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Resumo 

 

A exploração de parques eólicos offshore afigura-se como uma tendência a seguir. Portugal, 

dando enfâse à zona norte, dispõe de boas condições para este tipo de exploração, tanto a nível 

de espaço marítimo como de disponibilidade de recurso. Com o aumento da procura por locais 

offshore, os futuros projetos terão tendência a desviarem-se para águas mais profundas e para 

maior distância da costa. No caso de Portugal, a solução passa pela utilização de estruturas 

flutuantes para suportarem os aerogeradores.  

A utilização de estruturas flutuantes acarreta todo um conjunto de novos desafios, tanto a nível 

mecânico (flutuabilidade, estabilidade) como elétrico (cabo de transmissão, corrente e 

subestações). Questões relacionadas com a construção, operação e manutenção de instalações 

flutuantes, assim como a questão da transmissão da potência produzida até à rede, fazem com 

que o procedimento para tratar estes desafios se torne um trabalho multidisciplinar.  

Assim sendo, esta dissertação aborda numa primeira fase as tecnologias atualmente existentes 

para exploração da energia eólica offshore flutuante. Dentro deste âmbito, tornou-se pertinente 

dar ênfase à aplicabilidade das soluções tecnológicas existentes para o sistema de transmissão. 

Tendo como objetivo a avaliação energética do sistema de transmissão, procedeu-se à 

caracterização probabilística do recurso eólico. Desafios como o nível de tensão do sistema, a 

distância à costa, a potência a transmitir, entre outros, são avaliados no sentido de proceder à 

caracterização dos impactos que têm sobre o sistema. Desta forma, foram selecionadas as 

melhores opções de transmissão em termos energéticos. Finalmente, tendo em conta o aspeto 

económico e recorrendo aos custos inerentes para este tipo de aproveitamento, foi calculado o 

tempo esperado para o retorno do investimento para diferentes tarifas. 

Os resultados do estudo destacam que a simulação mais vantajosa corresponde ao caso em que 

se considera a tarifa 1 de 168 €/MWh e OPEX 14%, com uma previsão de retorno ao fim de 

8,62 anos, seguida da simulação que corresponde ao menor número de cabos utilizados, com 

uma previsão de 8,71 anos. 

 

Palavras Chave: Energias renováveis; energia eólica offshore; estruturas flutuantes; 

transmissão de energia; Portugal 
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Abstract 

 

The development of offshore wind farms has gained an increased interest as a trend to follow. 

In this context, Portugal, giving emphasis to the northern region, has good conditions for this 

type of exploitation, both in maritime space and resource availability. With increasing demand 

for offshore sites, future projects will tend to drift into deeper waters and to longest distances 

from the coast. The solution is the use of floating structures to support wind turbines. 

The use of floating structures entails a whole set of new challenges, both mechanical 

(buoyancy, stability) and electrical (transmission, power and substations). Issues relating 

construction, operation and maintenance (O&M) of floating structures, as well as the issues of 

the transmission of produced power to land, make the procedures to deal with these challenges 

into a multidisciplinary work. 

In this dissertation, the first approach is the review of current technologies for floating offshore 

wind energy harvesting. Within this framework, it has become relevant to emphasize the 

applicability of existing technology solutions to the transmission system. Aiming at the energy 

evaluation of the transmission system, the wind resource was probabilistically characterized. 

Challenges such as the voltage level of the systems, the optimal distance to shore, the power to 

be transmitted, among others, are evaluated in order to feature the impacts they have on the 

systems. In this way, the best transmission options in energy terms were selected. Finally, 

taking into account the economic aspects and using the inherent costs for floating offshore wind 

farms exploitation in the north of Portugal, expected time for return of investment for different 

rates are presented. 

The results of the study highlight that the most advantageous simulation is in the case in which 

tariff 1 is 168€/MWh and OPEX 14% are considered, with a return forecast after 8.62 years, 

followed by a simulation using less cables, with a forecast of 8.71 years. 

 

Keywords: Renewable Energy; Ocean Energy; offshore wind farm; floating structures; energy 

transmission; Portugal. 
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1. Introdução 

 

Hoje em dia, as energias renováveis têm sido alvo de grande interesse por parte da sociedade. 

As fontes de energia renovável (energia eólica, energia solar, energia hidroelétrica, energia dos 

oceanos, energia geotérmica, biomassa) constituem alternativas aos combustíveis fósseis que 

contribuem para a redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE), diversificando o 

aprovisionamento energético e reduzindo a dependência em relação a mercados de 

combustíveis fósseis, em particular os do petróleo e do gás (Fernandes, 2014b). 

 

As crescentes preocupações mundiais com a defesa do ambiente, por parte das organizações 

ambientais e políticas, tornaram necessária uma maior focalização das políticas ambientais e 

energéticas, de forma a viabilizar o cumprimento dos compromissos assumidos 

internacionalmente, em particular os que se referem à limitação das emissões dos GEE, objeto 

da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, do Protocolo de 

Quioto (Diário da República, 2010). Mais recentemente, em dezembro de 2015, um novo 

acordo foi celebrado na conferência do clima da ONU em Paris. Este acordo, considerado 

histórico e assinado por 195 países, tem como propósito, entre outros pontos, manter o 

aquecimento global abaixo de 2ºC (C2ES, 2015). Estes acordos levam à necessidade da 

mudança ou alteração de algumas práticas, mudanças essas que, no caso europeu, têm sido 

responsáveis, ao longo dos anos, pelo aparecimento de diretivas a serem seguidas pelos países 

membros.  

 

A promoção das energias renováveis, designadamente a eólica, assume neste contexto 

internacional e comunitário particular importância, tendo em conta os objetivos e metas a serem 

atingidos. Tal como outros países, Portugal foi um dos que apostou bastante na energia eólica 

para cumprir com as obrigações às quais se propôs (APREN, 2015). 

 

O crescimento acentuado da exploração da energia eólica onshore, leva, inevitavelmente, a um 

esgotamento de boas opções para a instalação. Fatores como a ligação à rede, os aspetos 

ambientais e sociais tornam menos atrativas certas opções.  
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É também um facto que em diversas zonas marítimas se tem vindo a confirmar a existência de 

locais com um maior potencial eólico (Costa, 2010).  

 

A ideia para o aproveitamento de energia eólica utilizando aerogeradores em estruturas 

flutuantes foi introduzida por um professor da Universidade de Massachusetts (Heronemus, 

1972). Atualmente, a energia eólica, mais propriamente a offshore, conta com uma capacidade 

de energia instalada na Europa bastante elevada, que corresponde a 92% do total mundial 

(COM, 2015) e as tecnologias flutuantes contam já com alguns protótipos instalados 

(Windplus, 2015) e projetos para construção de parques em fase comercial (Rayner,2016; 

Statoil, 2016)). 

 

1.1 Objetivos e motivações 

 

Em muitos países, o aproveitamento offshore é dificultado pela topologia das zonas marítimas. 

O aproveitamento eólico offshore em águas profundas apresenta-se como um novo desafio para 

o desenvolvimento da energia eólica. Sendo que o maior espaço disponível para 

aproveitamento se encontra na zona considerada profunda, é de bastante interesse encontrar 

formas cada vez mais viáveis de fazer o aproveitamento energético dos recursos renováveis aí 

presentes. Devido à grande distância à costa, fatores como o ruído e o impacto visual tornam-

se menos incómodos.  

 

O espaço marítimo português é estratégico e de interesse nacional permanente. Apesar de 

Portugal ser um país pequeno em termos de área terrestre (92212 km2), é um dos maiores a 

nível de espaço marítimo. A Zona Económica Exclusiva (ZEE) nacional tem uma grande 

extensão (200 milhas náuticas) e ocupa uma área de 1660456 km2 (Pacheco, 2013), excedendo 

mais de 18 vezes a área terrestre (Cajarabille, 2009) e sendo a maior da Europa. 

 

Podemos estar perante uma boa solução para Portugal melhorar os três objetivos chave da sua 

política energética: redução das emissões de GEE, garantia de segurança do abastecimento e 

melhoria da competitividade (Fernandes, 2014b). Apesar da energia eólica terrestre continuar 

a ser predominante num futuro imediato, as instalações marítimas tornar-se-ão cada vez mais 

importantes. Sendo que, teoricamente, poderiam satisfazer toda a procura de energia da Europa.  
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A dissertação tem como principal objetivo estudar as melhores soluções para a transmissão da 

energia produzida por um pequeno parque eólico flutuante ao largo da costa portuguesa. Um 

outro objetivo desta dissertação consiste em analisar os investimentos na construção e 

manutenção do parque, e por fim o tempo de retorno do investimento. 

 

1.2 Organização da dissertação 

De modo a uma melhor compreensão da estrutura desta dissertação, é apresentado um esquema 

dos capítulos que compõem a mesma (Figura 1).  

Cap.2

Energia Eólica

Cap.3.1 Tecnologia 

Flutuante

Cap.3.2 Tecnologia de 

Transmissão e 

Conversão

Cap.3.3 Recurso e 

Análise Custo

Cap.4

Metodologia

Cap.5 Caso de estudo - 

Análise e discussão de 

resultados

Cap.6 Síntese de 

Conclusões e Propostas 

Trabalho Futuro

 

Figura 1 Estrutura da dissertação.
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2. Energia eólica 

 

A variabilidade dos ventos, juntamente com outros desafios e condicionantes técnicos, políticos 

ou económicos, delimitam o nível a que este potencial bastante significativo pode ser 

explorado. Neste capítulo apresenta-se uma revisão de literatura da evolução da energia eólica 

nas últimas décadas. 

 

2.1 Energia eólica no Mundo  

 

Os primeiros parques eólicos eram formados por aerogeradores com potência abaixo de 100 

kW, a uma altura na ordem dos 20 m e com um diâmetro de aproximadamente 15 m.  

 

Devido aos avanços tecnológicos neste ramo, a instalação de parques eólicos foi ganhando cada 

vez mais peso no mercado da energia. Na Figura 2 está representado um gráfico que mostra 

como o aumento da potência dos aerogeradores instalados foi evoluindo ao longo dos anos. 

 

 

Figura 2 Evolução dos aerogeradores ao longo do tempo (NREL, 2015). 

 

Segundo a GWEC (2016), em 2015 foi instalada uma potência de 63 GW, correspondendo a 

um aumento de 17% em relação ao ano anterior. A China foi a grande promotora com 30,5 

GW instalados, praticamente metade do total. Com estes valores, a China ultrapassa a União 

Europeia (UE) em termos de capacidade instalada, com 145,1 GW em relação aos 141,6 GW 
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da UE, o que corresponde a uma capacidade instalada de um terço em relação ao total mundial 

(Figura 3). Outras grandes potências mundiais têm também um peso considerável, como os 

EUA (74,47 GW) e a Alemanha (44,95 GW). Se a estes países adicionarmos a Índia, Espanha 

e Reino Unido, temos os seis países com 75% da capacidade instalada (Global Wind Energy 

Council, 2016).  

 

 

Figura 3 Capacidade cumulativa instalada no final de 2015 (GWEC, 2016). 

 

Nos últimos 15 anos a capacidade eólica global instalada teve um crescimento exponencial 

(Figura 4). No ano 2015, apenas se manteve esta tendência por influência do investimento da 

China, caso contrário ter-se-ia dado um abrandamento neste crescimento exponencial. 
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Figura 4 Capacidade eólica global instalada entre 2000-2015 (GWEC, 2016). 

 

Como podemos ver na Figura 5, num futuro próximo, as instalações continuarão a ocorrer, mas 

de forma linear. Caso a previsão se verifique, em 2019 estarão instalados 666 GW de energia 

eólica a nível mundial, o que corresponde a um aumento de 57% em relação a 2015. 

 

 

Figura 5 Previsão de crescimento da energia eólica até 2019 (GWEC, 2014). 

 

2.2. Energia eólica em Portugal 

 

Em Portugal, o uso de energia eólica para produção de eletricidade começou em 1987, com o 

primeiro parque a ser construído em Porto Santo, Madeira (Estanqueiro e Jesus, 1996). A partir 

daí, o aproveitamento deste recurso teve um crescimento significativo. Desde 2005, Portugal 

deu um grande impulso à energia eólica, fazendo com que esta energia se tenha vindo a afirmar 

positivamente no mercado. Em 2006, estavam instalados 1048 aerogeradores em 142 parques, 
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perfazendo uma potência instalada de 1699MW.  Em 2015, o número de aerogeradores 

instalados era de 2496, perfazendo um total de 5000MW de potência instalada distribuída por 

245 parques (APREN, 2015). Em relação ao ano de 2006, o aumento na potência instalada foi 

de 3301MW, ou seja, um aumento de 294%. Como podemos também ver pela Figura 6, desde 

2013 esta tecnologia é responsável pela produção de cerca de 12TWh/ano. 

 

 

Figura 6 Evolução da produção eólica e equipamentos instalados em Portugal (APREN, 2015). 

 

No final de 2015, Portugal era o sexto país da UE com maior capacidade instalada (incluindo 

instalações offshore). Apesar da posição de destaque, a produção no território nacional 

encontra-se na média da UE (EWEA, 2016b). 

 

Portugal promoveu um processo de reconversão energética muito significativo nas últimas duas 

décadas, sobretudo através da instalação de centenas de parques eólicos. Em 2014 Portugal já 

tinha cumprido a meta estabelecida para 2030 quanto à produção de eletricidade a partir de 

fontes renováveis (APREN, 2015). 
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2.3. Energia eólica offshore 

 

O primeiro parque eólico offshore foi construído pela DONG Energy AS na Dinamarca em 

1991. Chama-se Vindeby e ainda está em funcionamento. Tem uma capacidade de 4,95 MW, 

distribuída por 11 aerogeradores. Está a 1,8 km da costa a uma profundidade de 3 m (LORC, 

2016). 

 

Como referido na Figura 2, durante estes 26 anos, tem havido uma grande evolução na 

capacidade dos aerogeradores, mas também nas tecnologias. Isto levou não só ao aumento do 

número de parques como ao aumento da capacidade instalada em cada um desses parques. 

Atualmente os aerogeradores offshore tem potências entre os 3 MW e os 6 MW, com rotores 

de 120 m de diâmetro e torres entre os 70 e os 100 m (Hahn e Gilman, 2013). 

 

Em 2015, as instalações de energia eólica offshore representavam um total de 12,1 GW. 

Durante este ano foram instalados 3,39 GW, correspondendo a um aumento de 38,7% (GWEC, 

2016). A Europa conta com uma capacidade de energia instalada bastante elevada, 

correspondente a 92% do total mundial (COM, 2015b). No final de 2014, a distribuição por 

áreas mostrava que a maior parte está instalada no Mar do Norte (5094 MW: 63,3%), seguido 

pelo Oceano Atlântico (1808 MW: 22,5%) e o Mar Báltico (1142 MW: 14,2%) (GWEC, 2014). 

 

De acordo com a Figura 7, em 2015, as novas instalações de aerogeradores offshore 

representaram uma potência de 3,03 GW a ser adicionada à rede, mais do dobro em relação ao 

ano 2014 (1447 MW). Neste ano de 2015, as instalações em offshore representaram 24% em 

relação ao total do mercado da UE. 
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Figura 7 Instalações anuais em sistemas onshore e offshore (MW) (EWEA, 2016b). 

 

No final de 2015, existiam 3230 turbinas offshore instaladas em 11 países europeus (EWEA, 

2016b), perfazendo 12105 MW (Figura 8). 

 

 

Figura 8 Energia eólica offshore em 2015 (GWEC, 2016). 

 

Nos EUA, a velocidade média do vento no mar é de 7 ms-1. Estima-se que a energia que pode 

ser extraída ronde os 4,150 GW considerando zonas até 90 km da costa (Schwartz et al., 2010).  
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No Japão o potencial eólico offshore estima-se ser de 456 GW (300 GW para flutuantes), 

assumindo instalações até 30 km da costa em profundidades de 200 m, a uma altura de 80 m e 

com uma velocidade média do vento de 7,5 ms-1. Segundo as projeções, para 2050, é esperado 

que a energia do vento corresponda a 20% do total utilizado no país (0,5% atualmente) e que a 

produção através de offshore flutuante corresponda a 18 GW (24%) (JWPA, 2014). 

 

A China possui uma longa costa que é relativamente rica em recurso eólico offshore. Para uma 

distância de até 100 km da costa, o potencial é de 1322 GW. Sendo que dois terços desse espaço 

são águas com profundidade de 10 m a 50 m (Qin et al., 2010). Estas características são 

similares às encontradas no Mar do Norte.  

 

O Mar do Norte é o local na Europa onde existe um maior desenvolvimento da energia eólica 

offshore. Neste local a profundidade varia entre os 20 m e os 70 m (Soares e Garbatov, 2015).  

Como representado na Figura 7, na Europa, a instalação anual de turbinas eólicas offshore tem 

aumentado e espera-se que venha a ultrapassar as instalações onshore num futuro bastante 

próximo. Como podemos ver na Figura 9, é esperada uma diminuição das novas instalações 

onshore, enquanto as instalações offshore seguirão aumentando.  

 

 

Figura 9 Capacidade anual de energia eólica instalada na UE (EWEA, 2011). 
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2.4. Legislação 

 

A energia eólica marítima necessita de condições claras, estáveis e favoráveis que permitam 

um desenvolvimento capaz de concorrer com as fontes de energia convencionais. A nível da 

UE, o objetivo passa por desenvolver a utilização dos mares e oceanos tendo em conta o seu 

potencial em termos de apoio à produção de energia e de diversificação das rotas e métodos de 

transporte de energia (Europa, 2007). 

 

No contexto da segunda análise estratégica da energia, levada a cabo em novembro de 2008, a 

Comissão Europeia emitiu, em 13 de novembro de 2013, uma Comunicação intitulada “Energia 

Eólica Marítima: Ações necessárias para a realização dos objetivos da política energética para 

2020 e mais além” (COM, 2013), com o objetivo de promover o desenvolvimento da energia 

eólica offshore na UE. Já em 2014, foi também feito um plano de ação para apoiar o 

desenvolvimento da energia oceânica, incluindo a energia gerada pelas ondas, pelas correntes 

de maré, pela conversão da energia térmica oceânica e pela energia do gradiente salino. 

 

Na legislação europeia existem várias lacunas que podem afastar futuros investimentos. Desde 

logo, os estados-membros têm experiência limitada em respeito ao ordenamento integrado do 

meio marinho, não dispondo de regras e estruturas de governação adequadas para este domínio.  

Um ponto importante é a interligação transfronteiriça, sendo necessário um bom planeamento 

e desenvolvimento da rede, incluindo também o funcionamento e gestão do sistema. 

 

No relatório “Energias Renováveis” (COM, 2015), a Comissão Europeia chama a atenção para 

uma série de fatores que suscitam preocupação quanto aos progressos futuros, nomeadamente: 

os desvios de alguns Estados-Membros relativamente aos seus planos de ação nacionais em 

matéria de energias renováveis; a não supressão de certos obstáculos administrativos e outros 

relacionados com a rede que dificultam a adoção das energias renováveis em geral; as recentes 

mudanças que causaram perturbações nos planos nacionais de apoio às energias renováveis; e, 

por fim, a transposição lenta da diretiva para as legislações nacionais. 
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Em 2011 foi feita uma comunicação da Comissão Europeia intitulada "Roteiro para a Energia 

2050” (COM, 2011). Desta forma a UE começou já a preparar o período pós-2020, a fim de 

fornecer atempadamente aos investidores orientações políticas claras sobre o referido período.  

 

Em Portugal, o Decreto-Lei 225/2007 (que é uma versão alterada e republicada do Decreto-Lei 

189/88) define a fórmula de cálculo das tarifas aplicáveis às diversas tecnologias de produção 

de eletricidade a partir de fontes de energia renovável, sujeitas a autorização nos termos do 

regime especial de produção de eletricidade. Este decreto-lei concretiza ainda um conjunto de 

medidas ligadas às energias renováveis previstas na estratégia nacional para a energia, tendo 

esta sido estabelecida através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 169/2005. 

 

Em 2011, a Portaria 286/2011 vem complementar o Decreto-Lei 225/2007, no que refere “a 

novos tipos de tecnologias e correspondentes valores, bem como, a título excecional, projetos 

que sejam reconhecidos como de interesse nacional pelas suas características inovadoras”, 

alterando a fórmula de cálculo das tarifas aplicáveis às tecnologias de produção de eletricidade 

a partir de fontes renováveis. Com o objetivo de potenciar a produção de eletricidade a partir 

de fontes eólicas no mar, através da utilização de aerogeradores flutuantes em águas profundas 

foi feita a seguinte alteração: “Para projetos eólicos offshore com utilização de plataformas 

flutuantes, o coeficiente Z é 16,7, no caso de centrais de experimentação, com potência de 

ligação até 2MW e até ao limite dos primeiros 6 GWh entregues à rede por central, ou durante 

dois anos a contar desde o início do fornecimento de eletricidade à rede, consoante o que 

ocorrer mais cedo.” 

 

Ao considerar os requisitos de licenciamento para um parque eólico offshore, é necessário 

adquirir não só a licença de produção, emitida pela autoridade responsável pelo sector da 

energia (DGEG, no caso português), mas também a licença de ocupação do espaço marítimo 

(Limpo, 2011). Como acontece para outros projetos, o processo de licenciamento só acontece 

após a emissão de uma declaração de impacto ambiental favorável. 

 

Os projetos podem também receber financiamento da Comissão Europeia. Os apoios da UE 

são fornecidos sobretudo através de programas de apoio como o Sétimo Programa-Quadro 

(FP7) ou o NER300 (financiamento a instalações de novas tecnologias de energia renovável). 

https://dre.tretas.org/dre/287355/
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2.5. Tecnologias de geradores eólicos offshore 

As tecnologias de geradores eólicos offshore têm vindo a evoluir rapidamente de modo a ir ao 

encontro aos requisitos de futuros projetos. Estes terão tendência a serem projetados para águas 

mais profundas e para mais longe da costa (Hamilton et al., 2014).  

 

Atualmente, a maioria das turbinas eólicas offshore são instaladas em águas de pouca 

profundidade, estando fixas diretamente no fundo do oceano. O problema deste tipo de 

estruturas é não serem práticas para as águas mais profundas. Para essas águas, as plataformas 

flutuantes são o tipo de estrutura de suporte mais económico da estrutura de suporte (NREL, 

2011). 

 

Na Figura 10 podemos ver a tendência em relação ao desenvolvimento para maiores 

profundidades, para maiores distâncias em relação à costa e para projetos de maior capacidade. 

O tamanho das circunferências representa a capacidade do projeto, em MW. Projetos 

localizados a profundidades maiores do que 60m não são representados. 

 

Figura 10 Projetos offshore a nível mundial em função da profundidade, da distância à costa e da 

capacidade (Smith et al., 2015). 

Parques desenhados para águas mais profundas e a maiores distâncias da costa exigem outras 

tecnologias e abordagens para permitir a implantação e, simultaneamente, reduzir o custo da 

energia. A profundidade da água é a principal variável que influencia a seleção e a conceção 

da subestrutura. Para águas mais profundas geralmente aumenta a altura e o peso da 



Energia Eólica 

 

 

15 

 

 

subestrutura. O aumento da profundidade pode levar à escolha de um tipo de infraestrutura 

diferente (Smith et al., 2015). Como pode ser visto na Figura 11, para diferentes profundidades 

da água, as estruturas a utilizar para suporte dos aerogeradores vão alterando. Da esquerda para 

a direita estas aplicações têm o nome de: near shore (colocadas no mar junto à costa), shallow 

water (águas pouco profundas), transitional water (águas de transição) e deep water (águas 

profundas). Estes conceitos serão abordados nos subcapítulos seguintes. 

 

 

Figura 11 Representação de diferentes formas de colocar eólicas offshore dependendo da profundidade. 

 

2.5.1. Águas pouco profundas ou de transição 

 

Podem ser identificados vários tipos de tecnologias de fundações dependendo da profundidade 

a que são instaladas. Para profundidades até aos 30 m, o mais utilizado é o monopile.  Entre os 

25 e os 50 m, é utilizada uma fundação Jacket ou Tripod (Smith et al., 2015). 

 

A Figura 12 mostra três tipos de design de tecnologias para fundações fixas utilizados pela 

indústria. Da esquerda para a direita as fundações são: monopile, jacket e tripod. 
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Figura 12 Subestruturas fixas (Smith et al. 2015). 

 

Fundação Monopilar (Monopile) – Consiste num único pilar de aço que se estende até ao leito 

do mar. São bastante utilizados pela facilidade de instalação correspondendo a 91% de todas 

as instalações na Europa em 2014 (EWEA, 2015). Por se tornar menos estável em águas mais 

profundas, é geralmente utilizado apenas até aos 30 m de profundidade (Rogan et al., 2016). 

 

Fundação Jacket (Treliça) – Estas fundações são diferentes das tripod, pois são constituídas 

por um plano de maior área. A estrutura é escorada no fundo do mar. Utiliza uma massa 

relativamente menor do que o tripod para as mesmas características de rigidez (Chen et al., 

2016). Este tipo de fundação é limitado a profundidades até 50 m, não devido a limitações em 

termos de engenharia, mas devido à viabilidade económica (Borgen, 2010). 

 

Fundação Tripod (Tripé) – Este tipo de design utiliza tecnologia utilizada pelas indústrias do 

petróleo e gás. São utilizadas em profundidades acima dos 25 m e até 50 m, dependendo das 

condições do solo. Esta é a fundação mais estável (Yu, 2013). Esta tecnologia não foi utilizada 

em muitos projetos até à data. 
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2.5.2. Águas profundas   

 

Por norma, para profundidades acima dos 50 m, a zona marítima é considerada de águas 

profundas. Para zonas com esta ou maior profundidade as estruturas fixas vão sendo cada vez 

menos rentáveis e por isso uma solução é a adoção de uma estrutura flutuante (Biligili et al., 

2011). 

 

A Figura 13 mostra três tipos de designs de tecnologias para subestruturas flutuantes utilizadas 

pela indústria. Estas estruturas são divididas em diferentes categorias conforme o tipo de 

estabilização que utilizam. Da esquerda para a direita, as subestruturas são (Butterfield, 2007): 

buoyancy ou water-plane stabilized, mooring stabilized e ballast stabilized. As características 

de cada uma destas estruturas serão aprofundadas no próximo capítulo. 

 

Segundo Smith et al. (2015), até 2020, as subestruturas flutuantes têm potencial para 

corresponder a 7% da potência instalada em offshore, o que é bastante significativo. A 

experiência sobre o design, a instalação e a operação de eólicas flutuantes vem sendo adquirida 

através de protótipos.  

 

 

Figura 13 Subestruturas para eólicas flutuantes (Smith et al. 2015). 
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3. Tecnologias e desafios 

 

3.1. Tecnologia flutuante 

 

Este capítulo tem como objetivo fazer um resumo do estado das tecnologias flutuantes para 

aproveitamento de energia do vento. São abordados os conceitos técnicos, os tipos de projetos 

existentes e os planeados, assim como o potencial de cada um. 

 

3.1.1. Estruturas flutuantes 

 

Existem dezenas de estruturas flutuantes experimentais. Boessler (2011) faz um sumário dessas 

estruturas. No entanto, como foi referido no capítulo 2, todas essas estruturas derivam de três 

tipos principais de estabilização (Butterfield, 2007; Wilkes et al., 2012): estabilização por 

sistema flutuante (ballast stabilized), estabilização por amarração (mooring stabilized) e por 

flutuabilidade (buoyancy ou water-plane stabilized). 

 

 

Figura 14 Ilustração dos três tipos principais de estabilização de estruturas flutuantes (NREL, 2015). 
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Na fase inicial do design do projeto com turbinas eólicas flutuantes (FOWT – Floating Offshore 

Wind Turbine), é escolhido o tipo de base para o aerogerador. Nesta fase é importante a escolha 

ser feita tendo em conta a eficiência global do projeto, ou seja, não interessa apenas a eficiência 

de produção elétrica, mas a segurança e eficácia operacional. 

 

Jonkman e Matha (2010) chegaram à conclusão de que para os três principais tipos de estruturas 

flutuantes nos quais se utilizou um aerogerador com as mesmas características dos utilizados 

em terra, esse aerogerador sofreu cargas extremas e foi sujeito a uma elevada fadiga, pelo que 

os aerogeradores a serem utilizados em estruturas flutuantes devem ser fortalecidos. 

 

O design das estruturas tem em conta certas variáveis e consiste nos seguintes componentes 

(Smith et al., 2015): 

• Geometria da plataforma; 

• Configuração dos cabos de amarração; 

• Tamanho dos elementos estruturais que ligam os cilindros (quando aplicável); 

• Tamanho dos cabos em tensão (quando aplicável); 

• A profundidade à qual a estrutura fica em relação à superfície e massa da plataforma; 

• Custo da estrutura em geral. 

 

3.1.1.1. Estabilização por sistema flutuante (“ballast”)  

 

O design desta estrutura baseia-se numa boia cilíndrica de tamanho considerável que estabiliza 

a turbina eólica utilizando um reservatório (ballast1). Na água, o centro de gravidade é mais 

baixo do que o centro de flutuabilidade. Enquanto a parte mais baixa da estrutura é pesada, a 

parte que fica junto à superfície está geralmente vazia, subindo o centro de flutuabilidade 

(EWEA, 2013). 

                                                 

1 Ballast – Um reservatório posicionado perto da quilha da estrutura flutuante para melhorar a estabilidade ou superar momentos de inércia 

causados por forças decorrentes (por exemplo, vento ou ondas). Tipicamente é preenchido com água ou uma substância mais densa do que a 

água, como areia, cimento ou pedra.  
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Este tipo de estrutura para FOWT é limitada em termos de aplicação, por consequência da 

elevada profundidade que a estrutura atinge abaixo da linha de água. O OC3-Hywind, um 

protótipo que recorre a este tipo de estabilização, tem um calado de 120 m (Jonkman, 2010).  

 

Sendo a independência da profundidade da água o mais importante argumento para as 

instalações flutuantes (Strach-Sonsalla e Muskulus, 2016), alguns autores tentaram fazer uma 

modificação a esta estrutura, utilizando um calado mais curto, que fosse capaz de obter uma 

performance global equivalente à estrutura convencional. 

 

Kim et al. (2013), estudaram vários tipos de design para um aerogerador de 5 MW a ser 

colocado numa zona com menos de 100 m de profundidade. Para ser exequível, esta estrutura 

teria que ser menor (na parte submersa) do que as convencionais. 

 

Hong et al. (2012a, 2012b) estudaram este design mas utilizando a parte flutuante em forma de 

caixa e com pratos de sustentação para águas de transição (Figura 15), tendo obtido uma 

“performance operacional satisfatória”. Para além de diminuir a área de 8074 m3 (OC3-

Hywind) para 5100 m3 no tipo 2.1 e para 7000 m3 nos tipos 2.2 e 2.3, estas estruturas têm uma 

altura que varia entre os 50 m (2.2) e os 56,6 m (2.3), o que corresponde respetivamente a 

41,7% e 47,2% menos do que o protótipo “convencional”. 

 

 

Figura 15 Tipos de estruturas flutuantes para FOWT, 1 – Design “convencional”, 2 – Diferentes soluções 

estudadas (adaptado de Kim et al., 2013). 
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HyWind – Spar buoy 

 

A Statoil, uma grande empresa Norueguesa na área da energia, foi a líder e instalou a primeira 

eólica flutuante do mundo. Instalada em 2009 na Noruega, a HyWind spar buoy suporta um 

aerogerador Siemens de 2,3 MW (Figura 16). A estrutura flutuante estende-se a uma 

profundidade de 100 m (numa zona com 200 m de profundidade) e está ancorada com recurso 

a três linhas de amarração. Este protótipo foi colocado numa zona a 10 km do ponto de ligação 

à terra (Statoil, 2014). 

 

 

Figura 16 Ilustração do protótipo Hywind (esquerda) e instalação do protótipo (direita) (Statoil, 2014). 

 

Em 2016, a Statoil anunciou que vai construir um parque eólico utilizando as fundações 

Hywind. O parque terá uma potência de 30 MW e será instalado a 25 km da costa. Espera-se 

que entre em operação no final de 2017 (Statoil, 2016). O projeto de um conceito Hywind capaz 

de suportar uma turbina de 5 MW está previsto ter um ballast de 80 m (Byklum, 2013). 
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3.1.1.2. Estabilização por amarração (“mooring stabilized”) 

 

As estruturas estabilizadas deste modo são mais reconhecidas como Tension Leg Platform 

(TLP). Consiste numa estrutura flutuante semi-submersível. Neste caso, as linhas de amarração 

são ligadas à plataforma em tensão e ancoradas no leito do mar para dar estabilidade (EWEA, 

2013).  

 

As plataformas TLP, no que diz respeito às considerações mecânicas, são promissoras para 

uma profundidade intermédia. Não necessitam de utilizar-se um spar como os ballast stabilized 

(Bachynski e Moan, 2012). 

 

Dos três designs principais, o TLP é o menos estudado. No entanto, muita informação pode ser 

obtida pelo que já se sabe das estruturas de gás e petróleo que normalmente usam este tipo de 

estruturas. Não existe um consenso em relação ao design ideal para estas estruturas, o mesmo 

acontece para o design da amarração (Bachynski e Moan, 2012).  

 

GICON-SOF 

 

A empresa GICON espera instalar, durante o ano de 2017, o primeiro protótipo flutuante em 

escala real no mar Báltico (projeto GICON-SOF), na costa da Alemanha (Figura 17). Apesar 

de nesta zona a profundidade média ser de apenas 20 m e este projeto ser proposto para 

profundidades de mais de 50 m, o objetivo é tornar-se competitivo em relação aos monopiles. 

Este projeto será o primeiro a usar uma plataforma TLP (GICON-SOF, 2016). 
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Figura 17 Design de uma eólica numa plataforma flutuante GICON-SOF (GICON-SOF, 2016). 

 

3.1.1.3. Estabilização por flutuabilidade (“buoyancy” ou “water-plane stabilized”)  

 

As estruturas de estabilização semi-submersível são as mais reconhecidas, pois combinam os 

princípios fundamentais dos dois design anteriores. 

 

Consiste numa plataforma offshore constituída por colunas, ligadas entre si, que fornecem 

flutuabilidade para suportar o aerogerador e estabilidade para suportar as forças que atuam na 

estrutura. A parte inferior das colunas contém água que é utilizada para colocar a plataforma 

no calado pretendido depois de instalada. Estando as colunas ligadas entre si, é utilizado um 

sistema de compensação das cargas sofridas pelos aerogeradores, onde a água é movida de uma 

coluna para outra conforme vai sendo necessário (Roddier et al., 2010). 

 

A estrutura deve ficar com uma parte acima da linha de água. Esta altura é variável, sendo no 

caso de estudo de Tracy, 2007, 5 m e no WindFloat 10 m (Roddier et al, 2011). 
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Roddier et al. (2011) destacou o benefício principal da tecnologia semi-submersível: a 

construção e montagem podem ser feita em terra. Um aspeto significativo é que a instalação 

do aerogerador também pode ser concluída antes da estrutura de suporte ser rebocada, 

poupando nos custos das grandes embarcações para montagem em alto mar. 

 

WindFloat 

 

O projeto WindFloat em Portugal foi desenvolvido pela Principle Power em parceria com a 

EDP. Consiste numa eólica Vestas 2 MW suportada por uma estrutura flutuante semi-

submersível (Figura 18), que foi instalada em 2011 a 5 km da costa portuguesa 

(PrinciplePower, 2015). 

 

 

Figura 18 Ilustração do protótipo WindFloat (esquerda) e protótipo em funcionamento (direita)  

(WindPlus, 2015). 

A estrutura do protótipo WindFloat é uma estrutura flutuante com um design simples e 

económico. A estrutura é montada em terra e posteriormente rebocada. Neste caso, foi montada 

na Lisnave em Setúbal e rebocada numa distância total de 400 km até ao local de 

implementação.  
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O protótipo utiliza flutuabilidade como forma de estabilização, o que implica uma estrutura 

complexa e com recurso a bastante aço. A massa de cerca de 2500 toneladas é favorecida pela 

sua boa towability2. O aerogerador está colocado diretamente acima de uma das colunas de 

estabilização. Um sistema de fixação com seis linhas de ancoragem, que inclui fio de aço e 

corrente, é complementado por quatro âncoras drag-embedded (Myhr, 2014). 

 

3.1.1.4. Outros projetos e estruturas  

 

No Japão, em 2013, foram instalados dois projetos. Uma plataforma semi-submersível pela 

Mitsui, com uma Hitachi 2 MW sotavento (downwind), inserida no projeto Fukushima 

Forward I (FukushimaForward, 2015), e uma mastro híbrido (hybrid spar) desenvolvida pela 

Universidade de Quioto e pela Toda Corporation com uma Hitachi/JSW 2 MW (GOTO-

FOWT, 2016). 

 

Outro exemplo já em construção é uma estrutura tri-coluna da Mitsubishi com capacidade para 

um aerogerador de 7 MW, inserida no projeto Fukushima Forward II, também no Japão. 

(FukushimaForward, 2015).  

 

No entanto, outras ideias estão já em fase concetual, como por exemplo, o FLOATGEN da 

empresa IDEOL (Figura 19). Consiste numa superfície em forma de ringue com dimensões 

compactas e tem sido alvo de várias simulações (Beyer et al., 2015).  

 

                                                 

2 Towability: um fator utilizado para descrever o quão facilmente um objeto podem ser transportados no mar. Este fator terá em conta a 

necessidade de embarcações de apoio, o impacto das condições meteorológicas, a resistência à tração e o calado total sob transporte. 
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Figura 19 Ilustração de uma eólica de 2 MW com base flutuante do projeto FLOATGEN (Fonte: IDEOL). 

 

De acordo com a Carbon Trust (2015), encontravam-se em desenvolvimento mais de 30 

protótipos para aproveitamento eólico flutuante, cada um com as suas características, que 

podem variar de local, dependendo da profundidade da água, condições do fundo do mar, 

infraestruturas locais e capacidade de injeção de energia na rede.  

 

Outros conceitos para as plataformas flutuantes estão já em operação através de protótipos de 

pequena escala. Alguns desses projetos são do tipo TLP. A Iberdrola está a desenvolver um 

outro protótipo apenas com um corpo central (Rodriguez et al., 2014) e a Glosten Associates 

tem um projeto do mesmo género - o PelaStar (Scott, 2013). Outros projetos são um misto de 

dois tipos de estabilização, o Tension Leg Buoy (TLB) é um exemplo: é caracterizado por ser 

uma plataforma com uma massa menor de aço em comparação com outras do mesmo género 

(Myhr e Nygaard, 2012). Em Maine, o consórcio DeepCwind tem em funcionamento um 

protótipo para um aerogerador de 6 MW, este irá ter uma base triangular semi-submersivel 

(Kosowatz, 2015).  

 

Na Escócia, inserido no projeto Dounreay Tri Poject, está perto de se tornar uma realidade a 

primeira plataforma flutuante multi-aerogerador (Figura 20). Ainda se encontra na fase de 

desenvolvimento, mas espera-se que a estrutura seja equipada com aerogeradores de potência 

entre os 8 e 12 MW (Rayner, 2016). 
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Figura 20 Projeto para uma plataforma flutuante multi-aerogerador (Rayner, 2016). 

 

O efeito de esteira no mar prevalece através de longas distâncias, devido à baixa velocidade 

naquele ambiente. Por consequência, as distâncias de separação entre aerogeradores terão de 

ser maiores, o que pode permitir que uma estrutura para múltiplos aerogeradores se torne 

benéfica. A tecnologia é, no entanto, bastante dispendiosa (Henderson e Vugts, 2011). 

 

Hywind Scotland Pilot Park (HSPP) 

 

Até à data ainda não existe nenhum parque eólico offshore utilizando tecnologia flutuante. No 

entanto, existem já planos de construir parques em locais nos quais já estão instalados os 

protótipos. O que está mais próximo de se tornar uma realidade é o Hywind Scotland Pilot Park 

(HSPP) (Figura 21). 

 

A Statoil espera ter o primeiro parque eólico do mundo em funcionamento nos finais de 2017. 

Segundo a própria Statoil, este parque irá ter uma capacidade instalada de 30 MW, divididos 

por 5 aerogeradores. Irá ocupar uma área de aproximadamente 4 km2, já que a distância entre 

cada aerogerador será de 1400 m. Esta zona da Escócia tem uma velocidade média do vento de 

10,1 ms-1 (para uma altura de 100 m) e ondulação na ordem dos 1,8 m. Serão utilizados 30 km 

de cabos offshore e 2 a 3 km de cabo onshore. A transmissão será feita a 33 kV até uma 

subestação em terra. 
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Figura 21 Esquema do Hywind Scotland Pilot Park e ligação à costa (Statoil, 2016). 

 

3.1.1.5. Estado de desenvolvimento dos projetos offhsore  

 

Na Figura 22 encontra-se representado o estado de desenvolvimento de vários projetos 

offshore. É visível o atraso das tecnologias TLP, das quais ainda não existem quaisquer 

protótipos à escala. Quanto às estruturas semi-submersível e spar, a sua tecnologia está mais 

desenvolvida, havendo pelo menos três protótipos à escala e um projeto planeado à escala 

comercial utilizando estas estruturas. 

 

Figura 22 Estado do desenvolvimento de tecnologias de aerogeradores flutuantes (PrinciplePower, 2015). 
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As plataformas flutuantes são geralmente mais pesadas do que as tecnologias fixas. A 

profundidade à qual as estruturas flutuantes se tornam mais económicas do que as fixas não 

têm um valor fixo, dependendo de vários fatores (Smith et al., 2015). 

 

Na Figura 23 podemos ver os projetos para eólica offshore flutuante existentes (azul marinho) 

e os que foram já aprovados e planeados. O tamanho da circunferência representa a capacidade 

instalada em MW. Com o aumento da experiência adquirida pela indústria, os projetos tendem 

a ser de maior capacidade e implementados em zonas mais profundas. 

 

 

Figura 23 Projetos eólico offshore flutuantes existentes e planeados (Smith et al., 2015). 

 

Propriedades mecânicas das plataformas 

 

Hall et al. (2014) concluiu que, em termos mecânicos, uma plataforma com sete cilindros (com 

um cilindro central ligado aos seis que o rodeiam) é a melhor solução para um custo de estrutura 

acima dos 6 milhões de dólares. Para estruturas que se queiram com um preço abaixo dos 6 

milhões de dólares, uma estrutura com quatro cilindros e armadura elevada acima do nível da 

água com cabos de amarração em tensão torna-se a melhor solução (Figura 24). Em ambos os 
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casos as estruturas com melhores resultados são do tipo semi-submersível. Neste momento, o 

teto máximo para o custo das estruturas em uso ronda os 3,4 milhões de euros. 

 

Um limite de 10º entre cabos de amarração é dado como o ângulo máximo em relação à 

plataforma estática. Este é um limite amplamente utilizado para as eólicas flutuantes (Tracy C., 

2007). Maiores ângulos implicam uma entrada de ar fora do eixo do aerogerador, o que pode 

resultar em mau desempenho e cargas estruturais maiores. 

 

Em todos os casos, a configuração semi-submersível é o design preferido. O desenho semi-

submersível (ou qualquer multi-cilindro) possui uma vantagem distinta sobre a maioria das 

outras configurações em que, em virtude do usarem vários cilindros, a área do plano de 

flutuação e momento de inércia pode ser variada independentemente (Hall et al., 2014).  

 

 

Figura 24 melhores soluções de design em termos mecânicos: valor acima dos $6m (esquerda) e abaixo dos 

$6m (direita) (Adaptado de Hall et al, 2014). 

 

3.1.2. Sistema de amarração e ancoragem 

 

Uma das principais diferenças entre as estruturas fixas e as flutuantes, é, sem dúvida, a 

amarração e ancoragem. 
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3.1.2.1. Amarração  

 

Estudos sobre a amarração de estruturas flutuantes são levados a cabo já há bastante tempo. 

Thomas e Hearn (1994) concluíram que, junto ao leito marinho, os efeitos de fricção e sucção 

são pouco significativos em situações de amarração em águas profundas. 

 

A configuração da amarração é determinada pela geometria da plataforma e a profundidade da 

água. Estes sistemas de amarração para FOWT convencionalmente assentam num de dois tipos 

de configuração distintos: linhas de amarração com folga (catenary), ou linhas verticais em 

tensão (taut-leg). Dentro destes dois tipos de configuração existem variações que ocorrem no 

número de linhas, o posicionamento do cabo e âncora, e os comprimentos das linhas. Existem 

também configurações intermédias, semi-tensão (semi-taut), como foi investigado por 

pesquisadores do MIT (Tracy C., 2007). 

 

Testes em condições de funcionamento estáveis e estocásticos mostram que tanto para projetos 

com amarrações com folga (catenary), ou desenhos com amarrações em tensão (taut-leg), um 

modelo de amarração quase-estática pode em muitas condições prever os movimentos da 

plataforma e cargas de turbina com uma precisão razoável. Para modelos de amarração com 

folga, um modelo quase-estático pode conduzir a imprecisões de 30%. Uma observação 

importante é que, mesmo em situações em que a está prevista uma resposta razoavelmente boa, 

num modelo quase-estático, podem surgir imprecisões maiores na resposta das pás do rotor 

(Hall et al., 2014) 

 

Segundo informação recolhida pela CarbonTrust (2015), a principal diferença entre uma 

amarração catenary e uma amarração taut-leg é que, enquanto a amarração catenary chega ao 

fundo do mar na horizontal, o tipo taut-leg chega ao fundo do mar na vertical. Isto significa 

que a ancoragem taut-leg deve ser capaz de resistir às forças verticais, enquanto que o ponto 

de ancoragem do catenary só é submetido às forças horizontais. Uma vantagem de uma 

amarração taut-leg é a superfície de apoio da ancoragem. O taut-leg utiliza uma menor área de 

contacto com o fundo do mar, tendo uma pegada ecológica mais pequena. Em contrapartida, o 

procedimento de instalação do sistema catenary é bastante mais simples do que o taut-leg. 

 



Tecnologias e Desafios 

 

33 

 

 

A maioria dos modelos TLP estudados utiliza cabos verticais para a amarração, exceto o 

Tension Leg Buoy (TLB) do MIT / Enel (Sclavounos et al., 2010), que utiliza cabos a cerca de 

45 ° de inclinação, a fim de limitar os movimentos no plano horizontal, bem como movimentos 

verticais. 

 

Material de amarração 

 

Existem três tipos de materiais que podem ser utilizados para proceder à amarração das 

estruturas (MIT, 2011): 

• Corrente: muito pesado, bastante utilizado em profundidades até aos 100 m; 

• Arame: mais leve do que a corrente, utilizado principalmente em águas profundas; 

• Fibra sintética: muito leve (quase flutuante), altamente extensível, mais forte do que a 

corrente e o arame. 

 

As linhas de amarração podem ser compostas por vários segmentos, fazendo uma combinação 

de materiais em conformidade com as zonas em que é necessário material mais forte (Faltinsen, 

1990). Estas linhas devem suportar as forças do movimento das estruturas e também as cargas 

do meio envolvente, sendo que junto ao leito do mar as forças que atuam nas linhas serão mais 

fracas (Chrolenko, 2013). Na Figura 25 está representado um exemplo da composição de um 

sistema de amarração, mostrando que o mesmo pode ser composto por vários segmentos.  

 

 

Figura 25 Exemplo da composição de um sistema de amarração (Chrolenko, 2013). 
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Sistema de amarração 

 

No caso do Wind Float, o sistema de amarração convencional apenas inclui componentes que 

são relativamente económicos, com vasta disponibilidade e simples de instalar. A configuração 

da amarração utilizada nestas estruturas é similar à utilizada nas plataformas de petróleo e gás 

(PrinciplePower, 2015).   

 

Se houver apenas um cilindro central, são utilizadas três (com folga) ou quatro (em tensão) 

linhas de amarração e que se ligam à zona inferior do cilindro. Se existirem vários cilindros, o 

sistema de ancoragem depende das correntes de ar entre os cilindros interior e exterior. Para 

um cilindro central cuja quantidade de ar é mais do dobro dos cilindros exteriores, o sistema 

de amarração está ligado ao cilindro central, como acontece no caso de não haver cilindros 

exteriores. Caso contrário, o número de linhas é igual ao número de cilindros exteriores e essas 

mesmas linhas são amarradas na borda exterior da parte inferior de cada um dos cilindros 

exteriores. Para configurações em tensão, o comprimento da linha de amarração é escolhido de 

tal modo que a tensão da linha resultante cancele qualquer flutuabilidade excedente no sistema 

(Hall et al., 2014). 

 

Na Figura 26 é representado o tipo de amarração para cada um do tipo de estruturas base: 

a) Usa 6 linhas de amarração com folga, quatro colocadas no cilindro onde é colocado o 

aerogerador e mais duas linhas cada uma colocada num dos restantes cilindros 

(utilizado no wind float) (Aubault et al., 2009). 

b) Consiste em três linhas de amarração com folga, com um espaçamento de 120º. Além 

disso também tem três âncoras incorporadas (Jonkman et al., 2010). 

c) Ao contrário dos outros dois tipos, este utiliza linhas de amarração em tensão. São oito 

linhas agrupadas duas a duas, duas para cada perna, espaçadas 90º entre si. Para 

ancoragem são utilizados blocos de betão por gravidade (explicado mais à frente) 

(Wang et al., 2010). 
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Figura 26 Representação do sistema de amarração de três tipos de estruturas: a) semi-submersível, b) 

spar-buoy, c) TLP. (Adaptado de Santos et al., 2013b). 

 

Para um sistema de amarração com folga de múltiplas linhas, são incluídas boias de 

sustentação, desse modo parte do peso das próprias linhas é suportado pelas boias e a outra 

parte pela plataforma (Santos et al., 2013b). 

 

Santos et al. (2013b) concluíram que a amarração com folga é a solução mais convencional e 

mais barata. Em relação ao material a utilizar, concluiram que o melhor material é a fibra 

sintética. 

 

Disposição da amarração 

 

Diferentes tipos de disposição podem ser utilizados para a amarração das plataformas 

flutuantes. Dependendo da forma da plataforma flutuante, que pode ter uma disposição mais 

ou menos comum, podem surgir diferentes problemas de amarração. Qiao e Ou (2014) 

apresentam um exemplo de amarração para uma estrutura desenvolvida pela universidade de 

Glasgow e Strathclyde com capacidade para um aerogerador de 5 MW (Figura 27). Este 

sistema consiste em quatro grupos com duas linhas cada. Esses grupos estão dispostos num 

ângulo de 90o entre si e as linhas em cada grupo separadas 10o. 
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Figura 27 Layout de um sistema de amarração (Qiao e Ou, 2014). 

 

3.1.2.2. Ancoragem 

 

Existem algumas soluções de ancoragem disponíveis, dependendo da configuração de 

amarração, composição do fundo do mar e força de ancoragem necessária. 

Para amarração com folga é normalmente utilizada ancoragem drag-embedded, para lidar com 

as cargas horizontais (Figura 28). No entanto, outras formas de ancoragem podem ser 

aplicadas. No caso da amarração em tensão, não existe um tipo de ancoramento que sobressaia 

em termos de uso, apenas de salientar que o drag-embedded não é tão utilizado por não 

responder tão bem às cargas verticais que atuam neste caso. O tamanho do dispositivo de 

ancoragem também é variável, com âncoras maiores e mais pesadas capazes de gerar uma 

maior capacidade de retenção. 

 

Primeiramente, a escolha da tecnologia de ancoragem a utilizar é determinada pela direção das 

forças que a mesma vai sofrer (Hall, 2014). Em última análise, a escolha da âncora será muitas 

vezes ditada pelas condições do fundo do mar. Normalmente será necessária maior capacidade 

de retenção para solos mais macios. Para solos mais duros, soluções que não necessitem de 

recorrer a perfuração são a melhor opção (Carbon Trust, 2015). 
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Figura 28 Diferentes tipos de âncora para estruturas flutuantes (Carbon Trust, 2015). 

 

As âncoras drag embedment permitem uma instalação em solos com várias condições, 

incluindo lama, argila e areia. Penetram o fundo do mar e têm um poder de fixação de mais de 

50 vezes o peso da âncora, dependendo das condições do solo (Vryhof Anchors BV, 2012). A 

instalação destas âncoras é menos dependente das condições climáticas e não requer estudos 

geotécnicos completos do leito do mar. O custo de ancoragem em relação ao aumento da 

profundidade da água é mínimo. Estes fatores fazem com que exista flexibilidade em relação à 

escolha do local para colocação dos aerogeradores (PrinciplePower, 2015). Este tipo de âncora 

é o mais utilizado (Hall, 2014). 

 

Tubos de sucção (suction pile) são tubos abertos no fundo que estão embutidos no mar (Figura 

28). É bombeada a água para fora do tubo através do topo selado. A sucção resultante aciona 

as âncoras no fundo do mar e proporciona uma forte resistência às cargas verticais, tornando-

os adequados para configurações em tensão (taut-leg) (Hall, 2014). 

 

3.1.3. Custo da estrutura de suporte 

 

Por norma a estabilidade das estruturas flutuantes aumenta com o tamanho da estrutura (Hall, 

2013). O principal fator que contraria a escolha de uma estrutura maior é o preço. Por isso, ter 

em conta o custo da estrutura é essencial para uma representação mais realística do problema. 

 

O custo do sistema engloba a plataforma flutuante, os cabos de amarração e as âncoras 

(Bjerkseter e Ågotnes, 2013): 
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• Estrutura da plataforma: o custo da estrutura da plataforma é considerado proporcional 

à massa da estrutura. Inclui os custos de material, bem como custos de fabricação e 

instalação. 

• Linhas de amarração: o custo das linhas de ancoragem é tratado como uma combinação 

do seu comprimento combinado com as forças que eles têm que suportar. O tipo de 

material utilizado altera também o preço deste componente. 

• Âncoras: para o custo de âncora, o valor da instalação é um componente significativo. 

Os tipos de tecnologia utilizada assim como a dimensão da âncora são também 

significativos. 

 

As estruturas semi-submersíveis e TLP normalmente exigem uma estrutura mais pesada para 

manter a consistência. Por essa razão, a estrutura semi-submersível, torna-se o tipo mais caro 

dos três principais (CarbonTrust, 2015). 

 

Em relação às linhas de amarração, o conceito em tensão torna-se o mais económico pela menor 

distância de cabo a utilizar, sendo entre 40 a 60% mais barato do que a amarração com folga 

(CarbonTrust, 2015). 

 

O preço das âncoras comporta-se de uma forma inversa ao preço da amarração. Para o tipo 

TLP, o preço da ancoragem, que por norma é feita por um dos dois tipos pile, é em média 50% 

mais alto do que para o semi-submersível. No que respeita à ancoragem, o tipo spar pode ter 

bastantes variações, pelo que o preço varia bastante. Por norma o preço do spar encaixa entre 

o preço dos outros dois conceitos falados (CarbonTrust, 2015). Santos et al. (2013a)  

concluiram que, em termos económicos, a melhor opção como sistema de ancoragem é a 

ancoragem por gravidade (gravity anchor). 

 

3.1.4. Síntese 

 

O problema na conceção de plataformas para FOWT é caracterizado por um nível de 

complexidade que torna a identificação do design ótimo praticamente impossível (Hall, 2014). 

Deve ser tido em conta que a utilização de turbinas com as mesmas características das utilizadas 
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em terra pode acarretar problemas mecânicos, dado que as condições a que estão sujeitas são 

diferentes, sendo a turbina sujeita também a forças distintas das verificadas em terra. 

 

Como discutido por Butterfield et al. (2007), as estruturas flutuantes podem ser vistas como a 

combinação de três conceitos principais de estabilização: estabilização por sistema flutuante 

(ballast stabilized), estabilização por amarração (mooring stabilized) e por flutuabilidade 

(buoyancy ou water-plane stabilized). 

 

A Figura 29 mostra a relação entre os métodos de estabilização para algumas estruturas. 

 

Figura 29 Triângulo de estabilidade de estruturas flutuantes (Adaptado de Bjerkseter e Agotnes, 2013). 

 

Tal como indicado, as estruturas avaliadas são estabilizadas por meio de diversos métodos. O 

conceito Hywind é estabilizado principalmente através de grandes massas de base, e por isso, 

o sistema de amarração não tem de lidar com o excesso de flutuabilidade significativa. No 

entanto, o sistema de amarração deve proporcionar estabilidade horizontal.  

 

O conceito WindFloat é, como o Hywind, estabilizado por meio da distribuição de elementos 

de flutuação. Como para o Hywind, é esperado que o sistema de amarração para o WindFloat 

seja principalmente para manutenção da posição horizontal. As estruturas TLP sofrem um 
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tremendo excesso de flutuabilidade, levando a linhas de ancoragem tensas que mantem as 

plataformas quase completamente fixas tanto vertical como horizontalmente (Bjerkseter e 

Agotnes, 2013). 

 

Na Quadro 1, resume-se o estado de cada tecnologia de estabilização. 

 

Quadro 1 Resumo das tecnologias flutuantes (Adaptado de ETI, 2015). 

 

 
TENSION LEG 

PLATFORM 

SEMI-

SUBMERSIVEL 
SPAR 

GERAL 

Uma estrutura 

submersa flutuante 

fixa por linhas em 

tensão 

Uma estrutura semi 

submersa fixa por 

linhas com folga 

Uma estrutura 

que flutua e fixa 

por linhas com 

folga 

 

MASSA PARA 6MW 

(TONELADAS) 

 

1100 2500 11500 

ESTABILIDADE (1-5) 5 2 4 

 

DESENVOLVIMENTO 

DA TECNOLOGIA 

(1-10) 

 

4 7 7 

ALTURA MÍNIMA DA 

ÁGUA 
50 50 80 

COMENTÁRIOS 

Ancoragem e 

amarração 

complexa 

Sistema flutuante 

complexo aumenta 

os custos da 

estrutura 

Instalação 

necessita de 

águas profundas 
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3.2. Tecnologia de transmissão  

 

Um dos problemas da produção de energia elétrica é a transmissão dessa mesma energia dos 

aerogeradores até à rede; esta transmissão pode ser feita através de diferentes sistemas.  

 

3.2.1. Cabos de transmissão 

 

Um aspeto muito importante no desenvolvimento de parques offshore consiste na transmissão 

da energia elétrica, produzida pelas turbinas localizadas no mar, até à rede. Perdas de 

transmissão, o isolamento dos cabos, a manutenção dos mesmos e os custos são questões de 

grande importância no desenvolvimento destes parques (Elkinson, 2007).  

 

Falhas no funcionamento dos cabos poderão resultar num não aproveitamento da produção de 

energia de um aerogerador ou mesmo de todo um parque eólico. Os cabos de transmissão 

representam entre 8 a 10% do custo do projeto do parque, pelo que é importante que os cabos 

estejam bem protegidos e em bom funcionamento (Silva et al., 2011). 

 

A Figura 30 apresenta a secção transversal do cabo submarino XLPE utilizado no WindFloat, 

(WindPlus, 2015). 

 

 

Figura 30 Secção transversal do cabo submarino utilizado no Windfloat (WindPlus, 2015). 
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Este cabo enfrentou alguns problemas de confiabilidade devido a um fenómeno chamado 

water-treeing. Por influência da água, do campo elétrico e das impurezas, surgiam 

complicações no bom funcionamento do cabo. No entanto, o cabo isolado com XLPE foi 

melhorado e é agora um material de referência para cabos submarinos (Worzyk, 2009). Um 

isolamento XLPE consegue um excelente valor dielétrico e um tempo de vida longo 

(Papadopoulos, 2015). As proteções em torno da alma dos condutores asseguram não apenas 

proteção mecânica e isolamento elétrico, mas também a atenuação do campo eletromagnético 

gerado (WindPlus, 2015). 

 

A colocação de cabos submarinos é um processo standard que não levanta qualquer problema 

técnico, embora seja um processo dispendioso e que requer um cuidado especial na escolha do 

traçado, sobretudo junto à costa, tendo em vista minimizar a ocorrência de danos (Silva et al., 

2011).  

 

Os tipos de danos que podem ocorrer são variados e dividem-se, quanto à sua causa, em dois 

grupos: ações naturais (correntes e ondas) ou ações relacionadas com a pesca de arrasto e 

ancoramento de navios. Estes efeitos são minimizados evitando as zonas de rebentação das 

ondas e zonas de pesca e ancoramento intensas.  Para atingir esse objetivo, os cabos devem ser 

enterrados até uma distância da costa em que a profundidade de água seja superior a 50 m 

(Wavec, 2004). 

 

A profundidade de enterramento dos cabos depende principalmente da dureza do fundo. Para 

as zonas em que altura de água é menor do que 50 m, e dependendo do tipo de terreno, o tubo 

é geralmente enterrado a 1 m de terreno (KIS-ORCA, 2016). Em áreas de fundos mais duros é 

mais difícil enterrar os cabos, mas também as âncoras e redes de arrasto têm maior dificuldade 

em o perfurar. Nalguns casos os cabos ficam a flutuar a meia altura pois são utilizados pesos 

para contrariar a flutuação (Figura 31). 
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Figura 31 Ilustração do posicionamento dos cabos dentro de água (NREL, 2015). 

 

A colocação de cabos submarinos é bastante dispendiosa. Um navio especializado custa entre 

50 a 90 mil dólares por dia (Axelsson, 2008).  

 

3.2.2. Corrente alternada ou corrente contínua 

 

Os sistemas de transmissão de energia dos parques eólicos utilizam cabos submarinos para 

interligar os vários geradores eólicos e para fazer a ligação do parque até à rede elétrica. Estes 

sistemas podem utilizar corrente alternada (AC) ou tecnologias de corrente contínua (DC). A 

utilização de corrente alternada encontra-se numa fase mais madura, enquanto os sistemas de 

transmissão por corrente contínua são um desenvolvimento mais recente que se destina a 

ocupar menos espaço do que os sistemas de transmissão AC (Adeuyi e Liang, 2016). 

 

A distância à costa tem vários impactos no custo e influencia a escolha no tipo de corrente a 

utilizar. Em primeiro lugar, aumenta o comprimento dos cabos elétricos submarinos que são 

necessários para ligar o parque à rede, o que aumenta o preço. Em alguns casos, as perdas 

causadas pela resistência elétrica AC padrão (que aumenta com a distância) são altos o 

suficiente para que seja mais rentável considerar uma configuração direta HVDC. No entanto, 

esta decisão depende de alguns fatores, tais como o tamanho do projeto e a regulamentação. A 

distância da costa também faz aumentar os desafios logísticos durante a construção e 

operações, aumentando assim tanto o capital gasto, bem como as despesas operacionais.  
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Na Figura 32 estão representadas, de uma forma básica, os diferentes tipos de ligações que se 

podem fazer para ligar à rede. 

 

 

Figura 32 Opções básicas para ligação à rede (Gasch e Twele, 2012). 

 

A ligação interna em AC em conjunto com a ligação à rede também em AC, é a mais utilizada 

tanto para parques offshore como onshore (Gasch e Twele, 2012).  

 

3.2.2.1. Transmissão de energia em AC 

 

Média tensão AC 

Tipicamente, o sistema de recolha de energia dentro do parque consiste em cabos de Corrente 

Alternada em Média Tensão (MVAC) que interligam os aerogeradores. No caso MVAC este 

cabo é também responsável pela transmissão (Elkinson, 2007). Tipicamente, cada aerogerador 

tem um transformador integrado que aumenta a tensão até ao nível desejado para a transmissão, 

por exemplo, 3 kV/33 kV ou 0.69 kV/33 kV (Erikson, 2008; Herbert-Acero et al., 2014). 

 

Os cabos submarinos atuam em média tensão (MV) e ligam os geradores a um sistema de 

barramento em MVAC. Aumentar a tensão dos cabos de 33 para 66 kV reduz as perdas, 
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aumenta a distância de transmissão, aumenta a capacidade de transmissão e resulta numa menor 

necessidade de subestações offshore (BVG Associates, 2013).  

 

O sistema de energia em MVAC é bastante semelhante ao sistema Corrente Alternada de Alta 

Tensão (HVAC), no entanto funciona a uma tensão mais baixa. Nos sistemas que utilizam 

MVAC, a tensão não é aumentada no ponto de transmissão, já que a energia produzida é 

transmitida ao mesmo nível de tensão do utilizado dentro do parque eólico (Lluch, 2015).  

 

A grande vantagem da utilização de MVAC é a possibilidade de dispensar a utilização de uma 

subestação offshore, já que não há necessidade de adaptar o nível de tensão. Como 

contrapartida, o funcionamento a baixas voltagens implica uma corrente mais elevada o que 

faz com que as perdas por efeito de Joule sejam consideravelmente mais elevadas do que em 

HVAC (Lluch, 2015). 

 

Portanto, MVAC é o método adequado se os referidos prejuízos puderem ser diminuídos, ou 

seja, para parques eólicos pequenos ou a muito curtas distâncias da costa. Lazcano et al. (2015) 

sugerem que MVAC é adequado para FOWP com potência nominal inferior a 200 MW e 

menos de 20 km de distância do ponto de ligação à rede. 

 

Alta tensão AC 

 

Num sistema em HVAC, a rede interna de média tensão do parque tem de ser concentrada 

numa subestação offshore, em que um transformador eleva a tensão até 110 kV ou 150 kV, e é 

daí transportada até à subestação em terra. Esta elevação é necessária para parques de maiores 

dimensões e que estão um pouco mais longe da costa, em relação aos MVAC, de forma a evitar 

maiores perdas por efeito de Joule (Raposo, 2014). 

 

O sistema de transmissão em HVAC convencional oferece a possibilidade de fazer uma ligação 

à rede de forma simples e económica. A ligação entre a subestação offshore e a rede é feita 

através de um dos vários tipos de cabos HVAC de três núcleos isolados com XLPE (Meier, 

2005). 
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A transmissão de energia em HVAC tem o inconveniente da alta capacitância dos cabos 

submarinos conduzir à formação de grandes quantidades de potência reativa, limitando a 

capacidade do cabo de transportar a potência ativa e sendo necessário um dispositivo de 

compensação da potência reativa em ambas as pontas do cabo (Raposo, 2014; Meier et al., 

2005).  

 

3.2.2.2. Transmissão de energia em DC 

 

Um sistema de transmissão em DC é um sistema que usa cabos submarinos para fazer ligação 

direta para recolher a eletricidade dos aerogeradores. Cada um dos cabos DC liga os diferentes 

aerogeradores em série. Este sistema pode ser construído em baixa ou média tensão 

(Lakshmanan, 2015) 

 

Baixa tensão 

 

A Figura 33 mostra um sistema em baixa tensão DC (LVDC), onde os cabos funcionam 

utilizando baixa tensão 1,2 kV DC. Neste sistema a saída do aerogerador é retificada usando 

apenas uma fase para converter a potência. As séries de aerogeradores são ligadas em LVDC 

e posteriormente ligadas a conversores MVDC, que aumentam a tensão para 33 kV. Estes 

conversores são instalados em plataformas offshore (Adeuyi e Liang, 2016).  

 

 

Figura 33 Sistema de recolha utilizando baixa tensão DC. 
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Média tensão 

 

Neste tipo de sistema, o sistema pode funcionar a média tensão 33 kV DC (Figura 34). A saída 

do gerador é primeiro retificada usando um conversor AC/DC, e depois aumentada para uma 

corrente DC mais elevada, utilizando um conversor DC-DC (Pan et al., 2013). Este conversor 

DC-DC é utilizado para eliminar a necessidade de uma subestação AC e plataformas nos 

parques eólicos para reduzir os custos do projeto. O sistema conversor DC-DC ilustrado na 

Figura 34 usa três componentes: um inversor, um transformador e um retificador, de modo a 

obter uma transformação 1,2 kV /33 kV. No Reino Unido é previsto que a utilização de cabos 

em média tensão DC venha a ultrapassar a de cabos em média tensão AC em 2020. (BVG 

Associates, 2013b). 

 

 

Figura 34 Sistema de recolha utilizando média tensão DC. 

 

3.2.2.3. Vantagens e desvantagens 

 

O sistema de transmissão HVAC apresenta algumas vantagens (Ackermann, 2005): 

• custo reduzido; 

• menores perdas para transmissão até cerca de 50 km; 

• tecnologia dominada há bastantes anos (utilizada na maioria dos parques eólicos 

existentes). 
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Em contrapartida, o sistema HVAC apresenta também algumas desvantagens (Gasch e Twele, 

2012):  

• devido aos efeitos capacitivos dos cabos submarinos, geram grandes quantidades de 

potência reativa com o aumento do comprimento do cabo; 

• não é exequível para distâncias superiores a 50 km;  

• as perdas aumentam significativamente com o aumento das potências do parque eólico 

e o aumento da distância à costa. 

 

Sendo que a expansão de redes AC é limitada por problemas legislativos e de capacidade para 

longas distâncias, a tecnologia de corrente contínua em alta tensão (HVDC) tem vindo a ser 

considerada como uma boa solução (Hertem e Ghandhar, 2010). 

 

Diferentes estudos têm sido desenvolvidos para encontrar a solução apropriada para construir 

redes HVDC. Existem duas tecnologias, baseadas ou em conversores de linha comutada (LCC) 

ou em conversores de fonte de tensão (VSC). 

 

O modo de transmissão HVDC LCC é o mais convencional, no entanto, não tem grandes mais 

valias, pois é muito dispendioso e utiliza a frequência da rede (Raposo, 2014). 

 

As vantagens associadas ao sistema de transmissão HVDC LCC são (Ackermann, 2005): 

• pode ser utilizada para grandes distâncias e grandes quantidades de potência; 

• a ligação pode ser assíncrona e é possível o controlo de potência ativa no parque eólico 

através da eletrónica de potência.  

 

Como desvantagens salienta-se (Ackermann, 2005): 

• requer estações de conversão volumosas; 

• só funciona quando as duas extremidades AC estiverem sob tensão; 

• como é constituído por vários componentes eletrónicos tem mais possibilidade de 

avariar do que a tecnologia HVAC.  

 

Os sistemas de transmissão em HVDC VSC utilizam uma tecnologia mais recente, que é mais 

versátil e robusta. Estão associadas algumas vantagens a este sistema de transmissão, sendo as 
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principais: apresenta todas as vantagens do HVDC LCC incluindo o controlo independente da 

potência ativa e reativa.  Para realizar a comutação, não necessita de nenhuma fonte de corrente 

alternada, nem compensadores estáticos ou bancos de condensadores, ao contrário da 

tecnologia HVDC LCC. No que se refere à quantidade de filtros, não será necessário um 

número tão elevado de filtros, tornando assim, o conversor de menor dimensão em relação ao 

HVDC LCC. Pode ser utilizada a função “black start”, permitindo um apoio parcial ou total 

do sistema em caso de falha do mesmo (Glasdam, 2015). 

 

As principais desvantagens associadas a sistemas de transmissão em HVDC VSC são (Tavares, 

2010):  

• é mais dispendioso do que a tecnologia HVDC LCC; 

• a modulação por largura de pulso (Pulse Width Modulation - PWM) apresenta uma 

frequência elevada, o que leva a que as perdas sejam maiores do que o HVDC LCC; 

• permite transmitir menores valores de potência, quando comparado com o HVDC LCC. 

 

Ambas as tecnologias são adequadas para parques de grande dimensão que se encontrem 

distantes da costa e necessitam de grandes subestações offshore devido à quantidade e 

dimensões dos componentes (Raposo, 2014). 

 

Uma análise da NREL sugere que o ponto em que a solução HVDC passa a ser mais rentável 

do que a tecnologia HVAC, para um projeto individual de 600MW, acontece por volta dos 

115km, para os preços praticados no presente (Smith et al. 2015). 

 

3.2.2.4. Esquemas de controlo 

 

Existem diferentes esquemas de controlo para tensão DC na rede HVDC: master-slave, voltage 

margin scheme e DC voltage droop. 

 

Master-Slave: neste esquema, um terminal é responsável por controlar a tensão DC e outros 

conversores operam em modo de potência ativa constante. No caso da estação responsável pelo 

controlo não consiga cumprir a sua função, deve ser atribuído outro conversor para controlar a 

tensão DC e evitar o colapso do sistema (Adeuyi e Liang, 2016).  
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Voltage margin Scheme: neste método, um conversor é responsável por manter a tensão DC da 

rede num nível desejado, enquanto outros conversores trabalham em modo de potência 

constante. Se o conversor definido para controlar a tensão DC não for capaz de fornecer ou 

extrair a potência necessária para controlar a sua tensão DC, a tensão DC muda e quando atingir 

o valor definido de outro conversor, este irá também funcionar como conversor de vazio. A 

margem de tensão deve ser configurada de modo a ser suficiente para evitar interação entre 

controladores (Adeuyi e Liang, 2016). 

 

DC Voltage Droop: neste método, alguns conversores têm como função mudar a potência ativa 

injetada proporcionalmente ao desvio local da tensão DC de modo a fornecer um balanço da 

potência ativa na rede HVDC.  A característica da potência-tensão no método de queda para 

um sistema de dois terminais é demonstrada na Figura 35 

 

 

Figura 35 Características da potência-tensão dos conversores em controlo de queda (Adeuyi e Liang, 

2016). 

 

Dada a rede HVDC como uma solução relevante para a integração de parques eólicos, a 

variação do vento é, portanto, um parâmetro chave na fase de projeto e, especialmente, para a 

implementação de sistemas de controlo de rede HVDC. Esta variação para parques em grande 

escala ligados à rede HVDC podem ser geridos com segurança pelo esquema de controlo da 

queda de tensão DC (Beerten, 2011). Para atribuição de distribuição de potência mais precisa, 

uma coordenação de injeção de potência de alto nível é requerida. 
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3.2.2.5. Estrutura operacional 

 

Um dos principais problemas a ser resolvido para as grandes redes elétricas passa pela interação 

entre os operadores do sistema de transmissão (OST) e quem controla a rede. É importante o 

desenvolvimento de iguais códigos de rede para, por exemplo, transmitir energia entre países 

diferentes.  

 

No caso de a rede ter múltiplos OST, podem ser consideradas diferentes arquiteturas para o 

funcionamento da rede (Adeuyi e Liang, 2016): 

• Arquitetura independente: um OST independente pode exclusivamente operar uma rede 

HVDC que liga diferentes áreas AC. O operador da rede HVDC deve seguir as regras 

de ligação definidas pelos OST AC. 

• Arquitetura distribuída: algumas das tarefas, como controlar o fluxo de potência, podem 

ser distribuídas pelos OST. Deste modo, a necessidade de subestruturas para controlar 

a rede é minimizada. 

• Arquitetura integrada: um dos OST tem a responsabilidade de operar a rede HVDC. A 

implementação de algumas funções, como o fluxo de potência AC/DC ótimo, são mais 

simples nesta arquitetura. Neste caso devem existir políticas e acordos claros para a 

partilha dos benefícios de operação da rede HVDC.  

 

3.2.2.6. Disponibilidade de tecnologia  

 

Fazer a ligação à rede torna-se mais complicado para um parque offshore. O preço dos cabos 

submarinos é mais elevado (por quilómetro) do que o preço dos cabos onshore. Muitos destes 

cabos vão ter de percorrer longas distâncias até um ponto apropriado de ligação à rede, para 

além da distância até aos centros de procura (Green e Vasilakos, 2011). 

 

A disponibilidade de cabos de alta tensão é outra consideração de importância para FOWT à 

escala comercial. Até agora foram utilizados cabos de baixa tensão (33 kV ou 66 kV) para 

exportar energia até à costa. Contudo, os projetos de maior dimensão exigem cabos de alta 

tensão (132 kV para 220 kV) para minimizar as perdas elétricas. Embora os cabos 132-220 kV 

sejam comuns em projetos fixos, desenvolver cabos 132-220 kV dinâmicos pode apresentar 
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um grande desafio para a indústria, especialmente na ausência de um mercado para impulsionar 

o desenvolvimento da tecnologia (Carbon Trust, 2015b).  

 

3.2.3. Sistema de recolha de energia  

 

O objetivo principal do sistema de recolha de energia (park collection system) é recolher a 

energia de cada aerogerador, e fazer a transmissão até um ponto de recolha comum (Shao e 

Agelidis, 2010).  Para parques de grande capacidade, o ponto de recolha pode ser uma 

subestação offshore ou podem até ser utilizados múltiplos pontos de recolha (Green, 2007). 

 

Disposição para sistemas DC 

 

A disposição radial, que apresenta pouco gasto com os cabos e algoritmos de controlo simples, 

é o mais utilizado para parques eólicos com grande capacidade (King e Jenkins, 2008).  

 

Também Bjerkseter e Ågotnes (2013) concluíram que, de entre várias disposições, uma 

variação de uma disposição radial (Figura 36) é a melhor solução a associar o preço do cabo e 

instalação, combinado com as perdas máximas do cabo. Para além disso, esta disposição é 

também favorável em relação a possíveis falhas nos cabos, já que, caso exista um problema, 

apenas serão afetados no máximo 5 aerogeradores. 

 

 

Figura 36 Exemplo de disposição para um sistema de recolha de energia (Bjerkseter e Ågotnes, 2013). 
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Existem várias outras disposições possíveis, cada um com as suas vantagens e desvantagens. 

A formação em anel é a mais segura e tem menos perdas durante o período normal de 

funcionamento. A disposição de retorno único (single return layout) permite rotas alternativas 

para fazer exportação de energia quando existem falhas imprevistas no sistema. A disposição 

em estrela permite reduzir o tamanho dos cabos e oferece maior segurança (Perveen et al., 

2014).  

 

Disposição para sistemas AC 

 

O principal objetivo do sistema MVAC é fundir o sistema de recolha de energia com o sistema 

de transmissão, o que significa que a rede responsável por recolher a energia de cada 

aerogerador também tem a responsabilidade de a transmitir até terra. A transmissão de potência 

faz-se com o valor da tensão à saída das turbinas (OTEO, 2015). 

 

A configuração a ser utilizada para parques em AC é adequada para pequenos parques eólicos 

com uma curta distância de transmissão (Lundberg, 2006), como o apresentado na Figura 37.  

 

 

Figura 37 Esquema de um sistema de transmissão para um parque em AC (Lundberg, 2006). 

 

Para este tipo de esquema, cada cabo é instalado individualmente até ao ponto de reunião. Do 

ponto de reunião até à rede, todos os cabos são instalados em conjunto. Isto significa que existe 

um custo de instalação de cabo a cabo, a partir das eólicas até ao ponto de reunião, e apenas 

um para a ligação desse ponto até à rede. 
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Segundo Lundberg (2006), este esquema torna-se o menos dispendioso para parques com 

potências até 200 MW e com distâncias à costa de até 20 km (a uma tensão de 33 kV).  

 

3.2.3.1. Otimização da disposição do parque 

 

O objetivo da indústria é reduzir o custo da energia que é entregue à rede. Mas, de um modo 

global, interessa não só diminuir o custo como aumentar o rendimento. Para atingir esse 

objetivo interessa reduzir o Custo da Energia (Cost of Energy, CoE).   

 

Para chegar ao melhor CoE, deve ser tida em conta: 

• A melhor disposição do parque no que diz respeito à produção de energia (abundância 

do recurso e diminuição das perdas por efeito de esteira); 

• A melhor disposição do parque de modo a diminuir os gastos (Pillai et al., 2015).  

 

Dois fatores que afetam a performance de um parque eólico são o espaçamento entre 

aerogeradores e a sua disposição em relação à direção predominante do vento (Castro, 2012).  

 

Teoricamente, um espaçamento entre aerogeradores superior a 10 diâmetros do rotor (D) é 

ótimo quando apenas o comprimento dos cabos e as perdas do parque são tidas em 

consideração. Na prática, os espaçamentos entre as turbinas eólicas utilizados offshore são 

apenas ligeiramente maiores do que onshore: 6 a 8 D, na direção preferencial do vento e 4 a 6 

D, na direção perpendicular (Gasch e Twele, 2012). Com estas distâncias existe uma perda de 

energia devido ao efeito de esteira de cerca de 5% (Castro, 2012). 

 

Foram já desenvolvidos diversos tipos de software para ajudar as empresas a otimizar a 

disposição dos parques. Para os parques eólicos fixos, os modelos das perdas conseguem atingir 

uma boa precisão. No entanto, para os parques flutuantes, principalmente os que usam 

amarração com folga, poderá existir um movimento lateral de até 50 m (Tran e Kim, 2015). 

Este tipo de movimento carece de investigação futura para perceber até que ponto pode implicar 

um aumento da fadiga no aerogerador ou mesmo aumentar o efeito de esteira.  
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Como existe uma falta de ferramentas de simulação, que obtenham resultados precisos, para 

análise e otimização destes sistemas que são bastante complexos (Myhr, 2013), o recurso a 

algoritmos de otimização genética poderá ser uma boa opção.  

 

3.2.3.2. Algoritmos de otimização 

 

Nos últimos anos, têm sido desenvolvidos alguns métodos de otimização conceptualmente 

diferentes das técnicas tradicionais de programação matemática. A maioria desses métodos é 

baseado em certas características e comportamentos da área da biologia. 

 

Valverde e Alves (2014) dividiram os algoritmos de otimização em duas categorias base: 

determinísticos e probabilísticos. Os algoritmos determinísticos são utilizados principalmente 

quando existe uma relação clara entre a possível solução e a função de utilidade de um 

determinado problema. Neste caso, todo o espaço de pesquisa pode ser explorado de modo a 

encontrar a solução ótima. Caso a função de utilidade fornecida seja mais complexa, o número 

de variáveis que influenciam a solução irá também aumentar, o que torna mais moroso e menos 

viável uma abordagem determinística. A otimização da disposição de um parque é um 

problema complexo, por isso, a melhor aproximação é obtida através de algoritmos 

probabilísticos (Valverde e Alves, 2014). 

 

Algoritmos genéticos  

 

Os algoritmos genéticos são técnicas de otimização com base em processos de seleção natural 

e genética evolutiva. São utilizados particularmente em problemas onde se desconhece ou 

pouco se sabe sobre o espaço de pesquisa. É escolhida aleatoriamente uma população inicial 

de candidatos. Dessa amostra, o algoritmo vai selecionar os que mais se enquadram na solução 

desejada. Como os indivíduos mais aptos são mais suscetíveis de se reproduzirem, irão passar 

a sua informação genética para a geração seguinte. À medida que o processo continua, os 

melhores genes iram dominar, e a solução tenderá para a solução ótima. A nova geração é 

criada usando três operações: seleção, cruzamento e mutação. Na seleção, os indivíduos são 

selecionados com base na sua qualidade relativa, para que possam conciliar a sua informação 

genética para criar a próxima geração. A operação de cruzamento consiste em combinar as 
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melhores qualidades dos indivíduos para as misturar de forma aleatória e formar novas 

soluções. A operação de mutação permite alterações aleatórias aos indivíduos, o que permite 

continuar a pesquisa até encontrar a solução ótima (Eiben et al, 1994). 

 

Algoritmo de estratégia evolutiva 

 

O algoritmo de estratégia evolutiva é baseado no processo de seleção natural. Uma população 

é selecionada dentro do espaço de pesquisa e a geração seguinte é criada pela aplicação de 

mutações e operações de seleção. A mutação é feita pela adição de um valor aleatório com uma 

distribuição normal a cada componente vetor. Na operação de seleção, a informação genética 

das melhores soluções será utilizada para gerar outras (Valverde e Alves, 2014). 

 

Sistema colónia de formigas 

 

Este sistema é inspirado no verdadeiro comportamento das colónias de formigas. Nas colónias 

as formigas cooperam entre si utilizando uma forma indireta de comunicação (deixando um 

rasto de feromonas) para conseguirem encontrar o caminho mais curto até à fonte de comida. 

O comportamento apresentado pelas formigas inspirou um algoritmo de pesquisa para 

encontrar o melhor caminho para chegar a um destino. Segundo Dorigo e Gambardella (1997), 

qualquer sistema que possa ser representado com um gráfico pode usar este algoritmo para 

encontrar a melhor solução ou o caminho mais curto, ou ainda, o caminho com o menor custo. 

Basicamente, o algoritmo consiste em procurar várias soluções em paralelo. O caminho mais 

curto será percorrido, em média, mais vezes, levando a que se chegue à conclusão de qual é a 

melhor solução. No caso das formigas, será o caminho que começa a ter um maior rasto de 

feromonas e como tal, começa a ser escolhido por mais formigas. 

 

Algoritmo de otimização por enxame de partículas 

 

Otimização por enxame de partículas foi introduzido por Kennedy e Eberhart (1995). Este 

algoritmo foi inspirado pelo comportamento social dos cardumes de peixes e bandos de 

pássaros. A otimização por enxame consiste numa população de partículas que é movimentada 

no espaço de pesquisa. As partículas vão-se movendo e guardando o registo das melhores 
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soluções que encontraram até aquele momento. O enxame vai sendo guiado através das 

melhores soluções que as partículas encontram, até encontrar o melhor resultado. Eberhart e 

Kennedy (1995), chegaram também a conclusão de que um melhor resultado é obtido quando 

cada partícula tem acesso à informação das avaliações do resto do grupo. 

 

3.2.4. Subestações: plataformas fixas ou flutuantes 

 

As subestações representam, normalmente, as fronteiras entre sistemas num parque eólico 

offshore. Enquanto a subestação offshore responsável por aumentar a tensão para o nível 

necessário para a transmissão, separa o sistema de recolha do sistema de transmissão, a 

subestação onshore, cuja função é injetar a energia produzida na rede elétrica, serve como uma 

fronteira entre a parque eólico e a rede elétrica. No entanto, estas subestações são formadas 

pelo mesmo tipo de equipamento: transformadores, interruptores, baterias e outros 

componentes (Limpo, 2011). 

 

A subestação offshore pode ser instalada de duas maneiras distintas: uma plataforma acima do 

nível do mar ou submarina. A plataforma submarina, como o nome indica, é fixa no fundo do 

oceano de forma a que fique abaixo da linha de água. Esta opção pode servir para sistemas AC, 

porque não necessitam de grande manutenção, mas não é adequado para sistemas DC, pelas 

razões opostas. Além disso, ainda é difícil (e, portanto, caro) para estabelecer e manter uma 

estrutura deste tipo no mar (Alegría et al., 2008). 

 

A plataforma acima do nível do mar pode ter dois tipos diferentes de fundações: fixas ou 

flutuantes. Quando o fundo do mar fica a muita profundidade, deve-se recorrer a uma 

plataforma flutuante (Alegría et al., 2008).  

 

Em 2002, o Danish Horns Rev 1 tornou-se o primeiro projeto a usar HVAC a uma tensão de 

150 kV. Por ter uma capacidade instalada de 160 MW e por estar a uma distância média da 

costa de 17 km, foi o primeiro a usar um posto de transformação offshore (LORC, 2016).  

 

No entanto, apenas em 2013 surgiu a primeira subestação offshore flutuante, que se encontra 

no Japão. Ancorada a 2 km da costa encontra-se a subestação Fukushima Kizuna (Figura 38). 
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É a primeira subestação flutuante em funcionamento. Contém um transformador para converter 

a eletricidade gerada por alguns protótipos para alta tensão para posteriormente ser enviada 

para a costa. Faz também parte da estrutura uma torre de observação para fazer medição da 

direção e velocidade do vento. Esta estrutura eleva-se 60 m acima da superfície do mar. É 

composta por um transformador de 66 kV e 25 MVA de potência. Como forma de flutuação 

utiliza uma tecnologia advanced spar (NIPPON, 2014). 

 

 

Figura 38 Subestação flutuante "Fukushima Kizuna" (fonte: Fukushima Forward, 2013). 

 

A finalidade de uma subestação offshore é minimizar as perdas de transmissão, aumentando a 

tensão para um nível superior, adequada para a transmissão até à costa. A subestação é 

dimensionada com a potência adequada para a capacidade do projeto. Ao aumentar a tensão irá 

ocorrer uma minimização das perdas nos cabos, aumentando a eficiência global do sistema. 

Todos os parques eólicos offshore exigem subestações, podendo estas estar localizadas no mar 

ou em terra. Para as subestações que estão posicionadas dentro do parque eólico, é escolhido o 

local que minimiza a distância do cabo de exportação e interligação (Kaiser e Snyder, 2010). 

 

As subestações onshore também incluem equipamentos para monitorizar a qualidade da 

energia, tais como a estabilidade de tensão e os distúrbios harmónicos e sistemas SCADA 

(Supervisory Control And Data Acquisition) que permitem que o comportamento de todo o 

sistema seja monitorizado e controlado (Kaiser e Snyder, 2010). 
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Segundo Machado et al. (2015), as subestações utilizadas na tecnologia HVDC-VSC são mais 

dispendiosas do que as utilizadas na tecnologia HVAC, devido à elevada complexidade dos 

componentes utilizados. Esta diferença deve-se principalmente aos diferentes componentes 

principais utilizados nestas subestações, já que a tecnologia HVDC-VSC utiliza elementos que 

não são necessários no caso HVAC (condensadores, filtros e conversores VSC).  

 

Para a mesma potência instalada, uma plataforma HVDC pode ser cerca de 85% mais cara do 

que uma plataforma HVAC (Van Eeckhout, 2008). 

 

3.2.5. Injeção na rede 

 

Além das características principais dos aerogeradores, plataformas flutuantes, amarrações e 

âncoras, a infraestrutura elétrica que irá receber a energia produzida é um tópico bastante 

importante que deve ser discutido, embora muitas vezes não lhe seja dada a devida importância 

quando se fala sobre a tecnologia eólica flutuante.  

 

São necessários regulamentos claros para assegurar a boa operação do sistema elétrico e a sua 

segurança quando há uma ligação de aerogeradores. No que a este ponto diz respeito, existem 

avanços consideráveis nos desenvolvimentos tecnológicos da eletrónica de potência que 

garantem a segurança do sistema (Barros, 2011). 

 

Injetar milhares de megawatts de potência no sistema elétrico é um grande desafio para a rede. 

Em muitos países o sistema elétrico é bastante centralizado, com recurso a grandes centrais 

elétricas. O crescimento massivo deste tipo de aproveitamento vai levar a consideráveis 

intermitências na rede. Por razões de segurança energética, deve ser feito um balanço continuo 

entre a produção, trocas com outros países, e o consumo. Isto quer dizer que se deve sempre 

regular as variações de carga (Gasch e Twele, 2012). A dificultar este balanço estão os 

diferentes requisitos dos códigos de rede de país para país, que se devem não só às diferentes 

condições de produção, mas também à robustez do sistema elétrico e aos diferentes níveis de 

tensão (Barros, 2011).  
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Tal como para os parques onshore, previsões confiáveis de geração de energia com uma 

antecedência de 24h são importantes e podem levar a grandes ganhos económicos. 

 

A ligação a um aerogerador apenas pode ser utilizada quando este está realmente a produzir, e 

é conhecido que têm fatores de carga relativamente baixos, aumentando o custo por MWh 

(Green e Vasilakos, 2011).  Uma opção para reduzir os custos de ligação foi apresentada pela 

National Grid (2008), passa por construir o parque com uma capacidade ligeiramente maior do 

que a do cabo (112%), já que os parques raramente trabalham à capacidade máxima.  

 

Em Portugal, a maioria dos parques eólicos são ligados à rede elétrica em muito alta tensão 

com linhas de 150 kV e 220 kV, ou então em alta tensão com linhas de 30 kV e 63 kV (Silva, 

2011). 

 

3.2.6. Síntese 

 

Os sistemas de transmissão estão disponíveis em quatro tipos: corrente alternada de média 

tensão (MVAC), corrente alternada de alta tensão (HVAC), corrente contínua de alta tensão 

com conversores de linha comutada (HVDC LCC) ou corrente contínua de alta tensão com 

conversores fonte de tensão (HVDC VSC). Para a escolha do sistema de transmissão, os fatores 

que têm a maior influência na decisão, para além dos económicos, são a quantidade de energia 

a ser transmitida e a distância de transmissão.  

 

A tecnologia de transmissão AC é a que se encontra mais desenvolvida, dado ser utilizada há 

mais tempo do que a DC. Os estudos que se fazem mais recentemente tendem a incidir sobre 

tecnologias DC para parques com grande potência instalada (por norma mais de 500 MW). 

 

Os sistemas AC têm grandes perdas e tendem a tornar-se mais dispendiosos, mas apenas para 

grandes distâncias e grandes potências. Nesses casos, os sistemas HVDC são a melhor escolha 

quando se trata de distância de transmissão além dos 80-100 km e potências a partir dos 300 

MW (Figura 39).  
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Figura 39 Escolha do sistema de transmissão para diferentes potências de parques eólicos e distância à 

costa baseado no potencial económico (Meier, 2005). 

 

No entanto, caso seja necessário recorrer a transmissão HVDC, existem maiores desafios 

associados. O tamanho da plataforma do transformador e cabos maiores, serão alguns dos 

desafios a ultrapassar.  

 

Para resumir, não existem regras definidas sobre a escolha do meio de transmissão. Sendo cada 

caso altamente dependente dos diferentes parâmetros de transmissão (tensão, secção do cabo). 

Cada caso deve ser analisado separadamente, a fim de compreender a tecnologia de transmissão 

mais adequada. 

 

No entanto, espera-se que a maioria dos parques eólicos flutuantes sejam colocados em zonas 

próximas da costa (distâncias inferiores a 100 km) para evitar os custos e riscos associados com 

a transmissão DC (Carbon Trust, 2015b) e para diminuir a potência reativa no barramento 

onshore (Machado et al., 2015).  
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3.3. Recurso e análise de custo 

 

Como foi sendo referido nos subcapítulos anteriores, o custo é um dos principais aspetos 

influenciadores no que respeita à escolha da tecnologia e do local de implementação do parque. 

Para além disso, o recurso é também um ponto importante, que influencia a viabilidade do 

aproveitamento, pelo que deve ser tido em consideração no planeamento de um parque. 

 

Embora para locais mais profundos e/ou mais longe da costa os custos de construção e operação 

geralmente aumentem, estes locais oferecem maior disponibilidade de recurso eólico, 

aumentando desse modo a produção e minimizando os impactos visuais e ambientais 

(Hamilton et al. 2014). 

 

3.3.1. Planeamento de um parque 

 

Existe já bastante experiência comprovada no que respeita ao planeamento de parques eólicos 

offshore fixos. As empresas de engenharia têm ferramentas para o cálculo de custos e 

planeamento de parques eólicos, que apoiam o processo de tomada de decisão para o 

investimento. Em parques eólicos offshore para águas profundas há ainda falta deste tipo de 

ferramentas devido à fase de desenvolvimento da tecnologia, havendo apenas protótipos 

instalados (PrinciplePower, 2015). Essas ferramentas podem ajudar na otimização de parques 

eólicos e na redução de custos. 

 

A tecnologia para aerogeradores flutuantes tem sido desenvolvida nos últimos anos, mas, 

apesar dos grandes desenvolvimentos, ainda não existem parques a ser utilizados para fins 

comerciais. O preço da energia é maior do que para as turbinas fixas muito devido às estruturas 

de suporte serem dispendiosas. 

 

Torna-se evidente que os projetos passam por três fases distintas de desenvolvimento: 

1- Iniciação, demonstração do conceito; 

2- Desenvolvimento pré-comercial; 

3- Desenvolvimento à escala comercial. 
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Para ganhar a confiança dos investidores, e apesar de já várias empresas terem experiência no 

ramo, cada tecnologia segue normalmente estes passos, sendo que o processo pré-comercial é 

geralmente feito com recurso a uma única turbina de teste para fazer a validação do programa.  

 

Um exemplo deste tipo de processo é apresentado pelo BOEM (Bureau of Ocean Energy 

Management) que divide o processo em quatro fases distintas (BOEM, 2015):  

• Planeamento e análise: são pedidas informações sobre este tipo de projetos. São 

identificadas áreas prioritárias, sendo nesta fase que são contactadas as entidades 

responsáveis pelo ambiente e recursos naturais ou outras de interesse; 

• Leasing: é determinado se existe interesse competitivo de forma a fazer a adjudicação 

do projeto. Caso exista, é feito um concurso público para encontrar o adjudicatário. 

Caso não exista, a adjudicação é negociada; 

• Escolha do local: a empresa que ganha o projeto realiza estudos de caracterização do 

local e submete um plano de avaliação do local. O plano é depois revisto pelas entidades 

competentes, que decidem se aprovam, aprovam com modificação ou rejeitam o plano. 

Caso seja aceite, o concessionário realiza estudos no local (normalmente com recurso 

a torres meteorológicas ou uma FOWT de teste);  

• Construção e funcionamento: é submetido um plano de operação e construção. O plano 

é revisto pelas entidades competentes, que decidem se aprovam, se aprovam com 

modificação ou se rejeitam o plano. Caso seja aceite, o concessionário pode seguir para 

a construção do projeto. Antes do final do contrato de concessão, deve ser apresentado 

um plano de desmantelamento da instalação.  

 

3.3.2. Análise de custos do ciclo de vida (LCCA) 

 

Quando se considera um tempo de vida mais alargado, por exemplo 20 a 30 anos, quantificar 

as despesas nas diferentes fases do projeto torna-se importante em relação aos custos e risco da 

instalação. Estes custos são frequentemente chamados de Análise de Custos do Ciclo de Vida 

(Life Cycle Cost Analysis (LCCA)) e são uma forma conveniente e bastante utilizada para 

avaliar o potencial económico do projeto (Shil e Parvez, 2007).  
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A LCCA é dividida em cinco fases principais, dependendo das condições de operação (Mhyr 

et al., 2014): 

• Desenvolvimento e acordo; 

• Produção e aquisição; 

• Instalação e colocação;  

• Funcionamento e manutenção;  

• Desmantelamento. 

 

Os três primeiros pontos referem-se às despesas que ocorrem antes do projeto estar operacional, 

a estas despesas dá-se o nome de CAPEX (Figura 40).  Estas despesas consistem em custos de 

investimento iniciais relacionados com a avaliação do local, engenharia (aquisição e fabrico 

dos aerogeradores), estruturas de apoio e estruturas de ligação à rede e os custos relacionados 

com o transporte e instalação das unidades no local (Collu e Borg, 2016).  

 

Como se verifica na Figura 40, a turbina e a estrutura são responsáveis por dois terços do 

CAPEX total, sendo 43% correspondentes ao custo da turbina e 22% à estrutura. 

 

  

Figura 40 Distribuição dos gastos CAPEX num FOWP típico (adaptado de CarbonTrust, 2015). 

 

Na Figura 40, os custos apresentados como “balanço do sistema” referem-se sobretudo à 

necessidade de cabos ou subestações offshore. 
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Alguns autores dividem o LCCA de uma forma diferente, não existindo uma coerência em 

relação à fronteira entre as diferentes fases. Mais uma vez, cada projeto tem a sua própria forma 

de instalação e necessidade de partes ou componentes distintas, o que pode levar a diferenças 

significativas na divisão de custos apresentada. 

 

O quarto ponto diz respeito às despesas de funcionamento e manutenção (OPEX). O OPEX 

inclui todos os custos relacionados com o funcionamento do parque eólico offshore, incluindo 

manutenção, reparações, acompanhamento e controlo da exploração (Collu e Borg, 2016). O 

cálculo do OPEX envolve bastantes variáveis e informação detalhada. Uma aproximação mais 

simples pode ser feita considerando os custos do investimento ou através de um custo por MWh 

produzido pelo parque (Herber-Acer, 2014). 

 

O quinto e último ponto refere-se as despesas de desmantelamento (DECEX). Nestas despesas, 

efetuadas no final da vida útil da instalação, está incluído o desmantelamento e remoção do 

material utilizado pela exploração (Collu e Borg, 2016). Estes componentes serão rebocados 

para um estaleiro com condições para os desmantelar, da mesma forma como foram colocados 

no local de funcionamento. Os materiais que for possível reciclar seguirão esse destino e os 

resíduos gerados devem ser adequadamente tratados. Os tipos de materiais utilizados nestas 

estruturas são de custo flexível, pelo que pode acontecer, no momento do desmantelamento 

que o valor oferecido pelo material venha a cobrir o valor do desmantelamento.  

 

Devido ao elevado grau de incerteza em relação aos custos do desmantelamento, estes não 

foram tratados nesta dissertação. Num futuro próximo, em que sejam desmantelados os parques 

em construção no presente, o desmantelamento poderá até ser lucrativo. 

 

É esperado que todas estas fases do projeto tenham os custos por MW reduzidos ao passar de 

um protótipo para a fase pré-comercial e igualmente ao passar da fase pré-comercial para a fase 

comercial (CarbonTrust, 2015). 

 

Para aumentar a importância relativa desta análise é aconselhável utilizar um valor de 

referência de modo a definir mais corretamente a LCCA das diferentes fases de um projeto. É 

conveniente confrontar os resultados da LCCA com a produção de energia esperada. Desta 
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forma é permitida uma melhor análise do risco e do custo total durante o tempo de vida. Esta 

forma de análise é muitas vezes chamada Análise do Custo de Energia Esperado (Levelized 

Cost Of Energy – LCOE) (Myhr, 2014). 

 

3.3.2.1. Análise do custo de energia esperado (LCOE)  

 

Este custo representa o preço final da eletricidade gerada pelo parque eólico. Dado que ainda 

não existem parques eólicos flutuantes instalados, prever os custos OPEX envolve bastantes 

incertezas. Enquanto alguns custos podem ser estimados através dos valores já conhecidos para 

os parques fixos, a diferença da estrutura para as estruturas flutuantes pode levar a práticas 

diferentes de manutenção (Collu e Borg, 2016). 

 

Existem relativamente poucos estudos acerca da LCOE para FOWT e pouca informação acerca 

dos preços que envolvem estas estruturas. Myhr et al. (2014) e Laura e Vicente (2014) 

concluíram que este valor varia dependendo do tamanho do parque, distância à costa, entre 

outros inúmeros fatores. 

 

O valor do LCOE é fortemente dependente de muitos fatores e específico para cada projeto, 

não deve, por isso, ser generalizado. Este valor é determinado com um grande nível de 

incerteza, devido às diferentes políticas de cálculo e mecanismos utilizados pelas diferentes 

empresas e países. Por isso, as tecnologias flutuantes podem ser atrativas em certos mercados, 

enquanto para outros locais continuam a não ser viáveis. 

 

3.3.3. Métodos de avaliação do recurso 

 

Medir o vento em zonas de alto mar é mais difícil do que em localizações em terra, devido à 

estrutura de suporte que é necessária. As medições em zonas offshore encontram o mesmo 

problema que os aerogeradores, em zonas de água profunda. Em Portugal, para profundidades 

batimétricas entre 40 m e 200 m, o recurso é quase ilimitado, estimado em cerca de 40 GW 

(Costa, 2010). 
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A avaliação do recurso requer um equipamento de monitorização versátil e economicamente 

eficiente. A utilização de um atlas de vento tem apenas 40% de precisão (Guerrerro et al., 

2008).  

 

Atualmente as tecnologias utilizadas para este efeito, como o LiDAR3 (Light Detection 

And Ranging ) flutuante, boias ou os mastros meteorológicos, são bastante caras ou não fazem 

medições à altura desejada (Costa, 2010). Petersen et al. (2015) propôs um modelo flutuante 

com um custo cinco vezes menor do que o sistema LiDAR flutuante e com potencial de redução 

de custos. 

 

Segundo Del Jesus et al. (2015), é crucial ter dados instrumentais e de reanálise na área de 

estudo. A incerteza nos dados instrumentais surge devido à precisão do dispositivo. 

 

Para fazer validação e comparação dos vários parâmetros da base de dados do vento é 

necessário escolher uma altura de referência, validar o intervalo de valores mínimos e máximos 

e o comportamento direcional (importante para planear o layout) (Del Jesus et al., 2015). 

 

O Weather Research and Forecast model (WRF) é um software que já provou ser eficiente 

para estudos de avaliação do recurso eólico (Carvalho et al., 2014), obtendo resultados 

realísticos quando comparado com dados reais para zonas costeiras (Salvação e Soares, 2014a) 

e para zonas em alto mar (Salvação e Soares, 2014b).  

 

Segundo Soares e Gorbatov (2015), o método mais utilizado para fazer previsão do recurso 

eólico em terra e no mar é o Wind Atlas Analysis and Application Program (WAsP). O WAsP 

é utilizado para fazer previsão do vento e produção de energia dos aerogeradores ou parques 

eólicos.  

 

 

                                                 

3 LiDAR é um instrumento que mede a distância a um objeto refletor através da emissão de impulsos cronometrados de luz laser e medindo o 

tempo entre a emissão e receção dos impulsos refletidos. O intervalo de tempo medido é convertido em distância. LiDAR é um método de 

deteção remota que obtém dados tridimensionais (Porwal e Udeechya, 2013). 
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3.3.3.1. Local de implementação 

 

A avaliação do local de implementação de um parque eólico offshore deve ter em conta vários 

aspetos de modo a obter as melhores opções em termos de produção, custo de instalação, 

impacto ambiental, viabilidade económica e interferência na navegabilidade.  Todavia, face 

aos objetivos propostos, alguns destes temas não serão aprofundados neste trabalho. 

 

A escolha do local para implementação de um parque eólico offshore é o primeiro e um dos 

mais importantes passos. O potencial energético e a qualidade da energia são também 

parâmetros chave. 

 

Ao avaliar novas zonas de aproveitamento, a proximidade ao consumidor final deve ser 

também considerada como um fator importante, pois existem custos significativos associados 

à construção e modernização das linhas de transporte e distribuição (Brown, 2014).  

 

Parecem existir duas aproximações diferentes ao tema: a primeira, normalmente utilizada pelas 

autoridades nacionais e tendo em vista todo o país, focando na avaliação do potencial em todos 

as zonas; a segunda, preferida pelos investigadores, consiste em fazer os estudos para um 

número restrito de locais previamente escolhidos (Lopes, 2011). 

 

Tipicamente, começa-se pela avaliação do vento e a sua distribuição espacial na zona de 

interesse, como foi referido no ponto anterior. Quando as áreas com mais potencial são 

determinadas, devem ser confrontadas com um conjunto de fatores que as podem tornar em 

zonas não suscetíveis a receber um parque. Zonas restritas (zonas exercício militar, entradas de 

portos ou zonas de navegação e áreas ecológicas protegidas), distância à costa, condições 

marítimas, entre outras (Estanqueiro, 2008; Lopes, 2011). 

 

A decisão normalmente incide em atribuir pesos aos diferentes fatores que caracterizam uma 

área. Esses fatores são avaliados pelo impacto de implementação no sistema e recebem um 

valor de acordo com a sua relevância (Nobre, 2007). Após se saber o peso dos diferentes 

fatores, estes são combinados de modo a obter um gráfico dos locais adequados. O Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) é utilizado para obter uma imagem não só das áreas restritas, mas 



Tecnologias e Desafios 

 

69 

 

 

também da área ocupada pelo projeto (Costa et al., 2006; Yamaguchi et al., 2011; O’Reilly, 

2013). 

 

Utilizando o SIG para estudar o potencial eólico offshore na costa de Portugal continental, 

Costa et al. (2006), concluíram que a zona das Berlengas e Peniche apresenta ser a melhor, 

com valores entre as 3000 e as 3700 h.ano-1 para uma distância à costa entre os 10 e 15 km, 

para os dois tipos de aerogeradores utilizados (GEWE 1,5SL e VESTAS V80) . Estes dois tipos 

de aerogeradores não eram os indicados para ambiente offshore, mas em 2010, com os 

aerogeradores apropriados, um novo estudo demonstrou que as áreas indicadas são 

praticamente as mesmas (Costa et al., 2010).  Contudo existe o entrave da longa distância de 

ligação à rede. O Algarve e a zona Norte, apresentam valores ligeiramente mais baixos, 

variando entre as 2600 e os 3400 h.ano-1, mas em contrapartida a ligação à rede fica mais 

próxima. 

 

Alguns outros problemas na definição do local de implementação de um parque eólico offshore 

desaparecem, ou tornam-se de menor importância, quando se trata de estruturas flutuantes, 

como por exemplo, as falhas sísmicas e o declive do fundo marítimo. 

 

No que aos aspetos técnicos diz respeito, os locais suscetíveis para implementação de parques 

eólicos flutuantes são caracterizados por (ETI, 2015): 

• O vento deve ter uma velocidade média anual de 9ms-1 para maximizar o rendimento 

energético; 

• O local deve ter mais de 40 m de profundidade (limite em termos de economia para 

implementação de treliças e limite técnico para fundações monopilares.
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4. Metodologia 

 

De modo a fazer uma análise para uma instalação eólica offshore flutuante é necessário analisar 

os parâmetros que são enumerados neste capítulo. Assim, neste capítulo, encontra-se a base 

teórica para a análise posterior do caso de estudo. 

 

O objetivo deste estudo é fazer uma avaliação técnica e económica dos sistemas de transmissão 

de parques eólicos offshore. 

 

4.1. Características recurso eólico 

 

No planeamento de parques eólicos, a energia produzida varia com a velocidade do vento, pelo 

que o vento desempenha um papel central na estimativa de vários parâmetros. Na falta de séries 

de tempo de velocidade de vento para o local pretendido, é prática comum modelar velocidades 

do vento com a distribuição de Weibull (Morgan et al., 2011; Azad et al., 2014) ou fazer uma 

conjugação de várias funções de probabilidade (Morgan et al., 2011; Kollu et al., 2012). 

 

A distribuição de Weibull é representada em função de 𝑘 (fator de forma da distribuição do 

vento) e 𝑐 (fator de escala que depende da velocidade do vento) (Lundberg, 2003). Nos casos 

em que se utiliza um fator de forma igual a 2, a distribuição de Weibull reduz-se à distribuição 

de Rayleigh (Lazaridis, 2005): 

 

  𝑓 (𝑣𝑠) =  
𝑘

𝑐
 (

𝑣𝑠

𝑐
)

𝑘−1

𝑒−(
𝑣𝑠
𝑐

)
𝑘

 (1) 

 

onde: 

𝑓 (𝑣𝑠): função densidade de probabilidade, 

𝑣𝑠: velocidade do vento (ms-1), 

𝑘: fator de forma, 

𝑐: fator de escala = 
2

√𝜋
𝑣𝑠,𝑚é𝑑𝑖𝑎, 
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𝑣𝑠,𝑚é𝑑𝑖𝑎: velocidade média do vento (ms-1). 

 

A Figura 41 representa a distribuição de Rayleigh para diferentes velocidades do vento. É 

possível ver que à medida que se aumenta a velocidade do vento, o pico diminui e a curva 

alarga-se, pelo que existe uma maior distribuição. 

 

 

Figura 41 Distribuição de Rayleigh para diferentes velocidades de vento. 

 

4.1.1. Potência disponível no vento 

 

A energia disponível no vento é caracterizada por uma coluna de ar que se desloca a uma 

velocidade uniforme e constante 𝑣 (m.s-1). Na unidade de tempo, aquela coluna de ar, ao 

atravessar a secção plana transversal 𝐴 (m2) do rotor da turbina, desloca uma massa 𝜌𝐴𝑣       

(kg.s-1), em que 𝜌 é a massa específica do ar (em geral é considerada uma densidade do ar de 

1,225 kg.m-3).  

 

A potência disponível no vento (𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝) é proporcional ao cubo da velocidade do vento (Castro, 

2008): 

 

  𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝 =
1

2
 (𝜌𝐴𝑣)𝑣2 =

1

2
𝜌𝐴𝑣3             (W) (2) 
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4.1.2. Energia Extraída da Turbina 

 

As turbinas eólicas são projetadas para gerarem a máxima potência a uma determinada 

velocidade do vento. Esta potência é conhecida como potência nominal e a velocidade do vento 

a que ela é atingida é designada por velocidade nominal do vento. Esta velocidade pode ser 

ajustada de acordo com o regime de ventos no local (Castro, 2008). 

 

4.1.2.1. Aerogerador a utilizar 

 

Os aerogeradores têm vindo a aumentar em dimensão e em potência. Existem já parques nos 

quais está planeado instalar máquinas com 8 MW de potência pela Vestas (4COffshrore, 2016) 

e pela Adwen (Adwen, 2015). Foram instalados em 2016, em Block Island (EUA), 

aerogeradores com uma potência de 6 MW, os GE Haliade (Campbell, 2016). Este é o primeiro 

parque offshore nos EUA e um dos primeiros a utilizar aerogeradores de 6 MW 

comercialmente.  

 

Para a simulação de um parque eólico e posterior cálculo de potências médias produzidas é 

necessário adaptar um tipo de máquina ao parque em estudo. A escolha recai então na turbina 

apresentada no Quadro 2 pelo seu estado de desenvolvimento.  

Quadro 2 Dados técnicos da turbina GE Haliade 6VMW (GE). 

Classe: I-B IEC-61400-1 / IEC-61400-3 

Potência 6 MW 

Diâmetro do rotor 150 m 

Área de varrimento 17860 m2 

Altura do eixo 100 m 

Tensão 900 V 

Frequência 50 Hz 

Velocidade de arranque (cut-

in) 
3 m.s-1 

Velocidade nominal 13 m.s-1 

Velocidade de corte (cut-out) 25 m.s-1 
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Uma das características técnicas do aerogerador é a sua curva de potência que representa a 

potência correspondente às diferentes velocidades do vento. Por norma, as curvas de potência 

são fornecidas pelo fabricante, no entanto, tratando-se de um aerogerador recente, ainda não é 

possível aceder a esta informação. Quando os dados teóricos da curva de potência não são 

fornecidos pelo fabricante é possível construir a curva característica utilizando os dados do 

vento e os valores da potência gerados pela turbina. Desta forma, na Figura 42 é representada 

uma possível curva de potência para a turbina referida anteriormente. Esta curva traduz a 

relação entre velocidade do vento e a potência debitada por esta turbina e depende da densidade 

do ar e da temperatura. No entanto, a alteração nestes dois últimos parâmetros em função da 

altura não será considerada por não ser significativa. 

 

A curva representa a potência entregue pela turbina à saída, ou seja, não é necessário fazer os 

cálculos das perdas elétricas do sistema (Herbert-Acero et al., 2014). 

 

 

Figura 42 Possível curva de potência para a turbina GE Heliade 6MW. 

Esta turbina é incapaz de produzir energia com velocidades de vento inferiores a 3 ms-1 e 

superiores a 25 ms-1. Entre estes valores encontra-se a velocidade nominal, que para esta 

máquina é atingida aos 13 ms-1.  

 

Então, a potência ativa produzida em cada turbina dependendo da velocidade do vento e das 

características da turbina é calculada (Lazaridis, 2012):  
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  𝑃𝑡(𝑣) =
1

2
𝜌𝐴𝑣3𝐶𝑝             (W) (3) 

 

onde: 

𝑃𝑡(𝑣): potência produzida pela turbina para uma velocidade do vento 𝑣. 

ρ: densidade do ar (1,225 kg/m-3),  

𝐴: Área de varrimento da turbina  

𝑣: Velocidade do vento,  

𝐶𝑝: Coeficiente de potência (0,45). 

 

4.2. Estimativa de energia produzida 

 

O cálculo da energia produzida pode ser feito após a análise do vento e do aerogerador a 

utilizar. O valor esperado para a energia elétrica produzida anualmente para cada velocidade 

do vento é dado por (Lopes, 2009): 

 

  𝐸𝑃𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 8760 . ∫ 𝑓(𝑣) .  𝑃𝑡(𝑣) 𝑑𝑣               (𝑊ℎ. 𝑎𝑛𝑜−1)
𝑣𝑐𝑜𝑢𝑡

𝑣𝑐𝑖𝑛

 (4) 

 

onde: 

𝑓(𝑣): densidade de probabilidade da velocidade média do vento, 

𝑃𝑡(𝑣): característica elétrica do sistema de conversão de energia eólica,  

𝑣𝑐𝑖𝑛: velocidade de arranque, 

𝑣𝑐𝑜𝑢𝑡: velocidade de corte. 

 

Como não existe uma função da curva de potência, pode ser utilizada uma aproximação ao 

cálculo da EP através da utilização de distribuição discreta (Lopes, 2009): 

 

𝐸𝑃𝐴 = 𝐹𝑤𝑡,𝑡+1. 𝑃𝑚𝑒𝑑𝑡,𝑡+1. 𝑃𝐴𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 . 8760 . 𝑁º 𝐴𝑒𝑟𝑜       (𝑊ℎ. 𝑎𝑛𝑜−1) (5) 
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onde: 

𝐸𝑃𝐴: Energia produzida anualmente;  

𝐹𝑤𝑡,𝑡+1: Função de distribuição acumulada no intervalo t, t+1;  

𝑃𝑚𝑒𝑑𝑡,𝑡+1: Potência média (curva de potência) no intervalo t, t+1;  

𝑃𝐴𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟: Potência nominal do Aerogerador; 

𝑁º 𝐴𝑒𝑟𝑜: Número de Aerogeradores instalados. 

 

Para saber o valor da 𝐸𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 é necessário somar a EP para todas as velocidades: 

 

𝐸𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =  ∑ 𝐸𝑃𝐴                       (𝑊ℎ. 𝑎𝑛𝑜−1)

𝑛

𝐴

 (6) 

 

A curva de energia bruta Eb (Wh.ano-1) produzida pela turbina ao fim de um ano, obtém-se 

através da multiplicação da função de distribuição de potência da turbina (Pt) pelo número total 

de horas de um ano (8760), admitindo que a turbina opera sem interrupções (situação ideal) e 

que não ocorram quaisquer outros tipos de perdas.  

 

Para efeitos de cálculo, pode ser mais fácil utilizar a média da potência produzida. Este valor 

pode ser calculado como (Lundberg, 2003; Lazaridis, 2005): 

 

𝑃𝑚é𝑑𝑖𝑎 =  ∫ 𝑃(𝑣) .  𝑅(𝑣) 𝑑𝑣              ( 𝑊ℎ
𝑣𝑐𝑜𝑢𝑡

𝑣𝑐𝑖𝑛

) (7) 

 

onde:  

𝑅(𝑣): probabilidade da velocidade de vento “v” acontecer, de acordo com a distribuição de 

Rayleigh. 
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4.3. Perdas  

 

Para se avaliar as perdas de um sistema de transmissão, a potência entregue à rede deve ser 

conhecida. Existem dois tipos diferentes de perdas que devem ser tidas em conta: perdas na 

turbina e perdas nos cabos. As próprias turbinas têm perdas constantes, que dependem da 

eficiência com que a energia é extraída do vento. Estes valores não podem ser alterados 

mudando a configuração dos parques. As perdas mecânicas e elétricas dependem apenas do 

sistema instalado na nacelle (Wagner et al., 2009). Sendo o layout do parque o mesmo, e 

utilizando as mesmas turbinas, as perdas por efeito de esteira e as perdas no sistema de recolha 

não serão consideradas.  

 

4.3.1. Perdas por transmissão  

 

4.3.1.1 Cabos submarinos 

 

Os cabos submarinos utilizados nesta dissertação são MVAC SPC com isolamento XLPE 3-

core, armados e com cabo de fibra ótica. Estes cabos são a escolha principal da indústria devido 

às baixas perdas dielétricas e altas temperaturas de funcionamento (90ºC). Para além disso, são 

fáceis de instalar e existe muita oferta no mercado (McGee, 2014).  

 

As perdas nos cabos acontecem no circuito de recolha e no de transmissão. Estas perdas 

ocorrem devido ao calor a ser dissipado quando os cabos estão sob tensão e podem ser divididas 

em perdas por condução, perdas dielétricas e perdas para o isolamento (McGee, 2014). O 

comportamento transiente do sistema de transmissão não é tido em consideração, sendo o cabo 

tratado como se estivesse em modo de operação constante. 

 

O cabo deve ser escolhido de acordo com a corrente máxima (McGee, 2014) e o ideal seria 

atingir perdas de valor menor que 1%, no entanto, perdas até 5% podem ser consideradas 

(Alasdair Miller, 2010). 

 

Durante a recolha de energia dentro do parque podem acontecer perdas elevadas, caso seja 

escolhido um cabo que não está dimensionado para a quantidade de energia a transmitir, mas 
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estas não serão tidas em conta. Uma grande parte das perdas acontece nos cabos durante a 

transmissão de energia. Portanto, neste trabalho, serão avaliadas apenas as perdas a jusante do 

ponto de recolha comum. 

 

O número de turbinas que pode ser ligado a cada cabo MVAC é calculado tendo em conta um 

fator de potência de 0,95 de forma a permitir o transporte de potência reativa (DNVGL, 2015).  

 

Por outro lado, nesta dissertação serão consideradas as perdas de carga por efeito de Joule, pois 

são estas as perdas principais que acorrem nos cabos de transmissão (ABB, 2010). Estas perdas 

são dependentes do diâmetro do núcleo do cabo. Nos cabos AC a resistência aumenta com o 

aumento da temperatura (Demko, 2001), o calor que é gerado devido às perdas de Joule e 

dielétricas (Papadopoulos, 2015), o fator que deve ser tido em conta durante a fase de produção 

do cabo.  

 

Em condições reais, por uma questão de segurança, os componentes elétricos são 

sobredimensionados em cerca de 30% em relação à capacidade esperada (Cheng e Yu, 2013). 

 

Em relação ao cabo a utilizar, a escolha recaiu sobre a Nexans. Vários projetos utilizam cabos 

desta empresa, incluindo o projeto Hywind (Nexans, 2010). 

 

4.3.1.2. Capacitância e dielétricas 

 

Nos cabos em que existe uma proteção metálica em volta do condutor, é criada uma 

capacitância entre o condutor e o metal envolvente, resultado do efeito de aquecimento do 

material dielétrico entre os condutores. Esse valor é dado por (IEC, 2006): 

 

𝑊𝑑 =  2𝜋 . 𝑓 . 𝐶𝑝 . 𝑈0
2 . 𝑡𝑎𝑛(𝛿)                 (𝑊. 𝑚−1)  (8) 

 

onde: 

𝑊𝑑: Perdas dielétricas por m (W.m-1) 
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𝑓: Frequência (Hz)  

𝐶𝑝: Capacitância (F.m-1)  

𝑈0 : Tensão do condutor (V)  

𝑡𝑎𝑛 (𝛿): Fator de perda dielétrica (considerado 0,005)  

 

Para um cabo com carga AC, Anders e Brakelmann (2014) apresentam uma equação através 

da qual é possível chegar à perda de potência por metro de cabo. Uma simplificação da mesma, 

não considerando a temperatura, é apresentada na equação 9: 

 

𝑊𝑡 = 𝑊𝑑 + (𝑊𝑡,𝑅 −  𝑊𝑑). (
𝐼𝑐

𝐼𝑐,𝑒𝑛𝑡
)

2

         (𝑊. 𝑚−1)  (9) 

 

onde:  

𝑊𝑡: Perdas totais por metro (W.m-1); 

𝑊𝑑: Perdas dielétricas por metro (W.m-1); 

𝑊𝑡,𝑅: Perda por efeito de Joule por metro (W.m-1); 

𝐼𝑐: Intensidade do condutor (A); 

𝐼𝑐,𝑒𝑛𝑡: Intensidade nominal do condutor (A). 

 

Não tendo em consideração a temperatura na fórmula anterior, o erro pode atingir os 50% 

(Andres e Brakelmann, 2014). O valor das perdas será mais elevado do que se fosse 

considerada a temperatura. 

 

As suscetância capacitiva e indutiva são calculadas nas equações 10 e 11 (Papadopoulos, 

2015): 

 

𝐵𝑝 = 2𝜋 . 𝑓 . (
𝐶𝑝

2
) . 𝑠             (Ω−1) (10) 

𝑋𝑠 = 2𝜋 . 𝑓 . 𝐿𝑠  . 𝑠                 (Ω−1)  (11) 
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onde: 

𝐵𝑝: Suscetância capacitiva (Ω−1); 

𝑓: Frequência do sistema (Hz); 

𝐶𝑝: Capacitância por metro cabo (F.m-1); 

𝑠: Comprimento do segmento de cabo (m); 

𝑋𝑠: Reatância indutiva (Ω−1); 

𝐿𝑠: Indutância por metro cabo (H.m-1). 

 

Se fosse considerada a existência de potência reativa, podiam ser utilizados conversores de 

frequência para efetuar a regulação (Erickson, 2008) e a compensação podia ser realizada em 

ambas as pontas do cabo (Papadopoulos, 2015). Nos casos de estudo apresentados nesta 

dissertação, tanto a capacidade instalada como a distância de transmissão não são muito 

relevantes. Como o objetivo principal não é aprofundar todos os tipos de perdas que ocorrem 

o circuito foi considerado puramente resistivo (fator potência = 1), ou seja, não existe potência 

reativa. 

 

4.3.2. Perdas por falha do sistema  

 

No caso do tratamento de perdas, deve ser considerado o valor médio do vento para o cálculo 

do tempo que o aerogerador não esteve a produzir (Erikson, 2008). 

 

A disponibilidade dos aerogeradores construídos depois de 2015 foi projetada como 97% 

(Levitt et al., 2011). Este valor torna-se ainda maior quanto maior for a velocidade do vento, 

já que podem não existir condições favoráveis à reparação, principalmente no inverno 

(Deutsches, 2001). A indisponibilidade por falhas do sistema acontece três a cinco vezes mais 

no sistema de transmissão, devido a problemas causados por falha humana (ancoragem dos 

navios). Pelo que um parque que utiliza mais cabo tem tendência a ter mais problemas caso 

naquela zona exista muito tráfego marítimo. Segundo um relatório da Gcube (2016), as perdas 

por falha dos cabos correspondem a 77% do custo global das perdas totais dos parques eólicos. 

 

Na eventualidade de uma falha no cabo ou num dos aerogeradores, todo o equipamento a 

jusante do defeito ficará fora de serviço até à reparação do defeito (Ackermann, 2005). O tempo 
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de indisponibilidade ao longo do ano, por falha dos cabos de transmissão, é dado pela 

frequência de falha (𝜆) e pelo tempo necessário para resolver o problema (𝜇) (Adaptado de 

Eriksson, 2008): 

𝑈 = 1 − ( 𝜆 . 𝜇) (12) 

 

Onde: 

𝑈: indisponibilidade. 

 

Para o cálculo, é considerado o valor de 𝜆 . 𝜇 = 0.005. 

 

Por outro lado, segundo Zubiaga (2012), a disponibilidade do cabo depende apenas do 

comprimento. Os valores a considerar no caso de estudo são apresentados no Quadro 3. 

 

Quadro 3 Disponibilidade do cabo em relação à distância. 

Distância Disponibilidade do cabo 

20 km 0,995 

40 km 0,990 

60 km 0.985 

 

 

4.3.3. Perdas totais 

 

Utilizando as perdas de potência ativa do cabo submarino dependendo da potência transmitida 

e considerando que a potência ativa produzida depende da velocidade do vento, é possível 

chegar ao valor das perdas de potência ativa dependendo da velocidade do vento (Pperda(v)). 

Com este valor, pode ser calculado o valor da média de perdas de potência ativa (Zubiaga, 

2012): 
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𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎_𝑚é𝑑𝑖𝑎 =  ∫ 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎(𝑣) .  𝑅(𝑣) 𝑑𝑣         (𝑊)
𝑣𝑐𝑜𝑢𝑡

𝑣𝑐𝑖𝑛

 (13) 

 

 

 

onde:  

𝑣cin 𝑒 𝑣cout: velocidade a que a turbina começa a trabalhar e a velocidade à qual deixa de 

trabalhar, respetivamente, 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎(𝑣): potência perdida nos cabos e por indisponibilidade, 

𝑅(𝑣): probabilidade da velocidade de vento 𝑣 acontecer, de acordo com a distribuição de 

Rayleigh. 

 

Estas falhas fazem com que uma parte da energia potencialmente transferida se perca. Esta 

energia não transferida (𝑃𝑝𝑚,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎) ao longo do tempo é determinada pela energia perdida 

em média (𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎_𝑚é𝑑𝑖𝑎) multiplicada pelo tempo de indisponibilidade (Eriksson, 2008): 

 

𝑃𝑝𝑚,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎  =  𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎_𝑚é𝑑𝑖𝑎 . 𝑈 (14) 

 

O rendimento do cabo é dado pelo quociente entre o valor de potência à saída do cabo (Psaida) 

pelo valor à saída do parque (Pentrada) (Gustavsen e Mo, 2016): 

 

𝑃𝑠𝑎í𝑑𝑎  =  𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 –  𝑃𝑝𝑚,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 (15) 

 

𝜂 =  
𝑃𝑠𝑎í𝑑𝑎

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 (16) 
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4.4. Transmissão de energia  

 

A energia transmitida considerando um tempo de vida de um ano será dada por (Adaptado de 

Zubiaga, 2012): 

𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =  (𝑃𝑚é𝑑𝑖𝑎 −  𝑃𝑝𝑚,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎) . 𝐴 .  𝑡𝑣𝑖𝑑𝑎   (𝑊ℎ) (17) 

 

onde: 

𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠: Energia transferida; 

𝑃𝑚é𝑑𝑖𝑎: Potência media produzida; 

𝑃𝑝𝑚,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎: Perda potência media corrigida; 

𝑡𝑣𝑖𝑑𝑎: Tempo de vida (h); 

𝐴: Disponibilidade do aerogerador (0,97). 
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5. Caso de estudo - análise e discussão de resultados 

 

Construir um parque eólico offshore rentável geralmente exige uma grande área disponível, 

com velocidade de vento constante de modo a que a energia produzida aumente, e 

consequentemente, o lucro.  

 

No entanto, a escolha do local é restrita a localizações que estão geograficamente disponíveis 

para a produção de energia. Certas zonas são restritas por não cumprirem os requisitos da 

legislação nacional.  

 

Neste capítulo, para dois parques eólicos, baseado apenas nos custos dos sistemas de 

transmissão e dependendo de três variáveis (potência, velocidade média do vento e 

localização), será apresentada a escolha mais económica. 

 

O critério mais importante na escolha da forma de transmissão de energia é o económico. Por 

isso, o rendimento assim como o preço dos cabos deve ser considerado. 

 

5.1. Aplicação a Portugal  

 

Na avaliação do recurso eólico de um determinado local, a quantificação pretendida é a energia. 

No entanto, calculam-se índices de produção energética que fornecem informação sobre a 

produção com base na capacidade eólica instalada ou a instalar num local. Um desses índices 

é dado pelo cálculo do número anual de horas de funcionamento de um aerogerador à potência 

nominal em h.ano-1. O valor deste índice é muito importante, pois o custo de distribuição de 

energia na rede elétrica nacional é calculado com base nesse índice (Cristóvão e Fonseca, 

2013).  

 

Um dos primeiros passos na escolha do local consiste na caracterização do potencial eólico 

através dos mapas do recurso que indicam quais as zonas com maior potencial. Para o caso 

português, valores de 2700 h.ano-1 representam fiabilidade económica, caso o Governo 

Português adote um plano similar ao utilizado em outros países europeus (Costa et al., 2010).  
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Segundo Fernandes (2014a), a região ao largo da costa norte portuguesa é o local onde existem 

valores mais elevados de potencial de energia eólica offshore e onde a sua variabilidade 

temporal é menor. Conclui também que para cenários futuros irá ocorrer uma diminuição do 

potencial de energia eólica offshore ao largo da costa ocidental portuguesa, sendo esta região 

onde esta diminuição será menor. 

 

A Figura 43 representa o mapeamento do recurso existente entre a linha de costa e a batimétrica 

de 200 m de profundidade. Nesta mesma figura está representado o recurso entre os 40 e 200 

m de profundidade, se for utilizada uma turbina Vestas V80 de 2 MW e uma altura de 80 m, 

para um potencial eólico superior a 2700 h.ano-1. 

 

Na Figura 43 estão também representadas as zonas restritas ao longo da costa. Estas restrições 

são criadas por serem zonas de interesse ou zonas já ocupadas por outras atividades (zonas 

piloto, canais de navegação, boias marítimas, zonas militares ou zonas de proteção ambiental). 

 

 

Figura 43 Recurso eólico offshore em Portugal (adaptado de Estanqueiro, 2010). 
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As regiões onde existe maior potencial eólico situam-se perto das principais cidades e centros 

de consumo, abrangidas por boas ligações à rede. Principalmente para Viana do Castelo, Porto 

e Figueira da Foz (Limpo, 2011). A região ao largo de Viana do Castelo é a melhor zona para 

a instalação de projetos offshore (Costa, 2006; 2010). Não só é tida como a melhor área em 

termos do recurso, como também é a zona em que os impactos noutras áreas, como indústria e 

atividade piscatória, é menor. 

 

Marujo et al. (2013) apresentaram uma estimativa da produção de energia a 107 m altura para 

a zona de Viana do Castelo utilizando o modelo numérico WindFarmer. Neste estudo não foi 

considerada a batimetria nem a distância ao porto. Da análise de vários modelos de turbinas, 

chegaram à conclusão de que uma Siemens 154 de 6 MW será a melhor opção. 

 

Na Figura 44 é visível a distribuição média da velocidade do vento a uma altura de 107 m para 

a zona ao largo de Viana do Castelo. São representados os valores apenas para a distâncias à 

costa entre os 20 km e os 40 km. Para esta faixa, os valores variam entre os 7 e os 8 ms-1, 

aumentando gradualmente da zona mais próxima da costa para alto mar. Na imagem são 

também representadas as zonas que se encontram interditas à exploração marítima. 

 

Figura 44 Distribuição média da velocidade do vento (h=107 m) para uma distância de até 40km da costa 

e 300 m de profundidade. as zonas interditas também se encontram indicadas (Marujo et al., 2013). 
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5.1.1. Condições geotécnicas (batimetria) 

 

A plataforma costeira portuguesa tem profundidades que variam entre os 25 e os 200 m com 

declives baixos, cerca de 3% (Silva, 2011). 

 

Existem, ao largo da plataforma continental portuguesa, três vales submarinos encaixados que 

se designam por canhões submarinos. Estas zonas caracterizam-se por um elevado declive que 

resulta numa elevada profundidade. No caso da zona norte de Portugal, zona do Canhão do 

Porto, a profundidade passa de aproximadamente 100 m para os 2000 m em menos de 10 km. 

Ao largo de Viana do Castelo, a 20 km da costa a profundidade é de 100 m e para o Porto, à 

mesma distância, a profundidade é de 60 m (Figura 45). 

 

Para esta zona norte de Portugal, nas profundidades de maior interesse, entre os 50 e os 100 m, 

a cobertura sedimentar do fundo apresenta elevada variabilidade granulométrica, sendo que se 

caracteriza predominantemente por frações de areia, lodo e cascalho (Guerreiro et al., 2005).  

 

 

Figura 45 Carta batimétrica da zona norte de Portugal (adaptado de Vanney e Mougenot, 1981). 
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As características geográficas da costa portuguesa são assim favoráveis à implementação de 

sistemas offshore flutuantes. 

 

5.1.2. Proximidade de ligação à rede (rede elétrica nacional) 

 

Os novos centros de produção eólica e hídrica situam-se, na sua larga maioria, no interior norte 

e centro do país, em zonas de montanha onde o consumo de eletricidade é reduzido e onde a 

rede de transporte de eletricidade se encontra pouco desenvolvida. Existe, por isso, a 

necessidade de escoar esta geração excedentária até às zonas de maior consumo que se situam 

maioritariamente no litoral (Ricardo et al., 2006; Brown, 2014). 

 

Ao avaliar novas zonas de aproveitamento, a proximidade ao consumidor final deve ser 

considerada como um fator importante, pois existem custos significativos associados à 

construção e modernização das linhas de transporte e distribuição (Brown, 2014).  

 

A intermitência da produção de natureza eólica, associada às grandes produções, tanto em 

Portugal (previsão de valores acima dos 12 GW (APREN, 2016)) como em Espanha, levam à 

formação mais expressiva de fluxos de circulação e de troca de energia entre as redes do que 

no passado (Barros, 2011). Assim, torna-se de interesse, não só reforçar a rede para o 

escoamento interno, como também proceder ao reforço da capacidade de interligação entre 

Portugal e Espanha.  

 

A Figura 46 ilustra a estrutura da rede de transporte na zona norte de Portugal e a localização 

de uma nova ligação, que se encontra em construção, com Espanha em 400 kV na zona de 

Monção. 
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Figura 46 Mapa nacional de transporte de eletricidade4 (REN, 2016) vermelho – 400kv; azul – 150kv. 

 

Associado à geração de energia eólica, surge com bastante frequência o problema dos vazios 

noturnos em que a produtibilidade é, por norma, superior. Estes períodos de operação em que 

a produção é superior às necessidades de consumo, podem ser atenuados através de turbinas 

reversíveis nos aproveitamentos hidroelétricos (Pinto et al., 2009), utilizando essa energia para 

produção de hidrogénio (Alavi et al., 2016) ou fazendo o seu armazenamento através de ar 

comprimido (Zafirakis et al., 2013). 

 

5.1.3. Direção do vento 

 

Apesar do mar parecer oferecer um espaço infinito, a disposição de um parque eólico tem que 

ser cuidadosamente considerada. É essencial ter um bom conhecimento do comportamento do 

vento no local onde será feita a instalação, pois a performance de um parque eólico é afetada 

pelo espaçamento entre aerogeradores e a sua disposição em relação à direção predominante 

do vento.  

                                                 

4 A localização das subestações e o traçado das linhas são indicativos, não estando georreferenciados.   
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Na Figura 47 é visível a direção preferencial do vento para uma altura de 80 m. Para que a 

performance dos aerogeradores seja a melhor, estes devem estar direcionados na direção 

preferencial do vento. Caso a direção do vento não seja regular, é necessário um estudo mais 

aprofundado para perceber qual a melhor posição. Para a zona norte de Portugal, a direção 

preferencial para orientação dos aerogeradores é noroeste. 

 

 

Figura 47 Mapa médio simulado do rumo e intensidade preferencial do vento a 80 m (adaptado de Costa, 

2004). 

 

5.1.4. Proximidade instalações portuárias - montagem das estruturas 

 

Os estaleiros e portos são estruturas essenciais ao desenvolvimento da indústria. A montagem 

dos equipamentos é efetuada nestes locais, que podem ou não estar preparados para este tipo 

de trabalhos. Esta fase traz constrangimentos sobretudo devido às dimensões dos dispositivos 

e o número de estaleiros e portos que cumprem as condições necessárias. 

 

No caso do WindFloat, a estrutura flutuante foi fabricada na zona de Aveiro, a montagem com 

a turbina foi realizada no porto de Setúbal e o conjunto foi rebocado até à Aguçadoura onde se 

deu a instalação final (PrinciplePower, 2015). 
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As condições mais importantes a considerar serão as dimensões da doca seca para montagem, 

a capacidade de elevação e a distância até ao local de instalação (Silva, 2011). 

 

O porto de Viana do Castelo, um dos mais importantes em Portugal, pertence à empresa 

WestSEA (grupo Martifer) desde 2013. O porto dispõe de doca para navios de médio e grande 

porte, assim como de plataformas de construção. O objetivo anunciado pela empresa seria 

especializar os estaleiros no apoio às plataformas de exploração marítima de gás e petróleo. 

Estas instalações podem receber embarcações até 190 m de comprimento e 29 m de largura. 

Para além disso, dispõe de um guindaste com capacidade para 466 ton (Shipyards, 2015).  

 

Quadro 4 Características do porto de Viana do Castelo (WAVEC, 2013). 

 Comprimento Largura Calado5 Guindaste 

Doca Seca 1 203 m 30 m 5,2 m 100 ton 

 

Segundo uma apresentação da WAVEC (2013), os estaleiros de Viana do Castelo estão 

especialmente vocacionados para as energias dos oceanos. Com capacidade para a construção 

de plataformas e outras estruturas de aço de grandes dimensões e projeto e construção de 

diferentes tipos de navios de apoio (instalação, logística e manutenção). Segundo Silva (2011), 

os portos suscetíveis de receber estes trabalhos devem ter um cais de comprimento entre 150 a 

250 m, área de armazenamento entre 6 e 26 ha, capacidade entre 3 a 6 ton.m-2 e um calado de 

pelo menos 6 m.  

 

Por outro lado, considerando o caso de estruturas de carácter flutuante, é possível a sua 

instalação ser realizada com embarcações mais convencionais, como rebocadores. 

 

Sendo que as estruturas semi-submersíveis precisam de uma profundidade entre os 8 e os 14 m 

(CarbonTrust, 2015), o porto de Viana do Castelo deixa de ser suscetível para a montagem 

destas estruturas. No entanto, os tipos TLP e spar podem ser aí montados. 

 

                                                 

5 Calado: Distância vertical entre a quilha da estrutura e a linha de flutuação (WAVEC, 2013). 
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Caso o porto de Viana do Castelo não seja o ideal para receber a montagem destas estruturas 

flutuantes, a opção pode passar pelo porto de Setúbal. 

 

5.2. Revisão técnica 

 

O parque eólico será formado por 5 aerogeradores Haliade 150 de 6.0 MW cada, projetados 

especialmente para aplicações offshore, perfazendo uma potência instalada de 30 MW para o 

projeto como um todo. Estes aerogeradores são compostos por um transformador, localizado 

na nacelle, que eleva a tensão de 900 V para 22 kV ou 33 kV, conforme o valor ao qual for 

feita a transmissão. A frequência operacional do parque é 50 Hz. 

 

Caso fosse necessário recorrer a uma subestação esta poderia ser fixa, pois para profundidades 

como aquelas que se encontram nos locais propostos não existe entrave a nível de engenharia. 

No entanto, como para distâncias entre os 40 e os 60 km, ao largo de Viana do Castelo, existem 

declives de aproximadamente 45%, o uso de uma subestação fixa tornava-se mais complexo. 

 

Para o estudo de caso, dadas as características do parque já referidas, e tendo como base as 

informações do subcapítulo anterior, chega-se à conclusão que a tensão mais adequada para o 

parque eólico em estudo nesta dissertação é MVAC, que permite a utilização de equipamentos 

com preços mais competitivos. Nestes casos, os cabos utilizados no sistema de recolha de 

energia dentro do parque, serão os mesmos utilizados para a transmissão de energia até à rede. 

Assim, não existe necessidade de uma subestação offshore, havendo menores custos. 

 

Os cabos, ao nível do parque eólico, estão apenas depositados no fundo do mar, passando a 

estar enterrados cerca de um metro no restante percurso para a costa como medida de 

segurança. 

 

O solo, ao largo de Portugal, apresenta uma cobertura sedimentar com elevada variabilidade 

granulométrica, sobretudo sedimentos macios. Para solos mais macios, são necessárias âncoras 

com maior capacidade de retenção, pelo que a melhor escolha será drag embedment. 
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Tendo como referência a informação do subcapítulo 5.1, são consideradas duas possíveis 

localizações para instalar o parque eólico de forma a que estejam reunidas as condições para 

utilizar uma estrutura semi-submersível no Local A (20 km da costa) e uma estrutura spar no 

Local B (50 km da costa), representados mais à frente, respetivamente, pelas figuras Figura 50 

e Figura 59.  

 

Os locais foram selecionados de acordo com a tecnologia a instalar. Para que seja possível 

instalar uma estrutura semi-submersível é necessária uma profundidade maior do que 40 m 

(Local A). A tecnologia spar exige uma profundidade de no mínimo 100 m. No Local B a 

profundidade é maior do que 100m, sendo suscetível a receber ambas as tecnologias.   

 

A velocidade média do vento para os dois locais é ligeiramente diferente, o que altera o valor 

da energia produzida por ano. Admitindo que as turbinas operam sem interrupções e que não 

ocorram outras perdas. O resultado da energia bruta produzida por ano é: 

• Local A, Eb (7,5 m.s-1) = 108,45 GW.ano-1 

• Local B, Eb (8,0 m.s-1) = 109,60 GWh.ano-1. 

 

No caso em estudo nesta dissertação, são considerados seis tipos de transmissão para a energia 

produzida pelos parques nos locais A e B: 

• Sim1: Ligação com 5 cabos de 22 kV e secção 400 mm2 

• Sim2: Ligação com 5 cabos de 33 kV e secção 50 mm2  

• Sim3: Ligação com 2 cabos de 33 kV e secção 150 mm2 e 1 cabo de 33 kV e secção 50 

mm2 

• Sim4: Ligação com 1 cabo de 33 kV e secção 150 mm2 e 1 cabo de 33 kV e secção 300 

mm2 

• Sim5: Ligação com 2 cabos de 33 kV e secção 50 mm2 e 1 cabo de 33 kV e secção 300 

mm2 

• Sim6: Ligação com 2 cabos de 33 kV e secção 150 mm2 e 1 cabo de 22 kV e secção 

400 mm2 
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5.2.1. Disposição do parque 

 

Como foi referido os aerogeradores podem ser dispostos de diferentes formas. A forma como 

são dispostos altera a ligação interna do parque. 

 

No caso de estudo apresentado nesta dissertação, considerou-se uma disposição dos 

aerogeradores em linha. Por esta razão, a utilização de uma disposição que utilize, por exemplo, 

uma ligação em anel para prevenir falhas nos aerogeradores, acaba por não ser benéfica.  

 

Como estamos apenas a considerar 5 aerogeradores, o espaço por eles ocupado acaba por não 

ser significativo, pelo que uma disposição com um espaçamento de 1 km é considerado. Deste 

modo, evita-se o efeito de esteira. Na Figura 48 é visível um exemplo possível da disposição 

das estruturas flutuantes, assim como as linhas de amarração e o cabo de transmissão de 

energia.  

 

O parque deve também ter uma área interdita a atividades marítimas de modo a que não haja 

interferência com o seu bom funcionamento. Esta zona é delineada pelo retângulo branco na 

Figura 48.  

 

 

Figura 48 Layout possível de parque eólico com estrutura semi-submersível (vermelho: amarração, 

branco: estrutura, verde: cabos de ligação). 

 

Na Figura 49 está representada uma disposição tipo, vista de alçado, do parque em questão. 
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Figura 49 Disposição do parque eólico em estudo. 

 

De forma a facilitar o cálculo, as perdas no cabo de transmissão apenas são consideradas desde 

um ponto comum à saída do parque. Assim, a disposição dos cabos de interligação não interfere 

nos valores apresentados. 

 

5.2.2. Localização 

 

Para o parque A, a rota possível mais próxima tem um total de 20,30 km, contando desde a 

saída do parque (fim da zona restrita do parque – linha branca) até à costa (Figura 50). Ligando 

cada cabo individualmente, a distância total será de 101,50 km. 

 

 

Figura 50 Localização do parque eólico A. 
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No que respeita à integração na rede, a subestação em terra adequada para o projeto foi 

escolhida com base na distância mais próxima e capacidade de transmissão. A rota inclui 

desvios em torno de áreas restritas. Nos valores apresentados nesta dissertação, o comprimento 

do cabo em terra não foi considerado, a distância do ponto em que o cabo chega à costa até à 

subestação é de apenas 1 a 1,5 km.  

 

 

Figura 51 Possível ligação à subestação onshore (linha vermelha - zona de chegada à costa; ponto azul - 

subestação). 

 

5.2.3. Produção de energia e desempenho do sistema de transmissão  

 

As perdas foram calculadas com base na produção de energia do parque. Foi feita uma previsão 

da velocidade do vento com o objetivo de obter o valor da produção de energia. Para esta 

localização, é obtido o valor de 108,45 GWh.ano-1, sendo produzidos em média 12,38 MWh. 

 

Com base nestes valores, que caracterizam o funcionamento do parque eólico, procede-se à 

avaliação do desempenho dos sistemas de transmissão. 
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As perdas nos cabos acontecem nos cabos de recolha interna e nos cabos de transmissão. No 

entanto, neste caso de estudo, os cabos que fazem a recolha são também responsáveis pela 

transmissão e as perdas nos mesmos apenas são consideradas a partir de um ponto comum à 

saída do parque. Na Figura 52 está representada a forma como cada aerogerador pode transmitir 

a energia direta e individualmente até à rede.  

 

Figura 52 Ilustração de uma transmissão de energia feita de forma individual. 

 

Para um parque com uma potência máxima de 30 MW instalado a 20,3 km da costa, pode ser 

utilizado um cabo para uma tensão de 22 kV com secção de 400 mm2. Neste caso ocorre uma 

perda total de 1,62 MW, correspondendo a 94,61% de rendimento para os cabos elétricos. 

 

Considerando também as perdas por indisponibilidade (tanto dos cabos como dos 

aerogeradores), a energia não transferida por ano é de 8515,50 MW, correspondendo a perdas 

totais do sistema de 7,85%. 

 

No Quadro 5 estão representados os três principais fatores que influenciam a não transmissão 

de energia que são tidos em conta. 

 

Quadro 5 Fatores causadores da não transmissão de energia a ter em conta. 

 
Perdas Cabos Indisponibilidade 

aerogeradores Perdas elétricas Indisponibilidade 

Percentagem 

indisponibilidade 
5,35% 0,005% 0,03% 
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Deve ser tido em conta que, para chegar a estes valores, foram feitas algumas estimativas nos 

cálculos intermédios para os quais não existem dados específicos. 

 

5.3. Critérios de comparação 

 

Existem vários critérios de comparação que fazem com que surjam outros desafios. 

 

5.3.1. Tensão 

 

O mais comum em parques que utilizam MVAC é fazer a transmissão de energia em 33 kV. 

Se for utilizado um cabo para 33 kV com uma secção 50 mm2, recorrendo à equação 13, 

conclui-se que as perdas para o mesmo caso diminuem de 2,34 MWh para 2,28 MWh, 

correspondendo a um melhoramento de 0,25%. 

 

Como é demonstrado na Figura 53, a diferença entre a ligação em 22 kV ou em 33 kV não 

parece significativa para a distância de 20 km, no entanto, com o aumento da distância, esta 

diferença torna-se mais acentuada. 

 

 

Figura 53 Perdas para transmissão em 22 kV (Sim1) ou 33 kV (Sim2). 
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5.3.2. Ligação 

De forma a reduzir as perdas elétricas a ligação à rede pode ser feita de diferentes formas e 

utilizando cabos de diferentes secções. 

 

No Quadro 6 Cabos a utilizar para a transmissão de energia estão representados os quatro tipos 

de cabo que podem ser opção para  utilizar na transmissão de energia. Para os cabos de 33 kV 

foram escolhidos cabos com capacidade para transmitir a energia gerada por um, dois ou três 

aerogeradores respetivamente. 

 

Quadro 6 Cabos a utilizar para a transmissão de energia. 

Tensão (kV) 22 33 33 33 

Secção (mm2) 400 50 150 300 

 

Na Figura 54 estão representadas as perdas elétricas de cada cabo ao transmitirem a mesma 

energia. Note-se que as perdas para os cabos A e C são praticamente iguais, na Figura 54 ficam 

sobrepostas as linhas de representação.  

 

 

Figura 54 Perdas elétricas de cada tipo de cabo. 

 

Com os cabos apresentados no Quadro 6, três tipos diferentes de ligação à rede, para além da 

ligação individual, podem ser solução para a transmissão.  
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Nas Figura 55 a 57 são apresentadas as formas possíveis de fazer a transmissão. Estas figuras 

representam as simulações 3, 4 e 5, respetivamente. 

 

 

Figura 55 Ilustração de transmissão de energia com recurso a dois cabos C e um cabo B (Sim3). 

 

 

Figura 56 Ilustração de transmissão de energia com recurso a um cabo D e um cabo C (Sim4).  

 

 

Figura 57 Ilustração de transmissão de energia com recurso a um cabo D e dois cabos B (Sim5). 
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5.3.3. Perdas elétricas 

 

Se for considerada a disponibilidade das turbinas, os valores das perdas são obrigatoriamente 

mais elevados do que os apresentados no Quadro 7.   

 

Quadro 7 Perdas elétricas (%) tendo em consideração os cabos necessários para transmitir a energia. 

 Sim1 Sim2 Sim3 Sim4 Sim5 

Percentagem 

de perdas 
5,39% 5,11% 3,21% 2,21% 3,16% 

 

Assim, no Quadro 8 são apresentadas as perdas totais do sistema considerando a 

indisponibilidade dos aerogeradores. Importa salientar que para os casos em que a ligação é 

dependente de mais do que um aerogerador, foi considerada o pior cenário (cada vez que uma 

está indisponível, as outras ficam também indisponíveis). 

 

Quadro 8 Perdas totais (%) considerando a disponibilidade dos aerogeradores. 

 Sim 1 Sim2 Sim3 Sim4 Sim5 

Percentagem 

de perdas 
7,85% 7,60% 10,46% 12,64% 11,37% 

 

5.3.4. Distância 

 

Com o aumento da distância à costa, também a profundidade do fundo marinho aumenta. Desta 

forma, existe a possibilidade de utilizar uma estrutura tipo spar. Para que existam condições 

para utilizar esta estrutura, o local terá que ter no mínimo uma profundidade de 100 m. 

 

Sendo que os parques terão a mesma disposição e os aerogeradores vão estar instalados à 

mesma distância, perdas nos geradores e perdas nos cabos entre turbinas não são tidas em 

consideração. Contudo, esta simplificação não afeta a análise, uma vez que essas perdas são 

consideradas as mesmas para ambos os layouts e afetam apenas a quantidade de potência ativa 

produzida. 
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Figura 58 Layout possível de parque eólico com estrutura spar (vermelho: a amarração, branco: 

estrutura, verde: cabos de ligação). 

 

No caso do parque eólico localizado na posição B (Figura 59), a rota possível mais próxima 

tem um total de 49,6 km, contando desde a saída do parque (fim da zona restrita do parque – 

linha branca) até à costa.  

 

 

Figura 59 Localização de parque eólico local B. 

 

5.4. Análise comparativa entre local A e local B 

 

As potências médias para os parques no local A e no local B são diferentes em consequência 

das também diferentes velocidades anuais médias de vento. 
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Como foi referido, para o local B, a velocidade média do vento é diferente da verificada no 

local A, o que irá afetar os cálculos. Apesar de ser uma diferença de apenas 0,5 ms-1, a produção 

média de energia do parque aumenta 0,44%. 

 

No Quadro 9, tal como foi apresentado para o local A nos Quadro 7 e Quadro 8, são 

apresentados os valores das perdas elétricas e perdas totais incluindo disponibilidade, para o 

local B.  

 

Quadro 9 Perdas elétricas e perdas totais (%) considerando a disponibilidade dos aerogeradores. 

 SimB.1 SimB.2 SimB.3 SimB.4 SimB.5 

Perdas elétricas 11,22% 9,99% 6,52% 4,63% 6,37% 

Total de perdas 13,10% 11,99% 15,74% 18,16% 16,99% 

 

Considerando estes valores, pode agora ser feita uma comparação entre as diferentes 

simulações em relação à energia que é entregue à rede (Quadro 10). Neste quadro os valores 

são apresentados de forma ascendente para facilitar a leitura de dados. Neste caso, as ligações 

individuais para o local A (SimA.2 e SimA.1), aparecem como as melhores opções.  

 

Quadro 10 Total de energia entregue à rede considerando o pior caso de indisponibilidade  

(GWh.ano-1). 

 
Valor real entregue rede 

(GWh.ano-1) 

SimA.2 100,23 

SimA.1 99,95 

SimA.3 97,12 

SimB.2 96,44 

SimA.5 96,14 

SimB.1 95,23 

SimA.4 94,76 

SimB.3 92,33 

SimB.5 90,97 

SimB.4 89,68 
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No Quadro 10 é tido em consideração que a falha do sistema ocorre sempre na turbina a jusante. 

Ao assumir que a falha ocorre a jusante, é considerado o pior caso. Deste modo, quando a 

turbina mais a jusante está indisponível, não existe transmissão de energia de nenhum dos 

aerogeradores a montante. 

 

Para ambas as zonas a Sim2 é a solução que consegue entregar mais energia à rede (100,23 

GWh.ano-1). 

 

5.4.1. Disponibilidade 

 

Se for considerada uma disponibilidade intermédia para os aerogeradores, o valor de energia 

entregue à rede aumenta para os casos em que existem cabos a transportar a energia de mais 

do que uma turbina. Apenas as simulações em que acontece ligação individual não são afetadas. 

Estes valores estão compilados no Quadro 11. 

 

Quadro 11 Total de energia entregue à rede considerando o caso médio de indisponibilidade  

(GWh.ano-1). 

 

 Perdas totais Eletricidade entregue à rede 

(GWh.ano-1) 

SimA.2 7,60% 100,23 

SimA.1 7,85% 99,95 

SimA.3 8,14% 99,64 

SimA.5 8,82% 98,91 

SimA.4 9,48% 98,18 

SimB.2 11,99% 96,44 

SimB.3 12,25% 96,16 

SimB.1 13,10% 95,23 

SimB.5 13,18% 95,14 

SimB.4 13,62% 94,66 

 

Apesar de para o local B a produção ser maior, as perdas elétricas fazem com que a energia 

que é entregue à rede seja menor do que para o local A. 
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5.5. Análise económica do caso de estudo 

Através da energia calculada atrás, calcula-se o valor da remuneração para o parque em estudo. 

Para chegar a este valor, é necessário conhecer o custo do parque (CAPEX), assim como a 

tarifa de feed-in. 

 

5.5.1. CAPEX 

 

Na determinação do CAPEX para estes casos é apenas necessário ter em consideração os 

valores que são diferentes entre os parques, como a estrutura e instalação da mesma. A estrutura 

a utilizar na local B pode ser içada no mar e não precisa de barcos de grande porte para fazer a 

instalação (Windcrete, 2015). 

 

Usando valores médios dados por Myhr et al. (2014), é apresentado no Quadro 12 o CAPEX 

por MW para estruturas do tipo Hywind e do tipo Windfloat. 

 

Quadro 12 Capex para as duas estruturas em estudo. 

 Preço por MW 

Windfloat 3,57 M€ 

Hywind 2,81 M€ 

 

 

Utilizando os dados do Quadro 12 pode ser feita uma estimativa do valor a despender para cada 

um dos parques (Quadro 13). 

 

Quadro 13 Capex para cada estrutura nas duas localizações excluindo cabos de energia e instalação dos 

mesmos. 

 Local A Local B 

Semi-submersível 107,22 M€ 117,22 M€ 

Spar - 84,21 M€ 
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A hipótese de estrutura semi-submersível para o local B foi prontamente abandonada pelo custo 

elevado em relação à outra hipótese disponível (spar), já que, para a mesma localização 

(produção da mesma energia), a opção spar é mais económica.  

 

Para a mesma estrutura, o preço aumenta devido à maior necessidade de cabos de amarração e 

maior comprimento dos cabos transmissão. 

 

Os valores apresentados não refletem os custos totais. Como a instalação dos cabos é feita da 

mesma forma, mas para distâncias diferentes, esses valores (Quadro 14) devem ser somados 

posteriormente. 

 

Quadro 14 Custo do cabo, instalação e ligação à rede para cada simulação. 

 

Custo do cabo, 

instalação e ligação à rede 

(M€) 

SimA.4 14,40 

SimA.3 20,00 

SimA.5 20,40 

SimA.1 25,00 

SimA.2 32,00 

SimB.4 36,00 

SimB.3 50,00 

SimB.5 51,00 

SimB.1 62,00 

SimB.2 80,00 

 

Em média, o investimento no fornecimento, na instalação dos cabos e na ligação à rede 

corresponde a 27% do CAPEX (Readyhough, 2010). No entanto, tal como é visível no Quadro 

14, para maiores distâncias à costa, este valor acaba por ser mais elevado. 

 

Com os valores dos Quadro 13 e Quadro 14, é possível apresentar um valor final para o CAPEX 

(Quadro 15). 
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Quadro 15 Valor do CAPEX total (M€) para as diferentes simulações nos dois locais. 

 Sim1 Sim2 Sim3 Sim4 Sim5 

A 132,22  139,22 127,22 121,62  127,62  

B 146,71  164,21 134,21 120,21  135,21  

 

Para quatro das simulações o local A é mais económico, sendo que apenas na Sim4 o local B 

tem um custo mais reduzido do que o local A. 

 

5.5.2. Tarifa feed-in 

 

Segundo Prado (2014), “espera-se que o primeiro parque eólico offshore português venha a 

beneficiar de uma tarifa de produção de eletricidade de 168€/MWh (Tarifa 1)”. No entanto, 

valores médios de 85 €/MWh (Tarifa 2) são utilizados para outras energias renováveis em geral. 

O valor pago pela energia em geral, em março de 2015, foi em média 43,22 €/MWh (Tarifa 3) 

(Macedo Vitorino, 2015).  

 

Para obter o tempo necessário para recuperar o investimento, é feita uma comparação entre as 

diferentes tarifas do Quadro 16. 

 

Quadro 16 Valores (€) das diferentes tarifas consideradas. 

 Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 3 

Valor por MWh 168 € 85 € 43,22 € 

 

Importa salientar que estas tarifas diferem bastante entre si e são meramente indicativas. 

 

Para cada um dos locais, o valor recebido/ano é então apresentado na Figura 60. É utilizado 

apenas como exemplo a Tarifa 2 para que as diferenças sejam percetíveis. 
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Figura 60 Valor recebido/ano para cada simulação utilizando a tarifa 2. 

 

A SimA.2 e SimA.1 são, respetivamente as que entregam mais energia à rede, e, por isso, geram 

também uma maior receita. Já as SimB.4 e SimA.4 são as que recebem menor valor (8046 k€ 

e 8054 k€). As simulações do local B recebem em média menos 179,5 k€ por ano do que as do 

local A o que corresponde a menos 2,2% de receita por ano. Para as outras tarifas, embora os 

valores sejam diferentes, a alteração em percentagem permanecerá igual. 

 

5.6. Período de recuperação do investimento 

 

Neste subcapítulo, calcula-se o número de anos necessários para que o capital inicial seja 

recuperado. Estes dados são obtidos repartindo o valor capitalizado pelo número de anos de 

vida do projeto. Atualmente, o tempo de vida estimado para este tipo de projetos é de 20 anos. 

No entanto, neste caso, o tempo de vida utilizado nos cálculos é de 25 anos. Espera-se que num 

futuro próximo (2050), os parques tenham um tempo de vida útil de 30 anos (Kempton et al., 

2016). 
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Na Figura 61 é representada uma comparação do tempo de retorno do investimento (em anos) 

para as tarifas 1 e 2. Os valores apresentados nesta figura podem ser utilizados como índice de 

risco. 

 

 

Figura 61 Comparação do tempo (ano) de retorno do investimento para as duas tarifas. 

 

Tanto no local A como no local B, a Sim4 é aquela em que se consegue pagar o investimento 

mais rapidamente, 7,64 e 7,56 anos para a Tarifa1 e 15,10 e 14,94 anos para a Tarifa2. Já a 

Sim2 apresenta-se como a pior alternativa em ambos os locais, com um tempo de retorno do 

investimento entre os 8,27 no local A e 10,13 anos no local B. 

 

De salientar que entre os locais A e B, a Sim4 é a única que apresenta uma melhoria: 7,64 para 

7,56 anos (Tarifa1) e 15,10 para 14,94 anos (Tarifa2). 

 

Apesar de haver mais recurso no local B, as perdas nos cabos fazem com que a energia que 

chega à rede e respetiva receita seja inferior na maioria dos casos. Apenas para a simulação 

B.4 o tempo de retorno é mais baixo. 
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Para a Sim4, o retorno do investimento ao longo dos anos, em ambos os locais e para ambas as 

tarifas, é apresentado na Figura 62. 

 

 

 

Figura 62 Retorno do investimento para a Sim4. 

 

O tempo que seria necessário para pagar o investimento para o caso da tarifa 3 varia entre todos 

os casos entre 29,70 e 39,39 anos. Como seria espectável, esta tarifa torna os investimentos 

inviáveis, pelo que não foi considerada. 

 

5.5.2. Operação e manutenção  

 

A operação e manutenção são crucialmente importantes no contexto global do custo/eficiência 

da energia eólica offshore. Um mau desempenho e baixa viabilidade podem comprometer um 

parque eólico. Dois fatores que distinguem o aproveitamento offshore do aproveitamento em 

terra são a acessibilidade reduzida durante condições atmosféricas adversas (resultante de 

ondas, ventos e fraca visibilidade) e os custos das operações de transporte ou de elevação. 
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Maiores distâncias aos parques aumentam o tempo necessário para fornecer material e fazer 

chegar trabalhadores ao local de trabalho, o que pode aumentar os custos e diminuir o 

cumprimento efetivo do dia de trabalho. Para os projetos que estão localizados em zonas de 

grande ondulação, um aumento da distância da costa também pode representar desafios 

adicionais para a acessibilidade. 

 

Segundo Martin et al. (2006), os custos de OPEX representam entre 14% a 30% do custo total 

do ciclo de vida para os parques eólicos offshore. Tendo em consideração estas percentagens, 

os valores obtidos anteriormente são corrigidos e apresentados na Figura 63. 

 

 

Figura 63 Tempo até retorno do investimento para a Tarifa 2, considerando custos de OPEX. 

 

Para quatro das simulações, a melhor posição é no Local A. Contudo, o melhor resultado, 17,03 

anos encontra-se no Local B. Apenas para as ligações individuais, em que é utilizado mais 

cabo, são percetíveis as diferenças do local A para o local B. Exemplo disso é a SimB.2, em 

que o investimento só é pago após 26,04 anos, mais do que o tempo de vida útil do parque. 

Para a Tarifa 2, a SimB.2 é mesmo a única em que não se consegue ter lucro. 

 

Na Figura 64 é apresentada uma comparação entre todas as simulações de ambas as zonas, para 

um OPEX entre os 14% e os 30%, no caso de ser utilizada a Tarifa 1. 
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Figura 64 Comparação do tempo necessário para ter lucro para todas as simulações utilizando a Tarifa 1, 

considerando custos de OPEX (ponto verde: melhor resultado). 

 

À semelhança do caso em que não se considerava o OPEX, a SimB.4 (ponto verde na Figura 

64) continua a ser a mais vantajosas no caso em que se considera OPEX de 14%, com uma 

previsão de retorno ao fim de 8,62 anos. 

 

Para as SimA.3, SimA.4 e SimA.5 o resultado obtido é bastante próximo, variando menos de 

três meses entre o melhor (SimA.4) e pior (SimA.5) destes casos, para ambos os OPEX. Estas 

três simulações, para um OPEX de 14% são as 2ª, 3ª e 4ª melhores opções. 

 

Para o local A as diferenças entre as diferentes simulações não se fazem sentir tanto como no 

local B. Para maiores distâncias da costa é espectável que os custos de manutenção aumentem. 

 

O retorno do investimento para a SimB.4 ocorre entre os 8,5 anos e os 10 anos (Figura 65). No 

fim da vida útil do projeto, a variação entre o OPEX mínimo e máximo é de 19,23 M€.  
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Figura 65 Retorno do investimento para a SimB.4 utilizando a Tarifa 1. 
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6. Síntese de conclusões e propostas para trabalho futuro 

 

Nesta fase são apresentadas as principais conclusões retidas da elaboração desta dissertação, 

bem como a sugestão de algumas recomendações para trabalhos futuros que poderão ser 

desenvolvidos nesta área de modo a complementar o trabalho desta dissertação. 

 

6.1. Conclusões 

 

O equilíbrio entre a qualidade do recurso e a distância ao ponto de entrega resultou na saturação 

de zonas onshore e numa mudança de paradigma. Nos últimos anos, essa mudança permitiu o 

desenvolvimento de energia eólica offshore, já que muitas das cidades mais povoadas estão 

situadas na proximidade de zonas com recurso eólico offshore de qualidade.  

 

Como foi apresentado anteriormente, as tecnologias spar e semi-submersível encontram-se 

numa fase de desenvolvimento bastante mais avançada e conseguem já oferecer soluções 

viáveis economicamente. 

 

Os parques eólicos offshore tendem a ser construídos cada vez mais longe da costa. Para estas 

localizações, existe maior distância de cabo de transmissão a ser utilizado. Utilizando baixas 

tensões as perdas são acrescidas. Embora maiores tensões signifiquem o aumento do preço dos 

equipamentos, a melhoria na transmissão de energia compensa o investimento. A solução passa 

por utilizar o menor número de cabos possível (maior secção) e conseguir melhorar a 

disponibilidade dos aerogeradores.  

 

Para maiores distâncias da costa também o recurso tende a ser mais elevado (como no caso 

Português). Como seria de esperar, para parques com a mesma potência instalada, a energia 

produzida pelo parque que se encontra na zona em que a velocidade média do vento é maior, é 

aquele que produz mais energia. No entanto, como as zonas em que existe mais recurso são 

também mais distantes da rede, nos casos considerados neste trabalho as perdas dos cabos 

superam a maior produção do parque. 
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A grande diferença de preços acontece principalmente devido aos custos de instalação e 

manutenção. Se o parque tivesse uma maior capacidade, os custos de O&M ficariam mais 

diluídos, pelo que os custos, principalmente para zonas mais distantes da costa, não seriam tão 

elevados.  

 

Caso o valor despedido com a O&M dos parques seja da ordem dos 14%, é mais viável instalar 

uma estrutura spar a uma distância superior à costa e fazer uma ligação utilizando apenas dois 

cabos de secção superior. Para outros tipos de ligação, o recurso a uma estrutura semi-

submersível mais próxima da costa torna-se mais económica (que foi a opção considerada no 

protótipo Wind Float I). 

 

Para países em que a costa tenha um declive mais acentuado, e onde sejam atingidas 

profundidades de mais de 100m em zonas mais próximas da costa, esta análise sugere que a 

utilização de uma estrutura spar será a opção mais viável.  

 

De forma a chegar a esta conclusão, foi tido em conta um vasto conjunto de critérios. Para que 

seja mais intuitivo perceber o processo, na Figura 66 é apresentado um diagrama de blocos dos 

passos percorridos até encontrar a melhor solução. 
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Figura 66 Diagrama de blocos dos passos percorridos até encontrar a melhor solução. 
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6.2. Propostas para trabalho futuro 

 

Neste trabalho não é feita uma análise dos requisitos que se tornam cruciais para estabelecer 

um parque eólico offshore flutuante na costa portuguesa.  

 

Um dos aspetos que é importante estudar é o perfil dos ventos no local, e fazer a comparação 

com os dados reais de produção do parque após este ser instalado. Sendo que a simulação que 

apresentou melhores resultados foi a que utiliza cabos de maior secção de cabo, fazer 

simulações utilizando cabos de maior secção pode ser um trabalho prometedor. 

 

Sendo este um tipo de aproveitamento com uma história muito recente, e para o qual tem havido 

muita pesquisa, fazer a comparação entre os novos tipos de estruturas que começam a ser 

instaladas como protótipos com outras já existentes, ou mesmo a utilização de aerogeradores 

de maior potência em estruturas já utilizadas para máquinas de menor potência, torna-se um 

trabalho interessante. 

 

De modo a entender os pontos mais críticos durante o tempo de vida das FOWT, deve ser feito 

um acompanhamento dos projetos comerciais a serem instalados num futuro próximo. Desta 

forma, uma análise mais aproximada do OPEX e mais tarde do DECEX podem ser atingidas. 

Esta informação é crucial para incentivar novos empreendimentos. 

 

Em muitos países onde existem condições geotécnicas favoráveis à instalação de FOWT, a 

energia deriva principalmente de fontes como gás e petróleo, produtos para os quais o preço 

tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Sendo que o preço da energia é bastante dependente 

destas fontes fósseis, torna-se interessante saber até que ponto a utilização FOWT nesses locais 

não se tornará economicamente viável num futuro próximo. 

 

 



Referências 

 

119 

 

 

7. Referências 

4COffshrore (2016). Informação geral acerca da turbina V164-8.0MW. Acedido em: 

http://www.4coffshore.com/windfarms/turbine-mhi-vestas-offshore-wind-v164-8.0-mw-

tid89.html 

ABB (2010). XLPE Submarine Cable Systems. Attachment to XLPE Land Cable System 

User´s Guide. Acedido em: http://www04.abb.com/global/seitp/seitp202.nsf/0/ 

badf833d6cb8d46dc1257c0b002b3702/$file/XLPE+Submarine+Cable+Systems+2GM5

007+.pdf 

ACER (2015). Agency for the Cooperation of Energy Regulators. Report on unit investment 

cost indicators and corresponding reference values for electricity and gas infrastructure. 

Acedido em: http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/ 

Publication/UIC%20Report%20%20-%20Electricity%20infrastructure.pdf 

Ackermann, T. (2005). Wind Power in Power Systems. Electric Power Systems (Vol. 140). 

Adeuyi, O.D. e Liang, J. (2016). Integration of power from offshore wind turbines into onshore 

grids, In Offshore Wind Farms, Woodhead Publishing, Pages 441-457 

Adwen (2015). AD8-180 Technical characteristics. Acedido em: 

http://www.adwenoffshore.com/products-services/products/8-mw-turbines/  

Alasdair Miller, B. L. (2010). IFC Solar guidebook. Glasgow. 

Alavi, O., Mostafaeipour, A., e Qolipour, M. (2016). Analysis of hydrogen production from 

wind energy in the southeast of Iran. International Journal of Hydrogen Energy, 41(34), 

15158-15171. 

Alegría, I., Martín, J., Kortabarria I., Andreu, J. e Ereño, P. (2008). Transmission Alternatives 

for Offshore Electric Power. Spain: Renewable and Sustainable Energy Reviews 13, pp. 

1028 – 1038. 

 

http://www.4coffshore.com/windfarms/turbine-mhi-vestas-offshore-wind-v164-8.0-mw-tid89.html
http://www.4coffshore.com/windfarms/turbine-mhi-vestas-offshore-wind-v164-8.0-mw-tid89.html
http://www04.abb.com/global/seitp/seitp202.nsf/0/%20badf833d6cb8d46dc1257c0b002b3702/$file/XLPE+Submarine+Cable+Systems+2GM5007+.pdf
http://www04.abb.com/global/seitp/seitp202.nsf/0/%20badf833d6cb8d46dc1257c0b002b3702/$file/XLPE+Submarine+Cable+Systems+2GM5007+.pdf
http://www04.abb.com/global/seitp/seitp202.nsf/0/%20badf833d6cb8d46dc1257c0b002b3702/$file/XLPE+Submarine+Cable+Systems+2GM5007+.pdf
http://www.adwenoffshore.com/products-services/products/8-mw-turbines/


Referências 

 

120 

 

 

Anders, G. J., e Brakelmann, H. (2004). Improvement in cable rating calculations by 

consideration of dependence of losses on temperature. IEEE Transactions on Power 

Delivery, 19(3), 919-925. 

APREN (2015). Associação de Energias Renováveis “Estatísticas rápidas, nº 129” 

http://www.apren.pt/fotos/newsletter/conteudos/7_estatisticasrapidas_renovaveis_2015_j

ulho_1444302269.pdf Acedido a 13/12/2015 

Aubault, A., Cermelli, C. e Roddier, D. (2009). Windfloat: a floating foundation for offshore 

wind turbines. Part III: Structural analysis". ASME 28th International Conference on 

Ocean, offshore and Arctic Engineering OMAE2009. Honolulu, Hawaii (USA), pp.1–8. 

Axelsson, T. (2008). Submarine cable laying and installation services for the offshore 

alternative energy industry. 3U Technologies. http://www. 3utech. com/sites/3utech. 

com/files/Energy% 20Ocean (Data de acesso: 16/08/2016). 

Azad, A. K., Rasul, M. G., Alam, M. M., Uddin, S. A., e Mondal, S. K. (2014). Analysis of 

wind energy conversion system using Weibull distribution. Procedia Engineering, 90, 

725-732. 

Bachynski, E. E., e Moan, T. (2012). Design considerations for tension leg platform wind 

turbines. Marine Structures, 29(1), 89-114. 

Barros, N. J. P. O. (2011). Análise do impacto da integração de energias renováveis em redes 

distribuição (Doctoral dissertation, Universidade do Porto). 

Beerten, J., Van Hertem, D., e Belmans, R. (2011). VSC MTDC systems with a distributed DC 

voltage control-A power flow approach. In PowerTech, 2011 IEEE Trondheim (pp. 1-6). 

IEEE. 

Beyer, F., Choisnet, T., Kretschmer, M., e Cheng, P. W. (2015). Coupled MBS-CFD Simulation 

of the IDEOL Floating Offshore Wind Turbine Foundation Compared to Wave Tank 

Model Test Data. Proceedings of 25th International Ocean and Polar Engineering 

Conference, 367–374. 

http://www.apren.pt/fotos/newsletter/conteudos/7_estatisticasrapidas_renovaveis_2015_julho_1444302269.pdf%20Acedido%20a%2013/12/2015
http://www.apren.pt/fotos/newsletter/conteudos/7_estatisticasrapidas_renovaveis_2015_julho_1444302269.pdf%20Acedido%20a%2013/12/2015


Referências 

 

121 

 

 

Bilgili M., Yasar A. e Simsek E. (2011). Offshore wind power development in Europe and its 

comparison with onshore counterpart. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews,  15  (2) , pp. 905-915.  

Bjerkseter, C., e Ågotnes, A. (2013). Levelised costs of energy for offshore floating wind 

turbine concepts. 

Blanco, M. (2009). The economics of wind energy. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews 13, 1372–1382 

BOEM. (2015). Wind Energy Commercial Leasing Process. Fact Sheet. 

http://www.boem.gov/Commercial-Leasing-Process-Fact-Sheet/ 

Borgen, E. (2010). Floating Wind Power In Deep Water – Competitive With Shallow-Water 

Wind Farms?. 

Bossler, A. (2011). Floating Offshore Wind Foundations: Industry Projects in the USA, Europe 

and Japan. Maine International Consulting, Inc. Technical Report. 

Brown, J. S. (2014). Deep Water Wind Turbine Installation In The United States : A Model ‐ 

Based Determination Of Floating Crane Vessel ‐ Years Required To Reach 10 GW  

Butterfield, S., Musial, W., Jonkman, J., e Sclavounos P. (2007). Engineering Challenges for 

Floating Offshore Wind Turbines. National Renewable Energy Laboratory, Golden CO, 

Technical Report No. NREL/CP-500-38776. 

BVG Associates, Building an Industry (2013). Updated Scenarios for Industrial Development. 

Disponivel: http://www.renewableuk.com/en/publications/index.cfm/BAI2013 

BVG Associates. (2013). Offshore Wind: A 2013 Supply Chain Health Check. 

Available: http://www.bvgassociates.co.uk/Portals/0/publications/BVGATCE Offshore 

Wind SC Health Check 1311.pdf 

Byklum, E. (2013). Personal correspondence between Eirik Byklum from Statoil and Catho 

Bjerkseter, regarding Hywind properties. Oslo/Ås: Statoil ASA / Eirik Byklum 



Referências 

 

122 

 

 

C2ES (2015). Center for Climate and Eenrgy Solutions. Outcomes of the UN climate change 

conference in Paris. 21st Session of the Conference of the Parties to the United Nations 

Framework Convention on Climate Change (COP 21). Acedido 

em:http://www.c2es.org/docUploads/cop-21-paris-summary-02-2016-final.pdf 

Cajarabille, V. L. (2009). A segurança no mar português. 

Cambell, Shaun (2016). 10 of the Biggest Turbines. Wind Power. Acedido em: 

http://www.windpowermonthly.com/10-biggest-turbines 

Carbon Trust. (2015). Floating Offshore Wind : Market and Technology Review, (June). 

Castro, R. (2011). Uma introdução às energias renováveis: eólica, fotovoltaica e mini-

hídrica. Lisboa: Instituto Superior Técnico. 

Castro, R. M. (2008). Energias renováveis e produção descentralizada–introdução à energia 

eólica. Universidade Técnica de Lisboa. 

Chen, I. W., Wong, B. L., Lin, Y. H., Chau, S. W., e Huang, H. H. (2016). Design and Analysis 

of Jacket Substructures for Offshore Wind Turbines.Energies, 9(4), 264. 

Cheng, H. P., e Yu, M. T. (2013). Effect of the transmission configuration of wind farms on 

their capacity factors. Energy Conversion and Management, 66, 326-335. 

Christiansen, P., Jørgensen, K. K., e Sørensen, A. G. (2000). Grid connection and remote 

control for the Horns Rev 150 MW offshore wind farm in Denmark. In Proceedings of the 

2nd International Workshop on Transmission Networks for Offshore Wind Farms (pp. 29-

30). 

Chrolenko, M. O. (2013). Dynamic analysis and design of mooring lines. 

Collu, M., e Borg, M. (2016). Design of floating offshore wind turbines.Offshore Wind Farms: 

Technologies, Design and Operation, 359. 

http://www.windpowermonthly.com/10-biggest-turbines


Referências 

 

123 

 

 

COM (2011). Communication from the Commission “Energy Roadmap 2015” 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2012_energy_roadmap_2050_en_

0.pdf  (Data de acesso:  11/12/2015) 

COM (2013). Comissão das Comunidades Europeias. “Energia eólica Marítima: Ações 

necessárias para a realização dos objetivos da política energética para 2020 e mais alem.” 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:13ed7fdb-684f-4e84-877a-

95a3be850409.0010.03/DOC_1&format=PDF (Data de acesso: 12/12/2015). 

COM (2015). Parlamento Europeu. “Energias renováveis”.  

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.7.4.pdf (Data de acesso: 12/12/2015). 

COM (2015). Parlamento Europeu. Monitoring progress towards the Energy Union objectives- 

Concept and first analysis of key indicators. http://ec.europa.eu/priorities/energy-

union/state-energy-union/docs/csw_ monitoring-progress-energy-union_en.pdf (Data de 

acesso: 29/12/2015). 

COM (2015b). Parlamento Europeu. Monitoring progress towards the Energy Union objectives 

- Concept and first analysis of key indicators. http://ec.europa.eu/priorities/energy-

union/state-energy-union/docs/csw_ monitoring-progress-energy-union_en.pdf (Data de 

acesso: 29/12/2015) 

Costa, P. (2004). Atlas do Potencial eólico para Portugal Continental. 

Costa, P., Simões, T. e Estanqueiro, A. (2006). Assessment of the Sustainable Offshore Wind 

Potential in Portugal. EWEC European Wind Energy Conference and Exhibition, 8. 

Costa, P., Simões, T. e Estanqueiro, A. (2010). Sustainable Offshore Wind Potential in 

Continental Portugal. Workshop on Oceans as a Source of Energy, 40–43. 

Cristovão, A. R. e Fonseca, J. N. B. (2013). Validação do Atlas do Potencial Eólico de Portugal. 

Deb, K. (1999). An introduction to genetic algorithms. Sadhana, 24(4-5), 293–315.  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2012_energy_roadmap_2050_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2012_energy_roadmap_2050_en_0.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/state-energy-union/docs/csw_%20monitoring-progress-energy-union_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/state-energy-union/docs/csw_%20monitoring-progress-energy-union_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/state-energy-union/docs/csw_%20monitoring-progress-energy-union_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/state-energy-union/docs/csw_%20monitoring-progress-energy-union_en.pdf


Referências 

 

124 

 

 

Del Jesus, F., Guanche, R. e Losada, I. J. (2015). High resolution reanalysis data and floating 

met-mast measurements at deep water locations influenced by coastal 

topography. Renewable Energies Offshore, 205. 

Demko, J. A., Lue, J. W., Gouge, M. J., Stovall, J. P., Butterworth, Z., Sinha, U., e Hughey, R. 

L. (2001). Practical AC loss and thermal considerations for HTS power transmission cable 

systems. IEEE transactions on applied superconductivity, 11(1), 1789-1792. 

Deutsches (2001). Wind turbine Grid connection and Interaction. Deutsches Windenergie-

Institut. Acedido em: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2001_fp5_ 

brochure_energy_env.pdf 

Diário da República (2010). 1ª série - Nº98. "Decreto-Lei n.º 51/2010". 20 de Maio. 

Direção Geral de Energia e Geologia. 2016. Renováveis – Estatisticas rápidas – nº139  

DNVGL. (2015). 66 kV Systems for Offshore Wind Farms; Technical Report 113799-UKBR-

R02, Rev. 2; TenneT: Arnhem, The Netherlands 

 Dorigo, M. e Gambardella, L. M. (1997). Ant colony system: a cooperative learning approach 

to the traveling salesman problem. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 1(1), 

53–66.  

Eberhart, R. e Kennedy, J. (1995). A new optimizer using particle swarm theory. MHS’95. 

Proceedings of the Sixth International Symposium on Micro Machine and Human Science, 

39–43 

Eiben, A.E., Raue, P. e Ruttkay, Z. (1994). Genetic Algorithms with Multi-Parent 

Recombination, Proc Int Conf Evolutionary Computat 3rd Conf Parallel Problem Solving 

from Natura pp 78-87. 

Elkinton, Christopher Neil (2007). Offshore wind farm layout optimization. Doctoral 

Dissertations Available from Proquest. Paper AAI3289248. Acedido em: 

http://scholarworks.umass.edu/dissertations/AAI3289248 

Eriksson, E. (2008). Wind farm layout: a reliability and investment analysis. 

http://scholarworks.umass.edu/dissertations/AAI3289248


Referências 

 

125 

 

 

Estanqueiro, A. (2008). Energia Eólica Offshore Levantamento do potencial do país, 

Levantamento do potencial do país, limitações e soluções tecnológicas limitações e 

soluções tecnológicas. 

Estanqueiro, A. (2010). Energia Eólica Offshore em Portugal. Conferência Energia e Geologia 

- Desafios e Oportunidades. 24 de Setembro. 

Estanqueiro, A., e Jesus, J. M. (1996). Energia eólica em Portugal: Situação actual e 

perspectivas de futuro. Revista AIP-Associação Industrial Portuguesa, 46-47. 

ETI. (2015). Offshore Wind: Floating Wind Technology. 

EUROPA, E. (2007). Comunicação da comissão ao conselho e ao Parlamento Europeu: Uma 

política energética para a Europa. 

EWEA. (2011). Upwind: Design limits and solutions for very large wind turbines. Brussels: 

EWEA 

EWEA. (2013). Deep water: The next step for offshore wind energy 

EWEA. (2015). The European Offshore Wind Industry - Key Trends and Statistics 2014, 

Technical Report January, European Wind Energy Association. 

EWEA. (2016). The European Offshore Wind Industry: Key Trends and Statistics 1st Half 

2015.  

EWEA. (2016b). Wind in power: 2015 European statistics, February 2016. 

Faltinsen, O. (1990). Sea Loads on Ships and Offshore structures. Cambridge University Press. 

Fernandes, C. R. B. (2014a). Variabilidade do potencial eólico offshore na Península Ibérica: 

presente e cenários futuros. 

Fernandes, R. I. M. C. (2014b). A energia eólica em Portugal: a evolução do seu regime 

jurídico, em especial as alterações ao regime remuneratório das centrais eólicas (Doctoral 

dissertation). 



Referências 

 

126 

 

 

Fukushima Forward. 2015. http://www.fukushima-forward.jp/english/index.html (Data de 

acesso: 02/02/2016) 

Gasch R. e Twele J., (2012). Wind Power Plants: Fundamentals, Design, Construction and 

Operation, Second Edition. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Germany 

Gcube (2016). Down to the wire. An insurance buyer´s guide to subsea cablind incidentes. June 

2016 Report. 

GICON-SOF. 2016. Acedido em: http://www.gicon-sof.de/en/sof-chronik.html 

Gielen, D. (2012). Renewable energy technologies: cost analysis series e wind power. 

In: Gielen D, editor. IRENA working paper. International Renewable Energy 

Agency (IRENA); 

Glasdam, J. B. (2015). Harmonics in Offshore Wind Power Plants: Application of Power 

Electronic Devices in Transmission Systems. Springer International Publishing 

GWEC. Global Wind Energy Council (2014). Global Wind Report: Annual Market Update 

2014. Brussel, Belgium 

GWEC. Global Wind Energy Council (2016). Global Wind Statistics 2015. Brussel, Belgium 

GOTO-FOWT (2016). http://goto-fowt.go.jp/english (Data de acesso: 02/02/2016). 

Green, J., Bowen, A., Fingersh, L. J. e Wan, Y. H. (2007). Electrical collection and transmission 

systems for offshore wind power. In Offshore technology conference. Offshore 

Technology Conference. 

Green, R. e Vasilakos, N. (2011). The economics of offshore wind. Energy Policy, 39(2), 496–

502.  

Guerreiro, C., Bizarro, A., Duarte, J. e Taborda, R. (2005). Os Enigmáticos Canhões 

Submarinos da Plataforma Continental Portuguesa. ANAIS do Instituto Hidrográfico, 169. 



Referências 

 

127 

 

 

Guerrero, C., Rodriguez, R., Gooch, S. e Wisniewski, J. (2008). An Energy and Cost Based 

GIS Approach to Offshore Wind Farm Site Mapping 

Gustavsen, B., e Mo, O. (2016). Variable Transmission Voltage for Loss Minimization in Long 

Offshore Wind Farm AC Export Cables. 

Hahn, M. e Gilman, P. (2013). Offshore Wind Market and Economic Analysis: Annual Market 

Assessment. Report prepared for: U.S. Department of Energy. 

Hall M., Buckham B. e Crawford C. (2014), Evaluating the importance of mooring line model 

fidelity in floating offshore wind turbine simulations, Wind Energ., 17, pages 1835–1853, 

doi: 10.1002/we.1669 

Hamilton, Bruce, Bielecki, Mark, Bloch, Charlie, Decker, Terese, Frantzis, Lisa, Midura, 

Kirsten, Paidipati, Jay, Zhao e Feng (2014). Offshore Wind Market and Economic 

Analysis 2014 Annual Market Assessment. Navigant Consulting, Inc., Burlington, 

Massachusetts. Prepared for the U.S. Department of Energy. 

Hansen, N., Ostermeier, A. e Gawelczyk, A. (1995). On the adaptation of arbitrary normal 

mutation distributions in evolution strategies: The generating set adaptation. Proceedings 

of the Sixth International Conference on Genetic Algorithms, 57–64.  

Henderson, A. R. e Vugts, J. H. (2001). Prospects for floating offshore wind energy. 

In Proceedings of the European wind energy conference (pp. 627-630). 

Herbert-Acero, J. F., Probst, O., Réthoré, P. E., Larsen, G. C., e Castillo-Villar, K. K. (2014). 

A review of methodological approaches for the design and optimization of wind 

farms. Energies, 7(11), 6930-7016. 

Heronemus, W. E. (1972). Pollution-Free Energy From Offshore Winds, 8th Annual 

Conference and Exposition Marine Technology Society, Washington D.C., September 11-

13. 

http://dx.doi.org/10.1002/we.1669


Referências 

 

128 

 

 

Hong, S.Y., Kim, J.H. e Kim, H.J. (2012b). “Design and Analysis of a Box-type Floating Wind 

Turbine Structure with Large Motion Damping Plates,” Proc 10th Pacific/Asia Offshore 

Mech Symp (PACOMS), Vladivostock, Russia, ISOPE, 11–15 

Hong, S.Y., Kim, J.H., Hong, S.W. e Kim, H.J. (2012a). “Design and Analysis of a Box Floater 

with Damping Plates for Floating Wind Turbine Platform,” Proc 22nd Int Offshore Polar 

Eng Conf, Rhodes, Greece, ISOPE, 1, 411–416.  

IDEOL. (2015). http://ideol-offshore.com/en/les-projets/floatgen-project. (Data de acesso:  

26/01/2015). 

International Electrotechnical Commission (2006). IEC 60287: Electric cables - Calculation of 

the current rating. Acedido em: https://webstore.iec.ch/publication/1265 

Jimenez, B., Durante, F., Lange, B., Kreutzer, T. e Tambke, J. (2007). Offshore wind resource 

assessment with WAsP and MM5: Comparative study for the German Bight. Wind 

Energy, 10, 121–134. 

Jonkman, J. M. (2010). Definition of the Floating System for Phase IV of OC3. National 

Renewable Energy Laboratory. 

Jonkman, J., Larsen, T. J., Hansen, A. M., Nygaard, T., Maus, K., Karimirad, M., ... e 

Kohlmeier, M. (2010). Offshore code comparison collaboration within IEA Wind Task 

23: Phase IV results regarding floating wind turbine modeling. In 2010 European Wind 

Energy Conference and Exhibition.  

Jonkman, J.M. e Matha, D. (2010). Dynamics of offshore floating wind turbines d analysis of 

three concepts y. Wind Energy 

JWPA. (2014). Target and Roadmap for Japanese Wind Power 

http://jwpa.jp/pdf/20140729_GRE2014_00995_TargetRoadmapforJapaneseWindpower.

pdf (Data de acesso: 21/01/2016). 

Kaiser, M. J. e Snyder, B. (2010). Offshore wind energy installation and decommissioning cost 

estimation in the US outer continental shelf. Energy Research Group LLC, Louisiana.  

http://ideol-offshore.com/en/les-projets/floatgen-project
https://webstore.iec.ch/publication/1265
http://jwpa.jp/pdf/20140729_GRE2014_00995_TargetRoadmapforJapaneseWindpower.pdf
http://jwpa.jp/pdf/20140729_GRE2014_00995_TargetRoadmapforJapaneseWindpower.pdf


Referências 

 

129 

 

 

Kempton, W., McClellan, S., e Ozkan, D. (2016). Massachusetts Offshore Wind Future Cost 

Study. University of Delaware, Special Initiative on Offshore Wind. Acedido em: 

https://www.ceoe.udel.edu/File%20Library/About/SIOW/MA-Offshore-Wind-Future-

Cost-Study-FINAL-14-Mar-16.pdf 

Kennedy, J. e Eberhart, R. (1995). Particle Swarm Optimization, 

Proc IEEE Int Conf Neural Networks, Vol 4, pp 1942–1948. 

Kim, J. H., Hong, S. Y. e Kim, H. J. (2013). The shape design and analysis of floating offshore 

wind turbine structures with damper structure and shallow draft. In The Twenty-third 

International Offshore and Polar Engineering Conference. International Society of 

Offshore and Polar Engineers. 

King, R. e Jenkins, N. (2008). Switching transients in large offshore wind farms. In 7th 

International Workshop on Large Scale Integration of Wind Power and on Transmission 

Network for Offshore Wind Farms. 

KIS-ORCA .(2016). Offshore Renewable & Cables Awareness. http://www.kis-

orca.eu/subsea-cables/installation-procedures-and-methods#.V7LjYJgrLIU (Data de 

acesso: 16/08/2016). 

Kollu, R., Rayapudi, S. R., Narasimham, S. V. L., e Pakkurthi, K. M. (2012). Mixture 

probability distribution functions to model wind speed distributions. International Journal 

of Energy and Environmental Engineering, 3(1), 1-10. 

Kosowatz, John (2015). Heading for deeper water. American Society Of Mechanical Engineers. 

May, USA. 

Lackner M.A. e Rotea M.A. (2011). Structural control of floating wind turbines. 

Mechatronics, 21  (4) , pp. 704-719.  

Lakshmanan, P., Liang, J. e Jenkins, N. (2015). Assessment of collection systems for HVDC 

connected offshore wind farms, Electr. Power Syst. Res. 129, 75-82. 

http://www.kis-orca.eu/subsea-cables/installation-procedures-and-methods#.V7LjYJgrLIU
http://www.kis-orca.eu/subsea-cables/installation-procedures-and-methods#.V7LjYJgrLIU


Referências 

 

130 

 

 

Laura, C. S. e Vicente, D. C. (2014). Life-cycle cost analysis of floating offshore wind 

farms. Renewable Energy, 66, 41-48. 

Lazaridis, L. (2005). Economic Comparison of HVAC and HVDCSolutions for Large Offshore 

Wind Farms underSpecial Consideration of Reliability. 

Levitt, A. C., Kempton, W., Smith, A. P., Musial, W., e Firestone, J. (2011). Pricing offshore 

wind power. Energy Policy, 39(10), 6408-6421. 

Limpo, J. (2011). Assessment of Offshore Wind Energy in Portuguese Shallow 

Waters. Instituto Superior Técnico-Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa. 

Lopes, A. M. (2009). Produção eólica e enquadramento técnico-económico em 

Portugal (Doctoral dissertation, Universidade do Porto). 

Lopes, M. (2011) Site Selection Methodology and Analysis of Suitable Sites: for Offshore 

Renewable Energy Projects in Europe. Lisboa: Hydraulics and Maritie Research Center. 

http://www.orecca.eu/c/document_library/get_file?uuid=1fff9401-0348-463e-8a6f- 

62dfd21bdfc8&groupId=10129 (Data de acesso: 02/03/2016). 

LORC. (2016). Acedido a 27/04/2016: www.lorc.dk/offshore-windfarms-map/list 

LORC. (2016). Vindeby Offshore Wind Farm. http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-

map/vindeby (Data de acesso: 15/02/2016). 

Lundberg, S. (2003). Configuration study of large wind parks. 

Lundberg, S. (2006). Wind farm configuration and energy efficiency studies: series DC versus 

AC layouts. Chalmers University of Technology. 

Macedo Vitorino. (2015). Portuguese Renewable Energy Sources: Overview. Acedido em: 

http://www.macedovitorino.com/xms/files/20150908-

Portuguese_Renewable_Energy_Sources_-Overview-.pdf 

http://www.lorc.dk/offshore-windfarms-map/list
http://www.macedovitorino.com/xms/files/20150908-Portuguese_Renewable_Energy_Sources_-Overview-.pdf
http://www.macedovitorino.com/xms/files/20150908-Portuguese_Renewable_Energy_Sources_-Overview-.pdf


Referências 

 

131 

 

 

Machado, J., Neves, M. V. e Santos, P. J. (2015). Economic limitations of the HVAC 

transmission system when applied to offshore wind farms. In 2015 9th International 

Conference on Compatibility and Power Electronics (CPE) (pp. 69-75). IEEE. 

Martin, R., Lazakis, I., Barbouchi, S., e Johanning, L. (2016). Sensitivity analysis of offshore 

wind farm operation and maintenance cost and availability. Renewable Energy, 85, 1226-

1236. 

Marujo, R., Costa, P., Couto, A., Simões, T. e Estanqueiro, A. (2013). Offshore Wind Resource 

Assessment Portuguese Atlantic Coast. Final Report – WindPlus. LNEG. 

McGee, C. (2014). A study into the optimisation and calculation of electrical losses in 

renewable energy generation. 

Meier, S. (2005). Novel voltage source converter based HVDC transmission system for 

offshore wind farms. 

Meier, S., e Kjaer, P. C. (2005). Benchmark of annual energy production for different wind 

farm topologies. In 2005 IEEE 36th Power Electronics Specialists Conference (pp. 2073-

2080). IEEE. 

MIT (2011). Design of Ocean Systems. Lecture 14 - Mooring Dynamics (III). Acedido em 

https://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-019-design-of-ocean-systems-

spring-2011/lecture-notes/MIT2_019S11_MD3.pdf 

Morgan, E. C., Lackner, M., Vogel, R. M., e Baise, L. G. (2011). Probability distributions for 

offshore wind speeds. Energy Conversion and Management, 52(1), 15-26. 

Myhr, A. e Nygaard, T. A. (2012). Load reductions and optimizations on Tension-Leg Buoy 

offshore wind turbine platforms. Proceedings of the Twenty-second International Offshore 

and Polar Engineering Conference. June 17–22, Rhodos, Greece. 

Myhr, A., Bjerkseter, C., Ågotnes, A. e Nygaard, T. A. (2014). Levelised cost of energy for 

offshore floating wind turbines in a life cycle perspective. Renewable Energy, 66, 714-

728. 

https://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-019-design-of-ocean-systems-spring-2011/lecture-notes/MIT2_019S11_MD3.pdf
https://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-019-design-of-ocean-systems-spring-2011/lecture-notes/MIT2_019S11_MD3.pdf


Referências 

 

132 

 

 

National Grid (2008). The Crown Estate Round 3 Offshore Wind Farm Connection Study, 

London, National Grid Company. 

National Renewable Energy Laboratory (2011). New Modeling Tool Analyzes Floating 

Platform Concepts for Offshore Wind Turbines. Golden, Colorado: NREL. 

Nexans (2010). Offshore Wind China 2010. Bergen. Acedido em: 

http://www.norway.cn/PageFiles/391359/Nexans%20-%20Olivier%20Angoulevant.pdf 

Nexans (2013). Submarine Power Cables Acedido em: http://www.nexans.no/Germany/ 

2013/SubmPowCables_FINAL_10jun13_engl.pdf 

NIPPON. (2014). http://www.nippon.com/en/views/b01506/ (Data de acesso: 27/04/2016 

Nobre, A., Pacheco, M., Jorge, R., Lopes, M. e Gato, L. (2007). Geo-Spatial multi-criteria 

analysis for wave energy conversion system deployment. Lisboa: Instituto Hidrográfico/ 

Instituto Superior Técnico 

NREL. (2015). Acedido em: http://www.boem.gov/NREL-Offshore-Wind-Plant-Electrical-

Systems/ 

O’Reilly, C. M. (2013). Offshore Wind Farm Siting Procedures Applied Offshore of Block 

Island , Rhode Island, 134. 

Orecca. (2011). Site selection Analysis for offshore combined Resource Projects in Europe. 

http://www.orecca.eu/c/document_library/get_file?uuid=1fff9401-0348-463e-8a6f-

62dfd21bdfc8&groupId=10129 Acedido a 02/03/0216 

OTEO (2015). Tecnologias de Aproveitamento energético offshore. Relatório das Tecnologias 

de Aproveitamento elaborado pelo Observatório Tecnológico para as energias Offshore. 

Acedido em: http://oteo.inegi.up.pt/resources/358_3_relatorio_tecnico_17_dezembro.pdf 

Pacheco, M. B. (2013). Perspetiva geográfica do mar português, 1–27. Apontamento, Instituto 

Hidrográfico, Lisboa. 

http://www.norway.cn/PageFiles/391359/Nexans%20-%20Olivier%20Angoulevant.pdf
http://www.nexans.no/Germany/%202013/SubmPowCables_FINAL_10jun13_engl.pdf
http://www.nexans.no/Germany/%202013/SubmPowCables_FINAL_10jun13_engl.pdf
http://www.nippon.com/en/views/b01506/
http://www.orecca.eu/c/document_library/get_file?uuid=1fff9401-0348-463e-8a6f-62dfd21bdfc8&groupId=10129
http://www.orecca.eu/c/document_library/get_file?uuid=1fff9401-0348-463e-8a6f-62dfd21bdfc8&groupId=10129
http://oteo.inegi.up.pt/resources/358_3_relatorio_tecnico_17_dezembro.pdf
http://oteo.inegi.up.pt/resources/358_3_relatorio_tecnico_17_dezembro.pdf
http://oteo.inegi.up.pt/resources/358_3_relatorio_tecnico_17_dezembro.pdf


Referências 

 

133 

 

 

Pan, J., Bala, S., Callavick, M. e Sandeberg, P. (2014). DC connection of offshore wind power 

plants without platform, in: 13th Wind Integration Workshop. 

Papadopoulos, A. (2015). Modeling of collection and transmission losses of offshore wind 

farms for optimization purposes (Doctoral dissertation, Delft University of Technology). 

Perveen, R., Kishor, N., e Mohanty, S. R. (2014). Off-shore wind farm development: Present 

status and challenges. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 29, 780–792. 

http://doi.org/10.1016/j.rser.2013.08.108 

Petersen, S., Sarmento, A., Cândido, J. e Godreau, C. (2015). Preliminary study on an offshore 

wind energy resource monitoring system. Renewable Energies Offshore, 213. 

Pillai, A. C., Chick, J., Johanning, L., Khorasanchi, M., e de Laleu, V. (2015). Offshore wind 

farm electrical cable layout optimization. Engineering Optimization, 47(12), 1689-1708. 

Pinto, J., Pitarma, A., Batista, F., Rodrigues, T. e REN, S. (2009). Desafios e soluções para a 

integração de 7500 MW de potência eólica na rede portuguesa. In submetido à 

Conferência) XIII ERIAC, Iguazu, Argentina.  

Porwal, M. K. e Udeechya, N. (2013). LIDAR Technology and Applications.International 

Journal of Research in Computer Engineering & Electronics, 2(3). 

Prado, Miguel (2014, 05 de Novembro). Fundo Português de Carbono liberta já este ano 4 

milhões para o projecto Windfloat. Jornal de Negócios Online. Acedido em: 

http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/energia/detalhe/fundo_portugues_de_carbono_

liberta_ja_este_ano_4_milhoes_para_o_projecto_windfloat 

PrinciplePower. (2015). http://www.principlepowerinc.com/en/windfloat (Data de acesso: 

02/02/2016). 

Qiao, D. e Ou, J. (2014). Mooring Line Damping Estimation for a Floating Wind Turbine. The 

Scientific World Journal, 2014. 

Qin, H. Y., Liu, M. L., Wang, Y., Zhao, J. Z. e Zeng, X. L. (2010). China: An Emerging 

Offshore Wind Development Hotspot. Beijing, China: Chinese Wind Energy Association. 

http://doi.org/10.1016/j.rser.2013.08.108
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/energia/detalhe/fundo_portugues_de_carbono_liberta_ja_este_ano_4_milhoes_para_o_projecto_windfloat
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/energia/detalhe/fundo_portugues_de_carbono_liberta_ja_este_ano_4_milhoes_para_o_projecto_windfloat
http://www.principlepowerinc.com/en/windfloat%20Acedido%20a%2002/02/2016
http://www.principlepowerinc.com/en/windfloat%20Acedido%20a%2002/02/2016


Referências 

 

134 

 

 

Rayner, A. (2016). Why there is a huge market for floating offshore wind. Acedido em: 

http://www.atkinsglobal.com/en-GB/angles/all-angles/floating-wind-market 

Readyhough, Andy (2010). Lessons Learned: Offshore Cable Installation. Global Marine 

Energy. Acedido em: http://www.intpowertechcorp.com/A_Readyhough_Global-Marine-

Energy_Lessons-Learned.pdf 

Lluch, J. R. (2015). Power transmission systems for offshore wind farms: Technical-economic 

analysis. 

Reidy, A. e Watson, R. (2005). Comparison of VSC based HVDC and HVAC interconnections 

to a large offshore wind farm, in: Power Engineering Society General Meeting, vol. 1, 

IEEE, 2005, pp. 1–8. 

REN. (2016). Rede Nacional de Transporte de Eletricidade. 

http://www.centrodeinformacao.ren.pt/PT/InformacaoTecnica/PublishingImages/Mapa-

REN-2016-MEDIUM.jpg (Data de acesso: 16/08/2016). 

Ricardo, J., Pinto, M., Rodrigues, R., Moreira, J. e Nunes, B. (2006). National goals for 

renewable generation in Portugal: an organizational and technical challenge from the point 

of view of the Transmission System Operator. 41st CIGRE Session. 

Roddier, D., Cermelli, C., Aubault, A. e Weinstein, A. (2010). WindFloat: A floating 

foundation for offshore wind turbines. Journal of Renewable and Sustainable 

Energy, 2(3), 033104.  

Roddier, D., Peiffer, A., Aubault, A. e Weinstein, J. (2011). A generic 5 MW WindFloat for 

numerical tool validation & comparison against a generic spar.  

Roddier, D., Peiffer, A., Aubault, A. e Weinstein, J. (2011). A generic 5 MW WindFloat for 

numerical tool validation & comparison against a generic spar.  

Rodrigues, S., Restrepo, C., Katsouris, G., Teixeira Pinto, R., Soleimanzadeh, M., Bosman, P., 

e Bauer, P. (2016). A Multi-Objective Optimization Framework for Offshore Wind Farm 

Layouts and Electric Infrastructures. Energies, 9(3), 216. 

http://www.atkinsglobal.com/en-GB/angles/all-angles/floating-wind-market
http://www.intpowertechcorp.com/A_Readyhough_Global-Marine-Energy_Lessons-Learned.pdf
http://www.intpowertechcorp.com/A_Readyhough_Global-Marine-Energy_Lessons-Learned.pdf
http://www.centrodeinformacao.ren.pt/PT/InformacaoTecnica/PublishingImages/Mapa-REN-2016-MEDIUM.jpg
http://www.centrodeinformacao.ren.pt/PT/InformacaoTecnica/PublishingImages/Mapa-REN-2016-MEDIUM.jpg


Referências 

 

135 

 

 

Rodriguez, R. Z., Alonso, P. G., López, J. A., Martin, V. D., Dinoi, P., Simos, A. N. e Iglesias, 

A. S. (2014). Model scale analysis of a TLP floating offshore wind turbine. Proceedings 

of the ASME 2014 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic 

Engineering. Paper No. OMAE2014–24089, June 8–13, San Francisco, California, USA. 

Rogan, C., Miles, J., Simmonds, D. e Iglesias, G. (2016). The turbulent wake of a monopile 

foundation. Renewable Energy, 93, 180-187. 

Salvação, N. e Guedes Soares, C. (2014b). An operational wind forecast system for the 

Portuguese pilot area of Aguçadoura. The 1st International Conference on Renewable 

Energies Offshore (RENEW). November 24–26, Lisbon, Portugal. 

Salvação, N. e Soares, C. G. (2014a). Offshore wind energy assessment for the Iberian coast 

with a regional atmospheric model. Renewable Energies Offshore, 219. 

Salvação, N., Soares, C. G. e Bentamy, A. (2015). Offshore wind energy assessment for the 

Iberian coasts using remotely sensed data. Renewable Energies Offshore, 237. 

Santos, C., González, S. F. e Diaz-Casas, V. (2013a) Methodology to calculate mooring and 

anchoring costs of floating offshore wind devices. Renewble Energy and Power Quality 

Journal ISSN 2172-038 X, No.11 

Santos, C., González, S. F. e Diaz-Casas, V. (2013b) Mooring for floating offshore renewable 

energy platforms classification. Renewble Energy and Power Quality Journal ISSN 2172-

038 X, No.11 

Schwartz, M., Heimiller, D., Haymes, S. e Musial, W. (2010). Assessment of Offshore Wind 

Energy Resources for the United States. Golden, Colorado, USA: National Renewable 

Energy Laboratory. 

Sclavounos, P. D., Lee, S., DiPietro, J., Potenza, G., Caramuscio, P. e De Michele, G. (2010). 

Floating offshore wind turbines: tension leg platform and taught leg buoy concepts 

supporting 3-5 MW wind turbines. In European Wind Energy Conference EWEC (pp. 20-

23). 



Referências 

 

136 

 

 

Scott, A. (2013). Technology and innovation challenges for UK Offshore Wind Energy. 

Offshore Wind Operations/Science Meets Industry. September 10, Bergen, Norway. 

Shao, S. J. e Agelidis, V. G. (2010). Review of DC system technologies for large scale 

integration of wind energy systems with electricity grids. Energies,3(6), 1303-1319. 

Shil, N. C. e Parvez, M. (2007). Life cycle costing: an alternative selection tool. 

Shipyards. (2015). http://www.shipyards.gr/repairs-europe-atlantic-ocean/portugal/westsea-

viana-shipyard-viana-do-castelo-portugal 

Silva Costa, P. A. (2004). Atlas do potencial eólico para Portugal continental. Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa, Lisboa. 

Silva, J. (2013). Conferência Internacional - Estrutura Ecológica Nacional Conceitos E 

Delimitação, Hidrografia e Litoral, Auditório da Torre do Tombo. 

Silva, N., Fernandes, M., Marujo, R., Simões, T., Costa, P. e Estanqueiro, A. (2011). Roadmap 

para as energias renováveis offshore em Portugal. 

Smith, A., Stehly, T. e Musial, W. (2015). 2014-2015 Offshore Wind Technologies Market 

Report Technologies Market Report. 

Soares, C. G. e Garbatov, Y. (2015). Proceedings of the 14th International Ship and Offshore 

Structures Congress. Ship and Offshore Structures Congress. Centre for Marine 

Technology and Ocean Engineering (CENTEC), Instituto Superior Técnico, Universidade 

de Lisboa, Lisbon, Portugal. Volume 1  

Statoil. (2014). http://www.statoil.com/en/TechnologyInnovation/NewEnergy/Renewable 

PowerProduction/Offshore/Hywind/Pages/HywindPuttingWindPowerToTheTest.aspx?re

directShortUrl=http%253a%252f%252fwww.statoil.com%252fhywind 

Statoil. (2016). Hywind Scotland Park.  http://www.statoil.com/en/TechnologyInnovation/ 

NewEnergy/RenewablePowerProduction/Offshore/HywindScotland/Pages/default.aspx?

redirectShortUrl=http%3a%2f%2fwww.statoil.com%2fHywindScotland (Data de acesso:  

09/03/2016). 

http://onlinebiblio.lneg.pt/plinkres.asp?Base=LNEGBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Roadmap%20para%20as%20energias%20renov%E1veis%20offshore%20em%20Portugal%22%20%2B%20%22TCO%20Roadmap%20para%20as%20energias%20renov%E1veis%20offshore%20em%20Portugal%24%22
http://onlinebiblio.lneg.pt/plinkres.asp?Base=LNEGBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Roadmap%20para%20as%20energias%20renov%E1veis%20offshore%20em%20Portugal%22%20%2B%20%22TCO%20Roadmap%20para%20as%20energias%20renov%E1veis%20offshore%20em%20Portugal%24%22
http://onlinebiblio.lneg.pt/plinkres.asp?Base=LNEGBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Roadmap%20para%20as%20energias%20renov%E1veis%20offshore%20em%20Portugal%22%20%2B%20%22TCO%20Roadmap%20para%20as%20energias%20renov%E1veis%20offshore%20em%20Portugal%24%22
http://onlinebiblio.lneg.pt/plinkres.asp?Base=LNEGBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Roadmap%20para%20as%20energias%20renov%E1veis%20offshore%20em%20Portugal%22%20%2B%20%22TCO%20Roadmap%20para%20as%20energias%20renov%E1veis%20offshore%20em%20Portugal%24%22
http://onlinebiblio.lneg.pt/plinkres.asp?Base=LNEGBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Roadmap%20para%20as%20energias%20renov%E1veis%20offshore%20em%20Portugal%22%20%2B%20%22TCO%20Roadmap%20para%20as%20energias%20renov%E1veis%20offshore%20em%20Portugal%24%22
http://onlinebiblio.lneg.pt/plinkres.asp?Base=LNEGBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Roadmap%20para%20as%20energias%20renov%E1veis%20offshore%20em%20Portugal%22%20%2B%20%22TCO%20Roadmap%20para%20as%20energias%20renov%E1veis%20offshore%20em%20Portugal%24%22
http://onlinebiblio.lneg.pt/plinkres.asp?Base=LNEGBD&Form=COMP&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20Roadmap%20para%20as%20energias%20renov%E1veis%20offshore%20em%20Portugal%22%20%2B%20%22TCO%20Roadmap%20para%20as%20energias%20renov%E1veis%20offshore%20em%20Portugal%24%22
http://www.statoil.com/en/TechnologyInnovation/%20NewEnergy/RenewablePowerProduction/Offshore/HywindScotland/Pages/default.aspx?redirectShortUrl=http%3a%2f%2fwww.statoil.com%2fHywindScotland
http://www.statoil.com/en/TechnologyInnovation/%20NewEnergy/RenewablePowerProduction/Offshore/HywindScotland/Pages/default.aspx?redirectShortUrl=http%3a%2f%2fwww.statoil.com%2fHywindScotland
http://www.statoil.com/en/TechnologyInnovation/%20NewEnergy/RenewablePowerProduction/Offshore/HywindScotland/Pages/default.aspx?redirectShortUrl=http%3a%2f%2fwww.statoil.com%2fHywindScotland


Referências 

 

137 

 

 

Strach-Sonsalla, M. e Muskulus, M. (2016). Prospects of Floating Wind Energy. International 

Journal of Offshore and Polar Engineering, 26(02), 81-87. 

Tavares, B. (2010). Parques Eólicos Offshore: Estudo de soluções de interligação do tipo 

HVAC e HVDC 

Teodorescu, R., e Liserre, M. (2011). Grid converters for photovoltaic and wind power 

systems (Vol. 29). John Wiley & Sons. 

Thiagarajan, K. P. e Dagher, H. J. (2014). A review of floating platform concepts for offshore 

wind energy generation. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, 136 (2), 

020903. 

Thomas, D. O. e Hearn, G. E. (1994). Deepwater Mooring Line Dynamics With Emphasis On 

Seabed Interference Effects. Offshore Technology Conference.  

Tracy, C. (2007). Parametric design of floating wind turbines. M.Sc. thesis, MIT. 

Tran, T. T. e Kim, D. H. (2015). The platform pitching motion of floating offshore wind turbine: 

A preliminary unsteady aerodynamic analysis. Journal of Wind Engineering and Industrial 

Aerodynamics, 142, 65-81. 

Valverde, P. S. e Alves, M. (2014). Offshore Wind farm layout optimization – State of the art, 

9(1), 157–163. 

Van Eeckhout, B. (2008). The economic value of VSC HVDC compared to HVAC for offshore 

wind farms. Offshore (Conroe, TX). 

Van Hertem, D. e Ghandhari, M. (2010). Multi-terminal VSC HVDC for the European 

supergrid: obstacles, Renew. Sustain. Energy Rev. 14 (9) 3156–3163. 

Vanney, J. e Mougenot, D. (1981). La plate-forme continentale du Portugal et les provinces 

adjacentes: Analyse Geomorphologique. Mem. Serv. Geol. Portugal, 28, 145 pp. 

Vryhof Anchors BV. (2012). Vryhof anchor manual, tech. rep. 



Referências 

 

138 

 

 

Wagner, H. J., e Mathur, I. J. (2009). Physics of Wind Energy. In Introduction to Wind Energy 

Systems (pp. 17-28). Springer Berlin Heidelberg. 

Wang, C. M., Utsunomiya, T., Wee, S. C., e Choo, Y. S. (2010). Research on floating wind 

turbines: a literature survey. The IES Journal Part A: Civil & Structural Engineering, 3(4), 

267-277.  

Wavec. (2004). Potencial e Estratégia de desenvolvimento da energia das ondas em Portugal 

WAVEC. (2013). http://www.wavec.org/content/files/Estaleiros_Navais_de_Viana_do_ 

Castelo .pdf 

Wilkes, J., Moccia, J., Arapogianni, A., Dragan, M., Plytas, N., Genachte, A., ... e Wilczek, P. 

(2012). The European offshore wind industry key 2011 trends and statistics. European 

Wind Energy Association. 

Windcrete (2015). Acedido em: http://www.windcrete.com/construction-installation/ 

WindPlus (2015). Central Eólica Offshore – Windfloat Atlantic. Estudo de incidências 

ambientais – Volume II. Ecobase. Acedido em: http://www.cm-viana 

castelo.pt/pt/consulta-publica-central-eolica-offshore-windfloat-atlantic 

Wiser, R. e Bolinger M. (2011). 2010 Wind Technologies Market Report. LBNL-4820E. 

Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA. 

Worzyk, T. (2009). Submarine power cables: design, installation, repair, environmental 

aspects. Springer Science & Business Media. 

Wright, S. D., Rogers, A. L., Manwell, J. F. e Ellis, A. (2002). Transmission options for offshore 

wind farms in the United States. InProceedings of the American Wind Energy Association 

Annual Conference (pp. 1-12). 

Yamaguchi, A., Solomon, M. e Ishihara, H. (2011). An Assessment of the Available Offshore 

Wind Energy Potential using Mesoscale Model and Geographic Information System. 

Tokyo. 

http://www.wavec.org/content/files/Estaleiros_Navais_de_Viana_do_%20Castelo%20.pdf
http://www.wavec.org/content/files/Estaleiros_Navais_de_Viana_do_%20Castelo%20.pdf


Referências 

 

139 

 

 

Yu, H., Zeng, X. e Wang, X. (2013). Seismic centrifuge modelling of offshore wind turbine 

with tripod foundation. In Energytech, 2013 IEEE (pp. 1-5). IEEE. 

Zafirakis, D., Chalvatzis, K. J., Baiocchi, G. e Daskalakis, G. (2013). Modeling of financial 

incentives for investments in energy storage systems that promote the large-scale 

integration of wind energy. Applied Energy, 105, 138-154. 

Lazcano, M., Abad Biain, G., e Politeknikoa, M. G. E. (2015). Energy transmission and grid 

integration of AC offshore wind farm. hDocumento científico MGEP| cMarkel Zubiaga 

Lazkano; directores, Gonzalo Abad Biain. 

Zubiaga, Markel (2012). Definition of a Base Scenario, Energy Transmission and Grid 

Integration of AC Offshore Wind Farms, MSc Markel Zubiaga (Ed.), ISBN: 978-953-51-

0368-4, In Tech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referências 

 

140 

 

 

 



Anexos 

 

i 

 

Anexos 

 

Quadro A.1 Dados do Aerogerador Utilizado no Caso de Estudo. 
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ii 

 

Quadro A.2 Parâmetros do Cabo a Utilizar Neste Estudo (Nexans, 2013; Acer, 2015; Rodrigues et al., 

2016) 

 MVAC 

Tensão (kV) 22 33 33 33 

Secção (mm2) 95 50 150 300 

Potência (MVA 

ou MW) 
6 6 12 18 

Corrente (A) 306 214 386 554 

Resistência a 

20ºC (Ω/ km) 
0.193 0.387 0.124 0.0601 

Capacitância do 

cabo (μF/ km) = 

0.43*10^-9 F/m 

0.25 0.15 0.22 0.27 

Indutância por 

fase (mH/ km) = 

0.36*10^-6 H/m 

0.39 0.46 0.39 0.35 

Perdas (W/m) 71 70 76 84 

Custo estimado 

(k€/km) 6 

Incluindo 

instalação 

300 380 400 440 

 

                                                 

6 Valor aproximado tendo em consideração preços de outros cabos do mesmo género. 


