Cantábrica, Llanes tem potenciais 

mais constantes enquanto que em Bilbao os potenciais são mais variáveis. Na costa 

Oceânica os potenciais mais constantes encontram-se na Póvoa do Varzim, enquanto 

em Torres Vedras e em Sagres são mais variáveis. Na costa Sul Armação de Pêra é a 

localidade com menos variação de potencial, enquanto em Gibraltar e em Málaga esta 

variação já é mais acentuada. Na costa Levantina à exceção de Cartagena que tem 

uma variação de potencial menor, Valencia, Tarragona e Girona têm comportamentos 

semelhantes. Concluindo, em relação a análise sazonal no Inverno de forma geral a 

variação de potencial é maior ao longo de todas as costas.  

Na primavera (Figura 43) há uma diminuição na variabilidade sendo que Llanes, 

Póvoa do Varzim, Armação de Pêra, Huelva e Cartagena apresentam variabilidades 

mais reduzidas, e é em Bilbao que a variabilidade é maior.  
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Figura	  41:	  Diagrama	  de	  caixa	  de	  bigodes	  para	  o	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1),	  

com	  turbina	  Vestas	  V80-‐2.0,	  para	  o	  período	  de	  um	  ano	  com	  ERA40	  (1961-‐2000).	  
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Figura	  42:	  Diagrama	  de	  caixa	  de	  bigodes	  para	  o	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1),	  

com	  turbina	  Vestas	  V80-‐2.0,	  com	  ERA40	  (1961-‐2000),	  para	  o	  inverno	  (DJF).	  

	  

Figura	  43:	  O	  mesmo	  que	  a	  Figura	  42,	  para	  os	  meses	  de	  primavera	  (MAM).	  
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Figura	  44:	  O	  mesmo	  que	  a	  Figura	  42,	  para	  os	  meses	  de	  verão	  (JJA).	  

	  

Figura	  45:	  O	  mesmo	  que	  a	  Figura	  42,	  para	  os	  meses	  de	  outono	  (SON).
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No verão (Figura 44) há uma redução significativa de variabilidade ao longo de toda a 

Península, o que se traduz em potenciais mais constantes.  

No outono (Figura 45) a variabilidade volta a aumentar para toda a Península. Ao 

longo das estações é de referir que Bilbao apresenta sempre valores de variabilidade 

bastante elevados. 

O método de kernel smoothing, distribuição empírica suavizada de kernel, é muito 

utilizado para mapear e estimar a forma de distribuição de uma amostra. Este método 

de interpolação é baseado num método já conhecido, o do histograma, onde não é 

necessário ter um conhecimento da distribuição da probabilidade dos dados. Os dados 

são organizados em classes, de acordo com a frequência com que aparecem na 

amostra. Através deste método pode-se ter uma suavização dos dados e assim estimar 

uma densidade desconhecida.  

Através do gráfico de kernel smoothing anual (Figura 46) para o clima passado 

recente, podemos ver que o potencial de energia eólica tem uma distribuição 

unimodal assimétrica com concentração à esquerda, ou seja os valores mais 

frequentes de potencial encontram-se entre 0 e 5 MWh.dia-1 e é em Cartagena que este 

valor é mais acentuado.  

Após a análise geral dos diagramas de kernel smoothing, e visto que um dos 

objectivos deste estudo passava por avaliar regiões propícias à instalação de um 

parque eólico offshore, foi selecionado agora apenas um ponto para cada costa 

(Figuras 47 a 50). O critério de seleção passou por uma análise de todos os 

componentes feitos neste estudo, e componentes de estudos anteriores que foram 

descritos no capítulo 1. Foi feita uma análise dos mapas produzidos neste estudo e os 

mapas disponibilizados pelo LNEG e pelo IDEA, e com a ajuda da Figura 5, que 

descreve o mapa de transporte Ibérico foram selecionados os seguintes pontos: 

Llanes, Póvoa do Varzim, Málaga e Girona. Sendo assim para cada ponto foi feita 

uma análise sazonal de diagramas de kernel smoothing anual (Figuras 47 a 50).  
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Os diagramas sazonais de kernel smoothing para Llanes (Figura 47), revelam que, no 

inverno, o diagrama é bimodal, desta forma o primeiro máximo encontra-se entre 0 e 

10 MWh.dia-1 e o segundo máximo entre 45 MWh.dia-1 e 48 MWh.dia-1. 
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Figura	  46:	  Kernel	  smoothing	  para	  o	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1)	  nas	  várias	  

localizações	  indicadas,	  com	  turbina	  Vestas	  V80-‐2.0,	  para	  o	  período	  de	  um	  ano	  com	  ERA40	  (1961-‐

2000).	  Para	  melhor	  visualização,	  apresenta-‐se	  um	  detalhe	  das	  distribuições.	  	  

	  

	  
	  

	  

Figura	  47:	  Kernel	  smoothing	  para	  o	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1)	  em	  Llanes,	  com	  

turbina	  Vestas	  V80-‐2.0,	  com	  ERA40	  (1961-‐2000),	  para	  cada	  estação	  do	  ano.	  
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Para a primavera o valor é mais elevado dos 0 aos 7,5 MWh.dia-1 , e volta a ter um 

máximo nos 48  MWh.dia-1 . No verão o diagrama é unimodal assimétrico com 

concentração entre 0 e 5 MWh.dia-1. No outono os valores voltam a ser mais baixos 

dos 0 aos 5 MWh.dia-1, e após estes potenciais volta a ter um máximo embora pouco 

acentuado nos 48 MWh.dia-1. 

Passando à análise do diagrama kernel smoothing para a Póvoa do Varzim (Figura 

48), podemos verificar que para todas as estações o diagrama é unimodal assimétrico, 

com concentração a esquerda. No inverno, o máximo do potencial encontra-se entre 0 

e 1 MWh.dia-1 , na primavera o máximo do potencial encontra-se 0 e 5 MWh.dia-1, no 

verão este máximo desloca-se para valores mais elevados mas ainda assim de forma 

pouco substancial entre 0 e 7,5 MWh.dia-1; em relação ao outono a curva de 

distribuição volta para valores mais baixos entre 0 e 5 MWh.dia-1. É de salientar que 

após 15 MWh.dia-1, as curvas tornam-se quase imperceptíveis, ou seja os valores para 

potenciais mais elevados são quase inexistentes.  

No diagrama kernel smoothing para Málaga (Figura 49), podemos ver que de forma 

geral, para todas as estações do ano, o diagrama é unimodal assimétrico, com 

concentração a esquerda. O inverno assume os valores de máximo entre 0 e 10 

MWh.dia-1. Para a primavera o valor de máximo encontra-se entre 0 e 7,5 MWh.dia-1, 

e volta a ter um segundo máximo embora seja pouco substancial para valores de 48 

MWh.dia-1. No verão o máximo é mais acentuado para valores de 0 a 10 MWh.dia-1, e 

para os restantes potenciais assume valores mais baixos. No outono os valores voltam 

a ser mais baixos dos 0 aos 10 MWh.dia-1, e após estes potenciais voltam a ter valores 

que decrescem de forma constante. 

No diagrama kernel smoothing para Girona (Figura 50), podemos ver que há uma 

grande variabilidade sazonal. Sendo assim no inverno o diagrama é bimodal com o 

primeiro máximo com valores entre 5 e 10 MWh.dia-1, e o segundo máximo entre os 

42,5 e os 47,5 MWh.dia-1. Para a primavera o diagrama também é bimodal, o valor do 

primeiro máximo encontra-se entre 0 e 10 MWh.dia-1, e o segundo máximo embora 

seja pouco evidente encontra-se entre os 48 MWh.dia-1. No verão o máximo do 

potencial encontra-se entre 0 e 10 MWh.dia-1, e no outono o máximo desloca-se para 

valores entre 0 e 15  MWh.dia-1. 
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Figura	  48:	  O	  mesmo	  que	  a	  Figura	  47,	  para	  Póvoa	  do	  Varzim.	  

	  

Figura	  49:	  O	  mesmo	  que	  a	  Figura	  47,	  para	  Málaga.	  

	  

Figura	  50:	  O	  mesmo	  que	  a	  Figura	  47,	  para	  Girona.	  
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4.2 	  Análise	  do	  potencial	  eólico	  offshore	  em	  cenários	  de	  clima	  futuro	  	  

Seguidamente, apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos para o cálculo do 

potencial eólico offshore na Península Ibérica para condições de clima futuro (2041-

2070). Os valores médios anuais de potencial de energia eólica offshore e o respetivo 

sinal climático para a Península Ibérica, para um período entre 2041-2070, são 

ilustrados na Figura 51. 

 

Figura	  51:	  Média	  diária	  do	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1),	  para	  cenários	  de	  clima	  

futuro	  CCLM-‐A1B	  (2041-‐2070),	  com	  turbina	  Vestas	  V80-‐2.0,	  e	  respetivo	  sinal	  climático,	  para	  o	  

período	  de	  um	  ano.	  

	  

	  

Figura	  52:	  Coeficiente	  de	  variação	  do	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1),	  para	  

cenários	  de	  clima	  futuro	  CCLM-‐A1B	  (2041-‐2070),	  com	  turbina	  Vestas	  V80-‐2.0,	  e	  respetivo	  sinal	  

climático,	  para	  o	  período	  de	  um	  ano	  	  
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Analisando a Figura 51a verifica-se que com exceção da costa Levantina iremos 

dispor de um elevado potencial médio no futuro. Contudo, a Figura 51b, que 

representa o sinal climático - i.e., a diferença entre do potencial de energia eólica 

offshore calculado para cenários de clima futuro CCLM-A1B (2041-2070) e o mesmo 

potencial calculado para o período 1961-2000 (CCLM-20C), ambos com a turbina 

Vestas V80-2.0 - evidencia um decréscimo do potencial generalizado superior a 

1MWh.dia-1, com exceção da região a oeste de Gibraltar. 

Na costa Cantábrica entre Hendaye e Llanes o potencial médio é mais baixo, sendo 

que nesta costa os valores intensificam-se entre as localidades de Foz e Vigo com 

valores que podem chegar a 22,5 MWh.dia-1. Na costa Oceânica o potencial junto a 

costa é mais baixo mas, a medida que nos afastamos os valores médios são bastante 

elevados podendo chegar aos 19,7 MWh.dia-1. Na costa Sul entre Gibraltar e Málaga 

o potencial junto a costa é mais baixo, sendo que os valores rondam os 11,2 MWh.dia-

1 mas à medida que nos afastamos da costa, o potencial intensifica-se podendo chegar 

aos 22,5 MWh.dia-1. Na costa Levantina os valores médios de potencial são mais 

baixos de forma geral. Através da Figura do sinal climático, podemos ver que os 

valores de potencial de energia eólica vão diminuir ao longo de todas as costas de 

forma constante. A única exceção encontra-se entre Lagos e Gibraltar, pois prevê um 

aumento de potencial.   

Na Figura 52 podemos analisar os valores de coeficiente de variação para o potencial 

de energia eólica offshore, para cenários futuros (2041-2070) e o respetivo sinal 

climático. Na costa Cantábrica entre Hendaye e Llanes, o coeficiente de variação é 

mais elevado, sendo que nesta costa a variação é menor entre as localidades de Foz e 

Vigo. Na costa Sul, o coeficiente de variação é acentuado junto á costa, mas à medida 

que nos afastamos, este decresce, o que revela potenciais mais constantes. Podemos 

verificar também que é na costa Levantina que os valores são mais elevados. Em 

relação à Figura 52b, relativa ao sinal climático, podemos ver que o coeficiente de 

variação irá intensificar-se substancialmente na costa Levantina, enquanto ao largo de 

Gibraltar vai diminuir de forma significativa.  
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Na Figura 53, podemos estudar os valores médios sazonais de potencial de energia 

eólica offshore (MWh.dia-1), para cenários futuros (2041-2070) e o seu respetivo 

sinal climático.  

No inverno (Figura 53a) verifica-se que a costa Cantábrica dispõe de um potencial 

bastante elevado, com valores médios para toda a costa de 28,5 MWh.dia-1; a costa 

Oceânica também tem elevados potenciais, embora seja na zona mais a norte que 

estes são mais elevados; na costa Sul os valores são também elevados podendo atingir 

os 21,3 MWh.dia-1. A costa com potenciais mais baixos é a costa Levantina. Em 

relação à Figura do sinal climático (Figura 53e) é de notar que no século 21 há uma 

diminuição de potencial na costa Oceânica e na costa Levantina, e um aumento de 

potencial ao largo de Gibraltar.  

Na primavera há uma diminuição de potencial ao longo de todas as costas, embora 

não tão acentuada como no inverno (Figura 53f), onde os potenciais mais elevados 

situam-se entre Foz e A Coruña e entre Gibraltar e Málaga (Figura 53b). Os 

potenciais mais baixos encontram-se na costa Levantina. Na Figura do sinal climático 

para a Primavera (Figura 53f) podemos verificar que, como no inverno, há uma 

diminuição de potencial em toda a Península, apenas com a exceção da região ao 

largo de Gibraltar onde o aumento é mais acentuado que no inverno. 

No Verão (Figur 53c) as costas com potenciais mais elevados passam a ser a costa 

Oceânica e a costa Sul, é de salientar mais uma vez que o potencial mais elevado 

encontra-se mais distante da costa. Na costa Cantábrica o potencial diminui para cerca 

de 7,1 MWh.dia-1, e a costa com potenciais mais elevados é a costa Sul com 

potenciais que podem chegar aos 21,3 MWh.dia-1. Em relação ao sinal climático para 

esta estação (Figura 53g) é de salientar um aumento de potencial na costa Oceânica, 

nomeadamente na região da Póvoa do Varzim, o que será consequência de um 

aumento significativo de regimes típicos de “Nortada”, para além do aumento já 

assinalado junto a Gibraltar e de um aumento menos acentuado na costa Levantina, 

entre as costas de Espanha e Marrocos.	  
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Figura	  53:	  Média	  diária	  do	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1),	  cenários	  futuros	  CCLM-‐

A1B	  (2041-‐2070)	  e	  respetivo	  sinal	  climático,	  com	  turbina	  Vestas	  V80-‐2.0,	  para:	  a)	  inverno,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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No outono (Figura 53d) os potenciais mais elevados encontram-se na costa Sul com 

valores de 24,9 MWh.dia-1 e os potenciais mais baixos encontram-se novamente na 

costa Levantina. Em relação a Figura do sinal climático (Figura 53h), podemos ver 

que no século 21, o outono é a estação do ano em que ocorre um aumento mais 

acentuado de potencial ao largo de Gibraltar.  

Na Tabela 4, podemos analisar a diferença entre os coeficientes de correlação obtidos 

entre as séries temporais do potencial de energia eólica offshore das 20 localizações 

indicadas, com turbina Vestas V80-2.0, para cenários futuros CCLM-A1B (2041-

2070) e cenário de clima passado recente (CCLM-20C). Todos estes coeficientes de 

correlação apresentam uma confiança estatística superior a 98%. Observa-se que os 

coeficientes de correlação não variam muito ao longo da mesma costa. Podemos 

observar também que nas regiões onde as correlações eram positivas, elas se tornam 

mais positivas, onde as correlações eram negativas, tornam-se mais negativas. 
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	  Tabela	  4	  Diferença	  entre	  os	  coeficientes	  de	  correlação	  obtidos	  entre	  as	  séries	  temporais	  do	  

potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  das	  20	  localizações	  indicadas,	  com	  turbina	  Vestas	  V80-‐2.0,	  para	  

cenários	  futuros	  CCLM-‐A1B	  (2041-‐2070)	  e	  cenário	  de	  clima	  passado	  recente	  (CCLM-‐20C).
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Através do gráfico das distribuições empíricas suavizadas de kernel, anuais (Figura 

54), para clima futuro, podemos ver que o potencial de energia eólica tem uma 

distribuição bimodal com o primeiro máximo com valores entre 5 e 10 MWh.dia-1, e o 

segundo máximo entre os 42,5 e os 47,5 MWh.dia-1. Cartagena assume o máximo 

mais elevado. 

Para o kernel smoothing de Inverno (Figura 55) o diagrama é bimodal, desta forma o 

primeiro máximo encontra-se entre 0 e 5 MWh.dia-1 e o segundo máximo entre os 45 

MWh.dia-1. Sagres tem o máximo mais acentuado para valores próximos de 1 

MWh.dia-1. Para a primavera (Figura 56) o diagrama é unimodal assimétrico com 

concentração entre os 0 e os 7,5 MWh.dia-1. Sagres tem o pico mais acentuado para 

valores entre de 1 MWh.dia-1 e 2 MWh.dia-1. No verão (Figura 57) o diagrama é 

unimodal assimétrico com concentração entre os 0 e os 2,5 MWh.dia-1. No outono 

(Figura 58) o diagrama é unimodal com concentração a esquerda com valores de pico 

entre os  0 aos 5 MWh.dia-1 , e após este volta a ter um pico embora pouco acentuado 

nos 45 MWh.dia-1. 

 

Figura	  54:	  Kernel	  smoothing	  para	  o	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1)	  nas	  várias	  
localizações	  indicadas,	  cenário	  futuro	  CCLM-‐A1B	  (2041-‐2070),	  com	  turbina	  Vestas	  V80-‐2.0,	  para	  o	  

período	  anual.	  Para	  melhor	  visualização,	  apresenta-‐se	  um	  detalhe	  das	  distribuições	  
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Figura	  55:	  O	  mesmo	  que	  a	  Figura	  54,	  para	  inverno	  (DJF)	  

	  

Figura	  56:	  O	  mesmo	  que	  a	  Figura	  54,	  para	  primavera	  (MAM)	  

Figura	  57:	  O	  mesmo	  que	  a	  Figura	  54,	  para	  verão	  (JJA).	  

	  

Figura	  58:	  O	  mesmo	  que	  a	  Figura	  54,	  para	  outono	  (SON).	  
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Como já foi referido para a análise de clima passado recente, através da análise das 

correlações e dos gráficos kernel smoothing reduzimos o nosso estudo a 14 pontos.  

Na análise da Figura 59, diagramas de caixa de bigodes anual para clima futuro 

podemos verificar que a Póvoa do Varzim, Armação de Pêra, Huelva e Cartagena têm 

as caixas mais pequenas ou seja estas localidades têm valores de potenciais mais 

frequentes, enquanto em Bilbao os valores estão mais dispersos ou seja o potencial 

não é tão constante.  

Passando à análise sazonal podemos ver que no Inverno (Figura 60), os valores de 

forma geral são mais elevados. A Póvoa do Varzim e Cartagena apresentam os 

valores máximos mais baixos, e a sua caixa é mais pequena que a das restantes 

localidades, com isto podemos ver que nestas duas localidades os valores de 

potenciais são mais constantes. Na costa Cantábrica podemos ver que em Llanes o 

potencial é mais constante enquanto em Bilbao este é mais variável. Na costa 

Oceânica os potenciais mais constantes encontram-se na Póvoa do Varzim, enquanto 

em Torres Vedras e em Sagres são mais variáveis. Na costa Sul Armação de Pêra é a 

localidade com menos variação de potencial, enquanto em Gibraltar e em Málaga esta 

variação já é mais acentuada. Na costa Levantina à exceção de Cartagena que tem 

uma menor variação de potencial, Valencia, Tarragona e Girona têm comportamentos 

semelhantes. 

Na primavera (Figura 61), há uma diminuição na variabilidade sendo que Llanes, 

Póvoa do Varzim, Armação de Pêra, Huelva e Cartagena apresentam variabilidades 

mais reduzidas, e é em Bilbao que a variabilidade é maior, enquanto na costa 

Levantina, o comportamento entre Valencia e Girona mantem-se semelhante.  

No verão (Figura 62), há uma redução significativa de variabilidade ao longo de toda 

a Península, o que se traduz em potenciais mais constantes, sendo que Cartagena é a 

localidade com potenciais mais baixos.  

No outono (Figura 63), a variabilidade volta a aumentar para toda a Península. Ao 

longo das estações é de referir que Bilbao apresenta sempre valores bastante elevados 

de variabilidade.  
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Finalmente, comparando estes resultados com os das Figuras 41 a 45, pode concluir-

se que na generalidade das localizações analisadas, a variabilidade aumenta 

ligeiramente em condições de cenário futuro CCLM-A1B (2041-2070). 

 

Figura	  59:	  Diagrama	  de	  caixa	  de	  bigodes	  para	  o	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1),	  
cenário	  futuro	  CCLM-‐A1B	  (2041-‐2070),	  com	  turbina	  Vestas	  V80-‐2.0,	  para	  o	  período	  anual.
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Figura	  60:	  Diagrama	  de	  caixa	  de	  bigodes	  para	  o	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1),	  

cenário	  futuro	  CCLM-‐A1B	  (2041-‐2070),	  com	  turbina	  Vestas	  V80-‐2.0,	  para	  o	  inverno	  (DJF)	  

	  

Figura	  61:	  Diagrama	  de	  caixa	  de	  bigodes	  para	  o	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1),	  

cenário	  futuro	  CCLM-‐A1B	  (2041-‐2070),	  com	  turbina	  Vestas	  V80-‐2.0,	  para	  a	  primavera	  (MAM)	  
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Figura	  62:	  Diagrama	  de	  caixa	  de	  bigodes	  para	  o	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1),	  

cenário	  futuro	  CCLM-‐A1B	  (2041-‐2070),	  com	  turbina	  Vestas	  V80-‐2.0,	  para	  o	  verão	  (JJA)	  

	  

Figura	  63	  Diagrama	  de	  caixa	  de	  bigodes	  para	  o	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1),	  

cenário	  futuro	  CCLM-‐A1B	  (2041-‐2070),	  com	  turbina	  Vestas	  V80-‐2.0,	  para	  o	  outono	  (SON)	  
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4.3 Análise	  horária	  do	  potencial	  eólico	  offshore	  	  

Após a análise do potencial eólico offshore e da sua variabilidade, para as escalas 

anual e sazonal, pretendemos analisar de que forma o potencial varia ao longo de cada 

dia. Esta análise, que doravante referimos como horária, é pertinente e revelante, 

atendendo ao que foi discutido sobre as circulações atmosféricas locais, nos capítulos 

iniciais desta dissertação. 

Assim, para a análise horária, o estudo foi dividido em período diurno (das 9 às 

20horas), e período noturno (das 0 às 8 horas e das 21 às 23 horas); neste caso os 

dados encontram-se em MWh. 

Na Figura 64a, referente aos dados observados do ERA-40 verifica-se que durante o 

período diurno a costa com maior potencial é a costa Cantábrica, onde o potencial 

eólico se intensifica entre Foz e A Coruña. Na costa Oceânica o potencial é constante 

assumindo valores de 0,8 MWh. Na costa Sul, ao largo de Huelva há a formação de 

uma “bolha” e o mesmo acontece entre Gibraltar e Málaga. Por fim na costa 

Levantina o potencial é menor e assume valores de 0,6 MWh.  

Para o período noturno (Figura 64d), os potenciais mais elevados mantêm-se na costa 

Cantábrica. A costa Sul apresenta valores mais elevados relativamente ao período 

diurno. Na costa Oceânica e a costa Levantina, não há uma variação significativa de 

potencial, em relação ao período diurno. Observa-se que o potencial eólico offshore é 

mais constante e mais elevado que o potencial onshore que embora assuma valores 

mais elevados durante o período noturno, estes valores mantém-se baixos em relação 

aos do potencial offshore. 

A Figura 64b, referente a dados do modelo CCLM-20C, representa bem as condições 

presentes de clima, pois denota-se que o potencial é mais elevado na costa Cantábrica, 

onde se intensifica entre Foz e A Coruña. Na costa Oceânica de forma geral é 

constante, e em relação a costa Sul o potencial intensifica-se entre Gibraltar e Málaga. 

Na costa Levantina, como podemos observar ao longo deste estudo, o potencial é 

visivelmente mais baixo. 
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Figura	  64:	  Média	  horária	  do	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh),	  com	  turbina	  Vestas	  V80-‐
2.0,	  para	  o	  inverno	  dos	  vários	  modelos	  climáticos:	  a)	  e	  d)	  ERA-‐40;	  b)	  e	  e)CCLM-‐20C;	  c)	  e	  f)CCLM-‐
A1B;	  à	  esquerda	  encontra-‐se	  o	  período	  diurno	  (9-‐20h);	  à	  direita	  o	  período	  noturno	  (0-‐8h	  e	  21-‐

23h).	  
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Para o período noturno (Figura 64e), o padrão é semelhante ao dos dados observados 

através do ERA-40. Comparativamente ao período diurno verifica-se que entre Sagres 

e Gibraltar há um aumento de potencial e, na costa Levantina, há uma ligeira 

diminuição de potencial.  

Na Figura 64c, relativa a resultados para cenários futuros (CCLM-A1B), observamos 

que para o período diurno os valores mais elevados encontram-se na costa Cantábrica 

entre Foz e A Coruña. Na costa Oceânica o potencial diminui entre Torres Vedras e 

Sagres. Na costa Sul há uma ligeira diminuição de potencial entre Sagres e Gibraltar. 

A costa Levantina embora tenha potenciais mais baixos, podemos observar que são 

mais constantes. 

Durante o período noturno (Figura 64f), podemos ver que de forma geral o potencial é 

constante ao longo de toda a Península. Na costa Sul há um aumento de potencial 

entre Sagres e Gibraltar e há também um aumento de potencial ao Largo de Tarragona 

e Girona.  

Estas diferenças entre os períodos diurno e noturno tornam-se mais evidentes quando 

analisamos os resultados sazonais, nomeadamente para os meses de verão (JJA). A 

Figura 65a representa os dados observados através do ERA-40, para o período sazonal 

do Verão. Podemos ver que durante o dia a Costa Cantábrica no geral assume valores 

de potencial de 0,3 MWh. Os potenciais mais elevados encontram-se entre Viveiro e a 

Póvoa do Varzim, e entre Torres Vedras e Sagres, com valores de 0,8 MWh. Observa-

se também um aumento de potencial ao largo Gibraltar e o mesmo acontece entre 

Málaga e Cartagena.  

Para o período noturno, observa-se que na costa Cantábrica há uma diminuição de 

potencial. A costa Oceânica demostra um aumento geral do potencial, em que o 

potencial mais elevado se encontra entre Torres Vedras e Sagres com valores de 0,85 

MWh. Na costa Sul há uma diminuição de potencial, e o mesmo acontece para a costa 

Levantina.  

É de salientar que mais uma vez, que embora o potencial seja mais baixo para esta 

estação, os valores são sempre superiores aos do espaço onshore.
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a)	  

b)	  

c)	  
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Figura	  65:	  Média	  horária	  do	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh),	  com	  turbina	  Vestas	  V80-‐
2.0,	  para	  o	  verão	  dos	  vários	  modelos	  climáticos:	  a)	  e	  d)	  ERA-‐40;	  b)	  e	  e)CCLM-‐20C;	  c)	  e	  f)	  CCLM-‐
A1B;	  à	  esquerda	  encontra-‐se	  o	  período	  diurno	  (9-‐20h);	  à	  direita	  o	  período	  noturno	  (0-‐8h	  e	  21-‐

23h).	  

a)	  

b)	  

c)	  

d)	  

e)	  

f)	  
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A Figura 65b, referente a dados do modelo CCLM-20C, representa as condições 

presentes de clima; denota-se que o potencial é mais elevado na costa Oceânica. Na 

costa Cantábrica de forma geral é constante, e em relação à costa Sul o potencial 

intensifica-se em Gibraltar e em Málaga. Na costa Levantina como podemos observar 

ao longo deste estudo o potencial é visivelmente mais baixo. Para o período noturno 

(Figura 65e), observa-se que há um aumento de potencial na costa Sul, em que se 

evidencia entre Lagos e Gibraltar. 

Referente às Figuras 65c e 65f, podemos verificar que o potencial no período diurno e 

no período noturno assume valores baixos para a Costa Cantábrica durante o Verão. 

Na costa Oceânica os valores são mais elevados entre Foz e A Coruña estes valores 

são atribuídos a regimes típicos de “Nortada”; podemos ver que estes são mais 

elevados para períodos diurnos. Na costa Sul prevê-se que ocorra uma diminuição de 

potencial ao longo de toda a costa, comparando as Figuras 65e e 65f. A Costa 

Levantina mantêm-se com valores baixos de potencial, mas que possivelmente 

poderão aumentar durante o período noturno, ao largo de Girona, como podemos ver 

através das Figuras 65e e 65f.   



Análise	  e	  discussão	  de	  resultados	  
	   	  

85	  
	  

4.4 Potencial	  eólico	  offshore	  –	  Aplicação	  à	  turbina	  Siemens	  SWT-‐6.0-‐154	  

4.4.1 Condições de clima passado recente 

A análise efectuada nas secções anteriores foi baseada na utilização da turbina de 

2.0MW da Vestas, instalada no projeto WindFloat na costa Portuguesa e que produz 

energia elétrica desde 2012. Atualmente prevê-se que este projeto seja ampliado, quer 

no número de turbinas instaladas, quer no aumento de potência nominal das turbinas. 

Com o objectivo de avaliar de que forma os resultados dependem da escolha da 

turbina, apresenta-se nesta secção uma aplicação da metodologia anterior à turbina 

Siemens SWT-6.0-154. 

Na Figura 66 podemos observar os valores médios de potencial eólico offshore para a 

Península Ibérica, ao longo de 40 anos em condições de passado recente (ERA40). 

Entre Foz, Viveiro e A Coruña os valores são bastante elevados podendo chegar a 

assumir valores médios de 73,7MWh.dia-1 e podemos observar que estes valores 

também se registam para as localidades de Huelva, Gibraltar e Cartagena. Ao longo 

da costa Oceânica os valores, embora sejam mais baixos, são de certa forma mais 

constantes variando entre 55,3 e 64,5 MWh.dia-1. A costa Levantina assume valores 

médios de potencial eólico mais baixos, que variam entre 36,9 e 50,7 MWh.dia-1. 

	  
Figura	  66:	  Média	  diária	  do	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1),	  com	  turbina	  Siemens	  

SWT-‐6.0-‐154,	  para	  o	  período	  de	  um	  ano	  com	  ERA40	  (1961-‐2000).
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De modo a melhor avaliar as diferenças obtidas com ambas as turbinas, calculou-se o 

quociente entre os valores de média diária do potencial de energia eólica offshore 

obtidos com as turbinas Siemens SWT-6.0-154 e Vestas V80-2.0, para o período de 

um ano com condições de clima passado recente (ERA40, 1961-2000), como 

podemos ver na Figura 67. Desta Figura podemos concluir que a utilização da turbina 

Siemens SWT-6.0-154 e sempre mais eficiente, sendo tanto mais quanto mais 

próximo da costa for instalada. 

	  

Figura	  67:	  Quociente	  entre	  os	  valores	  de	  média	  diária	  do	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  

calculados	  com	  as	  turbinas	  Siemens	  SWT-‐6.0-‐154	  e	  Vestas	  V80-‐2.0,	  para	  o	  período	  de	  um	  ano	  com	  

ERA40	  (1961-‐2000).	  

Na Figura 68 podemos observar os valores médios de potencial eólico offshore para 

condições de clima passado recente. O inverno (Figura 68a) revela valores mais 

elevados ao longo de toda a costa, sendo que a costa com potencial mais elevado é a 

Cantábrica, com valores próximos de 92,6 MWh.dia-1. A costa com potencial mais 

baixo é a Levantina, com valores próximos de 59,0 MWh.dia-1.  

Na Primavera (Figura 68b) há uma diminuição de potencial em toda a Península, 

sendo que entre Foz, Viveiro e A Coruña os valores são mais elevados, cerca de 81,4 

MWh.dia-1, e os valores mais baixos mantêm-se na costa Levantina 36,6 MWh.dia-1.  
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Figura	  68:	  Média	  diária	  do	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1),	  com	  turbina	  Siemens	  
SWT-‐6.0-‐154,	  com	  ERA40	  (1961-‐2000),	  para:	  a)	  inverno,	  b)	  primavera,	  c)	  verão	  e	  d)	  outono.	  

 

No Verão (Figura 68c) há um aumento de potencial entre Sines e Sagres, sendo que 

os potenciais mais elevados passam a estar na costa Oceânica, com valores de 70,2 

MWh.dia-1, e os potenciais menores, verificam-se na costa Cantábrica e na costa 

Levantina, com valores próximos de 25,4 MWh.dia-1.  

No Outono (Figura 68d), a costa Cantábrica volta a ter potenciais mais elevados, com 

valores de 70,2 MWh.dia-1, e a costa Levantina mantém os seus potenciais mais 

baixos, com valores de 36,6 MWh.dia-1. 

As diferenças obtidas em cada estação do ano com ambas as turbinas são evidentes na 

Figura 69, que representa o quociente entre os valores de média diária do potencial de 
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energia eólica offshore obtidos com as turbinas Siemens SWT-6.0-154 e Vestas V80-

2.0, para o período de um ano com condições de clima passado recente (ERA40, 

1961-2000. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura	  69:	  Quociente	  entre	  os	  valores	  de	  média	  diária	  do	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  

calculados	  com	  as	  turbinas	  Siemens	  SWT-‐6.0-‐154	  e	  Vestas	  V80-‐2.0,	  para	  o	  período	  de	  um	  ano	  com	  

ERA40	  (1961-‐2000)	  para:	  a)	  inverno,	  b)	  primavera,	  c)	  verão	  e	  d)	  outono.	  

Na Figura 69 podemos concluir que a utilização da turbina Siemens SWT-6.0-154 e 

sempre mais eficiente. Para o inverno estes valores são mais baixos ao longo de todas 

as costas, e para o verão os valores são mais elevados na costa Cantábrica e 

Levantina. Para a primavera e outono os padrões são semelhantes.  
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Através da análise dos histogramas sazonais obtidos para 4 das localizações 

anteriormente analisadas (1 em cada costa, Figura 70), podemos ver que no inverno a 

Póvoa do Varzim é o local que apresenta os valores mais frequentes do potencial na 

classe dos 9MWh.dia-1; seguidamente a frequência decresce significativamente nas 

classes seguintes e a partir da classe dos 81 MWh.dia-1 deixa de se fazer notar no 

histograma. Podemos concluir portanto que não ocorre saturação nesta região, nem 

mesmo no inverno, com esta turbina	  Siemens SWT-6.0-154. 

Na primavera (Figura 70b) há um aumento de valores mais frequentes para todas as 

localidades no valor de 9 MWh.dia-1, mas no entanto há uma diminuição de valores 

mais frequentes para potenciais mais elevados com valores de 135 MWh.dia-1 .  

	  

Figura	  70:	  Histograma	  do	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1),	  com	  turbina	  Siemens	  

SWT-‐6.0-‐154,	  com	  ERA40	  (1961-‐2000),	  para:	  a)	  inverno,	  b)	  primavera,	  c)	  verão	  e	  d)	  outono.	  

a) c) 

b) d) 
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No Verão (Figura 70c) o aumento de frequência é bem visível para valores mais 

baixos de potencial eólico offshore ao longo de todos os pontos (as classes de 9 e 

27MWh.dia-1), sendo que no caso da Póvoa do Varzim ocorre uma diminuição do 

número de dias com valores na classe de 9 MWh.dia-1 e um aumento da frequência na 

classe de 27MWh.dia-1. Para valores mais elevados estes pontos quase não têm 

expressão no gráfico. 

No Outono (Figura 70d) ocorre novamente um decréscimo na frequência nas classes 

com menores valores, com a exceção da Póvoa do Varzim. Por outro lado há um 

aumento para potenciais na ordem dos 135 MWh.dia-1.  

Através da análise dos diagramas de caixa de bigodes sazonais podemos ver que no 

inverno (Figura 71a) os valores de forma geral são mais elevados. A Póvoa do Varzim 

é o local que apresenta o valor máximo mais baixo, e a sua caixa é mais pequenas que 

a das restantes localizações, o que nos permite concluir que neste local os valores do 

potencial eólico offshore obtido com esta turbina são mais constantes.  

Na primavera (Figura 71b) verifica-se uma diminuição na variabilidade em Llanes e 

na Póvoa do Varzim, que se acentua, no verão (Figura 71c) em todos os 4 locais 

analisados, o que se traduz em valores de potencial eólico offshore mais constantes. 

No outono (Figura 71d) a variabilidade aumenta de novo em todas as localizações, 

como seria de esperar. Ao longo das estações do ano é de referir que Girona apresenta 

sempre valores bastante elevados de variabilidade, enquanto que os potenciais mais 

constantes se encontram na Póvoa do Varzim. 
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Figura	  71:	  Diagrama	  de	  caixa	  de	  bigodes	  para	  o	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1),	  

com	  turbina	  Siemens	  SWT-‐6.0-‐154,	  com	  ERA40	  (1961-‐2000),	  para:	  a)	  inverno,	  b)	  primavera,	  c)	  

verão	  e	  d)	  outono	  

 

a) c) 

b) d) 
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Da análise dos cronogramas sazonais, i.e. das séries temporais dos valores médios 

anuais de potencial eólico offshore, podemos ver que no inverno (Figura 72a), com 

exceção da Póvoa do Varzim, os valores são mais elevados.	  Na	  primavera	   (Figura 

72b)	   há uma redução de potencial em todos os locais. No verão (Figura 72c) os 

potenciais são mais baixos para todas as localizações. No outono (Figura 72d) os 

potenciais voltam a aumentar. É de salientar que os potenciais são mais elevados para 

Girona e os potenciais mais baixos, embora mais constantes, se encontram na Póvoa	  

do	  Varzim.  

Finalmente, a análise dos cronogramas permite também confirmar a menor 

variabilidade da série temporal na Póvoa do Varzim, o que sugere que esta 

localização é efetivamente adequada à instalação de um parque eólico offshore. O 

facto de os valores de potencial eólico offshore obtidos com esta turbina Siemens 

SWT-6.0-154 estarem ainda tão afastados dos valores de saturação sugere, por outro 

lado, que será eventualmente possível optar pela instalação de turbinas com potência 

nominal mais elevada. 

  
Figura	  72:	  Cronogramas	  para	  o	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1),	  com	  turbina	  
Siemens	  SWT-‐6.0-‐154,	  com	  ERA40	  (1961-‐2000),	  para:	  a)	  inverno,	  b)	  primavera,	  	  c)	  verão	  e	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

d)	  outono.	  	  

a) c) 

b) d) 
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4.4.2 Cenários de clima futuro CCLM-A1B (2041-2070) 

Na	   Figura	   73	   podemos observar os valores médios de potencial de energia eólica 

offshore e o respetivo sinal climático, para a Península Ibérica, ao longo dos 30 anos 

do período	  2041-‐2070.	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

Figura	  73:	  Média	  diária	  do	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1),	  para	  cenários	  de	  clima	  

futuro	  CCLM-‐A1B	  (2041-‐2070),	  com	  turbina	  Siemens	  SWT-‐6.0-‐154,	  e	  respetivo	  sinal	  climático,	  para	  

o	  período	  de	  um	  ano.	  

A Figura	   73a	   sugere que, com exceção da costa Levantina, iremos dispor de um 

elevado potencial médio. Na costa Cantábrica entre Hendaye e Llanes o potencial é 

menor, sendo que nesta costa os valores se intensificam entre as localidades de Foz e 

Vigo, com valores que podem atingir 77,9 MWh.dia-1. Na costa Oceânica o potencial 

junto à costa é menor, apesar de se atingirem valores médios bastante elevados à 

medida que nos afastamos da costa (podendo superar 68,1 MWh.dia-1).  

Na costa Sul entre Gibraltar e Málaga o potencial junto a costa é menor, sendo que os 

valores rondam 48,7 MWh.dia-1; contudo à medida que nos afastamos da costa, o 

potencial intensifica-se podendo chegar a 77,9 MWh.dia-1.  

Na costa Levantina os valores médios de potencial são menores de forma geral. 

Através da Figura 73b, que representa o sinal climático, podemos ver que os valores 

vão ser inferiores aos de clima passado recente. As únicas exceções são a costa Sul, 

MWh.dia-‐1	   MWh.dia-‐1	  
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pois prevê-se que haja um aumento de potencial entre Lagos e Gibraltar, e podemos 

verificar o mesmo ao largo de Málaga. 

 

Figura	  74:	  Quociente	  entre	  os	  valores	  de	  média	  diária	  do	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  

calculados	  com	  as	  turbinas	  Siemens	  SWT-‐6.0-‐154	  e	  Vestas	  V80-‐2.0,	  para	  o	  período	  de	  um	  ano	  com	  

clima	  futuro	  CCLM-‐A1B	  (2041-‐2070).	  

Na Figura 74 podemos analisar, o resultado do quociente entre os valores de média 

diária do potencial de energia eólica offshore calculados com as turbinas Siemens 

SWT-6.0-154 e Vestas V80-2.0, para o período de um ano para cenário de clima 

futuro (2041-2070). A turbina Siemens SWT-6.0-154 é sempre mais eficiente 

nomeadamente nas regiões junto a costa, e na costa Levantina. 

Da análise sazonal dos diagramas de kernel smoothing (Figura 75) resulta que, no 

inverno, o diagrama é bimodal assimétrico (exceto para a Póvoa do Varzim); desta 

forma o primeiro pico encontra-se entre os 0 e os 20 MWh.dia-1 e o segundo pico nos 

140 MWh.dia-1. A Póvoa do Varzim tem o máximo mais acentuado para valores 

próximos de 10 MWh.dia-1. 
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Figura	  75:	  Kernel	  smoothing	  para	  o	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1)	  nas	  várias	  

localizações	  indicadas,	  com	  turbina	  Siemens	  SWT-‐6.0-‐154,	  para	  clima	  futuro	  CCLM-‐A1B	  	  (1941-‐

2070)	  para	  :	  a)	  Inverno,	  b)	  Primavera,	  c)	  Verão	  e	  d)	  outono.	  	  

Para a primavera (Figura 75b) o diagrama também é bimodal assimétrico com 

concentração entre os 0 e 20 MWh.dia-1, e o segundo pico embora pouco acentuado 

encontra-se nos 140 MWh.dia-1. Para a Póvoa do Varzim o valor de pico encontra-se 

entre entre de 0 e 20 MWh.dia-1; é de salientar que a partir dos 80 MWh.dia-1 a 

distribuição correspondente a esta localização toma valores muito próximos de zero. 

No verão (Figura 75c) o diagrama é unimodal assimétrico com concentração entre 0 e 

60 MWh.dia-1. Finalmente, no outono (Figura 75d) o diagrama é novamente bimodal 

(com a exceção para a Póvoa do Varzim), com concentração à esquerda com valores 

de pico entre 0 e 20 MWh.dia-1, com um segundo máximo, embora pouco acentuado, 

nos 140 MWh.dia-1.  

a) c) 

b) d) 



Análise	  e	  discussão	  de	  resultados	  
	   	  

96	  
	  

Passando à análise da variabilidade sazonal, podemos ver que no inverno (Figura 76a) 

os valores de forma geral são mais elevados. A Póvoa do Varzim apresenta os valores 

máximos mais baixos, e a sua caixa é mais pequena que a das restantes localizações, 

com isto podemos ver que neste local os valores de potencial eólico offshore são mais 

constantes.  

	  

Figura	  76:	  Diagrama	  de	  caixa	  de	  bigodes	  para	  o	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1),	  

com	  turbina	  Siemens	  SWT-‐6.0-‐154,	  com	  clima	  futuro	  CCLM-‐A1B	  	  (1941-‐2070),	  para:	  a)	  inverno,	  b)	  

primavera,	  c)	  verão	  e	  d)	  outono.	  	  

 

Na primavera (Figura 76b), há uma diminuição na variabilidade, sendo que Llanes e a 

Póvoa do Varzim, apresentam variabilidades mais reduzidas. No verão (Figura 76c), 

há uma redução significativa de variabilidade ao longo de todos os pontos, o que se 

traduz em potenciais mais constantes, sendo que a Póvoa do Varzim é a localidade 

a) c) 

b) d) 



Análise	  e	  discussão	  de	  resultados	  
	   	  

97	  
	  

com potenciais mais baixos. No outono (Figura 76d), a variabilidade volta a aumentar 

para toda a Península. Ao longo das estações é de referir que Girona apresenta sempre 

valores bastante elevados de variabilidade.	  

Da	   análise	   dos	   cronogramas	   sazonais, podemos confirmar os resultados obtidos 

anteriormente. Efetivamente pode ver-se que no inverno (Figura 77a), com exceção 

da Póvoa do Varzim, os valores são mais elevados que nas restantes estações do ano e 

evidenciam uma elevada	  variabilidade.	  	  

Figura	  77:	  Cronograma	  para	  o	  potencial	  de	  energia	  eólica	  offshore	  (MWh.dia-‐1),	  com	  turbina	  
Siemens	  SWT-‐6.0-‐154,	  com	  clima	  futuro	  CCLM-‐A1B	  	  (1941-‐2070),	  para:	  a)	  inverno,	  b)	  primavera,	  c)	  	  	  

verão	  e	  d)	  outono.	  	  	  

	  

Na	  primavera	   (Figura 77b)	   há	  uma	   redução de potencial para todos os pontos. No 

verão (Figura 77c) os potenciais são mais baixos para todas as localizações. No 

outono (Figura 77d) os potenciais voltam a aumentar. É de salientar que os potenciais 

são mais elevados para Girona e os potenciais mais baixos embora mais constantes 

encontram-se na Póvoa do Varzim.	  

	  

a) c) 

b) d) 
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Finalmente, a análise comparativa dos resultados obtidos em condições de clima 

presente (ERA40, 1961-2000) e de cenários de clima futuro (CLM-A1B, 2041-2070) 

sugere que a Póvoa do Varzim é a localização com menor variabilidade temporal, 

tornando-se assim a melhor localidade para a instalação de um parque eólico offshore. 

Contudo esta análise permite também verificar que em condições futuras a 

variabilidade irá aumentar em todas as localizações analisadas.   
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5 Síntese de Resultados e Conclusões 

No	  presente	  capítulo	  é	  feita	  a	  síntese	  dos	  principais	  resultados deste estudo. 

No capítulo 1 começamos por fazer uma revisão da energia eólica e da grande 

importância a nível mundial deste tipo de energia.  

No capítulo 2 começamos por identificar o recurso eólico e os diversos tipos de 

circulações pertinentes à geração de energia eólica. Seguidamente apresenta-se a 

energia eólica offshore a nível mundial, europeu e mais especificamente na Península 

Ibérica e são apresentados alguns estudos recentes. Finalmente, é ainda feita a 

caracterização da energia eólica através do teorema de Betz, e são apresentadas 

algumas soluções tecnológicas da energia eólica offshore, incluindo sistemas fixos e 

flutuantes.  

No capítulo 3 foram apresentados os dados e métodos seguidos para a elaboração 

deste estudo para o apuramento da variabilidade do potencial eólico offshore na 

Península Ibérica com utilização de simulações das componentes do vento. 

Descrevem-se os dados do modelo, as condições de clima utilizadas e os períodos em 

análise, identifica-se a região de estudo e os locais específicos onde este estudo foi 

efetuado com mais detalhe. Finalmente foram apresentadas as características das 

turbinas em estudo.  

A discussão de resultados é apresentada no capítulo 4. Para condições de clima 

passado recente, podemos ver que a costa Cantábrica e a costa Sul são as que dispõem 

de mais potencial, enquanto que a costa Levantina é a costa com potenciais mais 

baixos. Através da análise dos coeficientes de variação podemos ver que é na costa 

Levantina que a variação é mais acentuada, e na costa Oceânica os potenciais são 

mais constantes.  

Da análise sazonal resulta que no inverno, há mais potencial em toda a Península, e  

no verão, o potencial é menor. Em termos de coeficientes de variação ao longo das 

estações do ano estes são sempre mais elevados na costa Levantina. Através da 

analise dos histogramas e dos diagramas de kernel smoothing podemos verificar que 



Síntese	  de	  resultados	  e	  conclusões	  
	   	  

100	  
	  

os resultados se encontram mais concentrados para potenciais mais baixos. Da análise 

dos diagramas de caixa de bigodes efetuada para as 20 localizações selecionadas, a 

Póvoa do Varzim revelou ser a localização com potenciais mais constantes, enquanto 

que em Bilbao a variabilidade é maior.  

Para cenários de clima futuro, os mapas de potencial foram todos acompanhados pelo 

respetivo sinal climático. De forma geral concluímos que iremos dispor de potenciais 

mais baixos ao longo de toda a Península Ibérica. Através da Figura do sinal climático 

podemos verificar que ao largo de Gibraltar há um aumento de potencial, e o mesmo 

acontece ao largo de Málaga, embora em menor intensidade. Para a análise horária, 

podemos verificar que os modelos identificam as diferenças entre os períodos diurno 

e noturno, particularmente evidentes no verão.  

Para finalizar o capítulo 4 foi realizado um estudo com uma turbina Siemens SWT-

6.0-154, com uma potência nominal de 6 MW. Como seria de esperar utilizando esta 

turbina o potencial obtido é muito superior em todas as costas. Através do quociente 

do potencial de energia eólica offshore obtido com ambas as turbinas estudadas 

podemos concluir que estas não se comportam da mesma forma, sendo que a turbina 

Siemens SWT-6.0-154 se revela sempre mais eficiente. Esta diferença acentua-se 

mais no verão. Finalmente concluímos também que em cenários futuros a 

variabilidade irá ser maior. 

O capítulo 5 termina esta dissertação com uma síntese do trabalho realizado e 

apresentação de conclusões. Este trabalho permite avaliar as regiões mais propícias a 

instalação de um parque eólico offshore. Uma conclusão relevante deste estudo é que 

uma das regiões mais adequadas, do ponto de vista da variabilidade climática, à 

instalação de parques eólicos offshore é a região ao largo da Póvoa do Varzim. Por 

um lado a região ao largo da Póvoa do Varzim foi identificada como sendo uma das 

regiões da Península Ibérica onde é possível obter valores mais elevados de potencial 

de energia eólica offshore e onde a sua variabilidade temporal é menor. Por outro lado 

embora se verifique que em cenários futuros irá ocorrer uma diminuição do potencial 

de energia eólica offshore, esta é uma das regiões onde esta diminuição será menor. 
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Figura'6:'Valores'médios'de'potencial'de'energia'eólica'(MWh.dia:1),'clima'futuro'CCLM:A1B'(2041:
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Figura'7:'Valores'de'coeficiente'de'variação'de'potencial'de'energia'eólica,''clima'futuro'CCLM:A1B'(2041:
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