
Resumo 
 
Esta tese tem por objectivo encontrar estruturas de redes eléctricas adequadas para 

ligação, transformação e transporte para terra de produções de energias renováveis 

offshore. Dentro deste âmbito o valor acrescentado da tese centra-se no estudo da 

viabilidade técnica e económica de Postos de Transformação Submarinos. 

Inicialmente é feita uma caracterização da problemática das redes eléctricas offshore, 

cujas características técnicas diferem substancialmente das redes eléctricas onshore, 

devido essencialmente ao ambiente em que estão inseridas. Nesta identificação 

caracterizou-se os tipos de tecnologias de geração, formas de ligações utilizadas dentro 

dos parques de produção, formas de acondicionamento dos equipamentos de 

transformação assim como a sua ligação à rede terrestre. Esta caracterização 

constituirá a orientação de base para definir os aproveitamentos alvo dos Postos de 

Transformação Submarinos. 

O tópico central da tese é o pré dimensionamento eléctrico e mecânico de Posto de 

Transformação Submarinos tendo como objectivo identificar dificuldades técnicas e 

estudar a viabilidade económica deste tipo de alternativas. 

Os Postos de Transformação Submarinos objecto de estudo nesta tese são idealizados 

para geração distribuída offshore de pequena e média dimensão, característicos de 

aproveitamento de energia das ondas, em parques de produção até 30 MVA. 

Este trabalho pretende contribuir para alargar o conjunto de alternativas técnicas que 

promovam o aproveitamento de energias renováveis offshore, respondendo ao actual 

interesse nacional no aproveitamento em grande escala das energias renováveis 

offshore e contribuindo com potenciais soluções técnicas susceptíveis de 

desenvolvimento industrial para estas tecnologias de conversão. 

 

 

 

 



Summary 
 

The purpose of this thesis is to define electrical network structures adequate to the 

connection, transformation and transport to land of offshore renewal production. The 

value that this thesis may bring to the area of offshore renewal energy is focused in the 

study of the technical and economical viability of Underwater Transformation Units. 

At the beginning is made a characterization of the problems associated to offshore 

electrical networks that defer substantially from the land base electrical networks, mostly 

because surrounding environment. This information describes the types and 

technologies used for generation, types of connections used inside the generator 

production parks and location of transformer equipment as well their connection to the 

land network. This knowledge will be the guide for the definition of the target generation 

types to use the Underwater Transformation Units. 

The central topic of the thesis is the pre electrical and mechanical definition of the 

Underwater Transformation Units with the purpose of identifying technical difficulties and 

to study the economical viability of this type of alternatives. The Underwater 

Transformation Units, object of study during this thesis, are idealized for distributed 

offshore power generation with small or medium dimension, common in wave energy 

production, for parks with a installed power of 30 MVA. 

This project aims to enlarge the set of technical alternatives that promote the offshore 

renewal energy production, responding to the national interest on large scale offshore 

renewal parks and contributing with possible technical solutions capable of industrial 

development for this type of energy conversation systems. 

 


