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RESUMO 

 

 Devido ao futuro esgotamento das reservas de petróleo e a procura pela diminuição 

da emissão de gases que intensificam o efeito estufa, a busca por fontes de energia renováveis 

e limpas é cada vez maior. Uma dessas fontes é a energia eólica, que utiliza turbinas eólicas 

para transformar a energia cinética do vento em energia mecânica por meio do movimento de 

rotação de pás e, através de um gerador, produzir energia elétrica.  

O aumento da participação da energia eólica na matriz energética do planeta leva a 

necessidade cada vez maior da realização de análises mais aprimoradas das turbinas eólicas 

tanto na etapa de desenho quanto na operação. Neste sentido, a modelagem numérica é uma das 

ferramentas amplamente utilizadas em virtude da sua versatilidade para analisar diversos 

cenários. Por exemplo, modelar o comportamento estrutural em diversas situações de 

carregamento visando determinar possíveis falhas desses equipamentos.  

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma metodologia de 

análise dinâmica estrutural de um aerogerador através do Método dos Elementos Finitos (MEF) 

utilizando o software COMSOL Multiphysics. Séries temporais da velocidade de vento foram 

geradas para aproximar os carregamentos externos sobre a estrutura via equação de Morison de 

forma a reduzir o custo computacional em relação as análises mais detalhadas de mecânica de 

fluidos computacional (CFD). Assim, com as condições de contorno definidas, avaliou-se o 

comportamento de um aerogerador através das quantidades de interesse como as tensões 

equivalentes de Von Misses e os deslocamentos das pás da turbina em relação ao plano de giro 

para diferentes condições de carregamento. Uma breve descrição dos principais conceitos da 

energia eólica, do cenário atual no Brasil e no mundo assim como as perspectivas é realizada 

no começo para contextualização do trabalho.  

 

Palavras-chave: Energia Eólica, Turbina Eólica, Análise Estrutural, Método dos Elementos 

Finitos. 
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ABSTRACT 

 

Due to the future depletion of oil reserves and the search for a reduction in the emission 

of gases that intensify the greenhouse effect, the search for renewable and clean energy sources 

is increasing. One of these sources is wind energy, which uses wind turbines to transform the 

kinetic energy of the wind into mechanical energy through the rotation of blades and, through 

a generator, produces electrical energy. 

The increase in the share of wind energy in the planet's energy matrix leads to an 

increasing need for more improved analyzes of wind turbines both in the design and in the 

operation stage. In this regard, numerical modeling is one of the tools widely used due to its 

versatility to analyze different scenarios. For example, modeling the structural behavior in 

different loading situations in order to determine possible failures of this equipment. 

In this regard, the present work aims to present a methodology for structural dynamic 

analysis of a wind turbine through the Finite Element Method (FEM) using the COMSOL 

Multiphysics software. Time series of wind speed were generated to approximate the external 

loads on the structure via the Morison equation in order to reduce the computational cost in 

relation to the more detailed analyzes of Computational Fluid Dynamics (CFD). Thus, with the 

defined boundary conditions, the behavior of an aerogenerator was evaluated through quantities 

of interest such as the equivalent Von Misses stress and the displacements of the turbine blades 

in relation to the rotation plane for different loading conditions. A brief description of the main 

concepts of wind energy, the current scenario in Brazil and in the world as well as the 

perspectives is made at the beginning to contextualize the work. 

 

Keywords: Wind Energy, Wind Turbine, Structural Analysis, Finite Elements Method 
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1 INTRODUÇÃO 

A busca por novas fontes de energia é um dos principais temas em debate atualmente. 

Devido a futura escassez das reservas de petróleo, aumento populacional e, principalmente, a 

intensificação das políticas socioambientais que buscam diminuir os efeitos do aquecimento 

global, vários países pesquisam novas formas de geração de energia elétrica para suprir suas 

necessidades. Nesse contexto, a energia eólica vem ganhando destaque. Esse tipo de geração 

de energia consiste na transformação da energia cinética dos ventos em energia mecânica e, 

posteriormente, em energia elétrica utilizando um aerogerador, como ilustrado na Figura 1.1. 

Sua utilização vem tendo um expressivo crescimento tanto no cenário nacional quanto no 

mundial. 

 

                            Figura 1.1 - Usinas Eólicas instaladas no Rio Grande do Sul (ABEEólica) 

 

O Brasil possui um dos maiores potenciais eólicos do mundo, principalmente, nas 

regiões Norte e Nordeste, onde os ventos são fortes e constantes durante o ano todo. Devido a 

isso, grandes empresas multinacionais têm investido nesse tipo de geração de energia elétrica 

no país. 

Historicamente, o primeiro registro da conversão da energia cinética dos ventos em 

energia mecânica é proveniente da Pérsia, por volta de 200 A.C.. Os moinhos de ventos eram 

utilizados principalmente em atividades agrícolas, como a moagem de grãos e o bombeamento 

de água. No entanto, acredita-se que a China, por volta de 2000 A.C., e o Império Babilônico, 
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por volta 1700 A.C., também recorriam a cata-ventos rústicos para irrigação (CHESF-

BRASCEP, 1987).  

Mais recentemente na história, os estudos para a produção de eletricidade a partir da 

energia cinética dos ventos vêm se desenrolando. Por volta de 1980, na Dinamarca, iniciou-se 

o grande desenvolvimento da aplicação da energia eólica para esse fim. Fabricadas por 

pequenas companhias de equipamentos agrícolas, as turbinas da época possuíam capacidade de 

geração (35-55 kW) bastante reduzidas se comparadas as atuais (MARTINS, GUARNIERI e 

PEREIRA, 2008).  Hoje em dia, a energia eólica vem despontando como a fonte de energia 

renovável mais promissora para a produção de eletricidade levando em consideração as 

viabilidades econômicas, custo socioambiental e aspectos de segurança energética. A modo de 

exemplo, atualmente, a Dinamarca é o país que possui a maior participação da energia eólica 

na sua matriz energética e é o maior produtor mundial de turbinas eólicas (MARTINS, 

GUARNIERI e PEREIRA, 2008).  Assim, a energia eólica é uma das tecnologias de geração 

de energia renovável com crescimento mais expressivo no mundo.  

Considerando a geração eólica tanto onshore como offshore, de 1997 a 2018, houve um 

aumento de quase 75 vezes na capacidade instalada mundial, passando de 7,5 GW para 564 

GW (IRENA ). A Figura 1.2 ilustra o desenvolvimento da energia eólica no mundo de 2010 a 

2019. 

 

                           Figura 1.2 - Capacidade instalada de energia eólica onshore e offshore (IRENA) 
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Esse alto crescimento se deve, principalmente, a queda nos custos dos equipamentos 

utilizados, como pode se ver no gráfico da Figura 1.3, e ao aumento na capacidade nominal dos 

aerogeradores, passando de 0,05 MW em 1985 para, atualmente, cerca de 2 MW nas turbinas 

onshore e 3-5 MW nas offshore (IRENA ). 

 

   Figura 1.3 - Custo total instalado (IRENA)  

 

Atualmente, a China e os Estados Unidos lideram a produção de energia eólica 

mundial. Juntos, esses países são responsáveis por quase metade da potência instalada no 

mundo, como mostra a Figura 1.4. 

 

Figura 1.4 – Ranking mundial da energia eólica (IRENA) 
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Em particular, a China eclodiu para a energia eólica em 2009, ano ao qual foi 

responsável por quase 40% de todas as instalações de aerogeradores no mundo. Além de 

grandes parques eólicos, a China possui um alto número de instalações de pequeno porte a fim 

de abastecer vilarejos em áreas rurais do país (PARIZOTTO, 2014). 

1.1 ENERGIA EÓLICA NO BRASIL  

O sistema elétrico brasileiro se caracteriza como um sistema hidrotérmico com grande 

influência das hidroelétricas. Nas últimas décadas, o país, a partir de leilões regulados de 

contratação de longo prazo e incentivos fiscais, proporcionou maior diversificação de fontes de 

energia (GONÇALVES, COSTA, et al., 2008).  O potencial eólico brasileiro, em razão dos 

fortes ventos e da extensa costa marítima brasileira, é de, aproximadamente, 150.000 MW 

segundo dados do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro.  Devido a isso, várias fabricantes e 

representantes de países com experiência nesse tipo de geração de eletricidade veem 

demonstrando interesse em investir nesse segmento no Brasil (ALVES, 2010). 

Em estudo realizado pela Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) em 

abril do ano de 2019, a energia eólica passou a representar a segunda maior fonte da matriz 

elétrica brasileira com 15 GW de capacidade instalada como mostra a Figura 1.5. Esse número 

é resultado da atividade de 7 mil aerogeradores, em 601 parques eólicos, em 12 estados 

diferentes. 

 

Figura 1.5 - Matriz Elétrica Brasileira (ABEEólica) 
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Devido aos ventos fortes e constantes durante todas as estações do ano, o Nordeste 

possui cerca de 86% da capacidade total instalada no país. A Figura 1.6 elucida a distribuição 

da potência instalada e do número de parques eólicos em cada estado.         

 

Figura 1.6 - Dados da energia eólica no cenário brasileiro (ABEEólica) 

 

Considerando a capacidade já contratada ou em construção, soma-se ainda 4,6 GW 

aos atuais 15 GW. Os números projetados devem aumentar ainda mais com a realização de 

novos leilões e novos contratos no mercado. O gráfico da Figura 1.7 abaixo ilustra a evolução, 

ao longo dos anos, da capacidade instalada da energia eólica no país. 

 

Figura 1.7 - Evolução da energia eólica no Brasil (ABEEólica) 
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1.2 MOTIVAÇÃO 

Atualmente, grande parte da geração de tecnologia para usinas eólicas encontra-se nos 

países europeus e na América do Norte, locais onde estão presentes os principais centros de 

pesquisa e normas técnicas dedicados ao assunto. Consequentemente, a grande maioria dos 

fabricantes de turbinas eólicas também se concentram nestes países. Neste sentido, a tecnologia 

desenvolvida é predominantemente para operar nas condições climáticas dessas regiões as quais 

são muito diferentes as encontradas no hemisfério sul e, em particular, no Brasil.  Desta forma, 

com a perspectiva do desenvolvimento de projetos de geração de energia elétrica no país que 

levem em consideração as condições climáticas diferenciadas, faz-se essencial o 

desenvolvimento de tecnologia que permita contribuir a levar em diante estudos para projetos 

de turbinas eólicas no país. 

1.3 OBJETIVOS 

Esse trabalho tem como objetivo principal a modelagem e análise da resposta dinâmica 

de um aerogerador onshore de eixo horizontal, via método dos elementos finitos, a diversos 

tipos de carregamentos estruturais decorrentes de situações críticas de operação com intuito de 

realizar análises posteriores de fadiga dos componentes.  

Os seguintes objetivos específicos serão analisados: 

• Descrição do princípio de funcionamento de um aerogerador, tipos de equipamentos e 

suas partes. 

• Apresentação de referencial teórico para abordagem do tema tratado. 

• Modelagem dos carregamentos de vento sobre a estrutura via código WindSim em 

MatLab. 

• Análise estrutural de um modelo de turbina no software COMSOL Multiphysics para 

análise via Método dos Elementos Finitos do problema multicorpo resultante.  

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O Capítulo 1 desse trabalho serve como uma introdução ao tema, apresentando um 

breve histórico da energia eólica, uma contextualização a nível nacional e mundial, a motivação 

para a realização desse estudo e os objetivos principais e específicos desse projeto. 
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No Capítulo 2, é exposta a fundamentação teórica do trabalho proposto, apresentando 

conceitos físicos que buscam justificar as tomadas de algumas decisões durante a realização do 

estudo e explicar a ciência, facilitando a compreensão dos resultados ao final do trabalho. 

Em seguida, o Capítulo 3 mostra as premissas assumidas e como foram efetuadas as 

modelagens do aerogerador e do vento.  

Enquanto isso, o Capítulo 4 descreve os casos que serão estudados e expõe os seus 

resultados. 

No Capítulo 5, são apresentadas as conclusões obtidas a partir do estudo realizado e as 

sugestões para a realização de trabalhos futuros. Em seguida, são apresentadas as referências 

bibliográficas no Capítulo 6.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 O VENTO 

A energia eólica é oriunda da ação dos ventos, então convém entender como se dá a 

geração desse fenômeno atmosférico. Os ventos são gerados devido ao aquecimento não 

uniforme da superfície terrestre. Essa não uniformidade está relacionada à direção ao qual os 

raios solares incidem em cada região do planeta e aos movimentos da Terra. As regiões tropicais 

recebem os raios solares quase perpendicularmente o que acarreta um aquecimento maior do 

que nas regiões polares. Consequentemente, o ar quente das baixas latitudes tende a subir sendo 

substituído por massas de ar provindas das zonas polares. Esse movimento do ar gera a 

formação dos ventos e está ilustrado na Figura 2.1 (DUTRA, 2008). 

 

          Figura 2.1 - Formação dos ventos devido ao movimento das massas de ar (CEPEL ) 

 

O deslocamento das massas de ar também está relacionado com o movimento de 

rotação da Terra. A inércia cria um efeito denominado de Coriolis, responsável por desviar os 

ventos para a direita de sua direção no hemisfério Norte e para a sua esquerda no hemisfério 

Sul (DINÂMICA PLANETÁRIA DE TEMPO E CLIMA).  

  O comportamento estatístico do vento ao longo do dia é motivado pela variação da 

velocidade do mesmo ao longo do tempo. As características de topografia e rugosidade da 

região podem ocasionar redução ou aceleração na velocidade dos ventos, influenciando o seu 

regime. Além desses aspectos, o regime eólico varia em relação à altura (DUTRA, 2008). 
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Devido a variações na velocidade do vento a curtas distâncias, os estudos e análises para 

instalação de turbinas eólicas devem levar em consideração todos os aspectos regionais que 

influenciam o comportamento do vento. Entre esses principais fatores, destacam-se: 

• A variação da velocidade em relação à altura; 

• A rugosidade do terreno, caracterizada pela vegetação, construções e utilização 

do solo; 

• Presença de obstáculos nas imediações; 

• Relevo que pode acarretar aceleração ou desaceleração no escoamento do 

vento. 

Os dados para a investigação das condições regiões podem ser obtidas com visitas ao 

local da futura instalação e/ou utilizando mapas topográficos para avaliar e modelar a 

rugosidade e obstáculos. O uso de imagens áreas e dados de satélites podem auxiliar em uma 

melhor avaliação (DUTRA, 2008).  

A Figura 2.2 ilustra o comportamento do vento, de forma genérica, sob influência de 

características diversas da superfície do solo.  

 

   Figura 2.2 - Comportamento do vento sob influência das características da superfície  

  Fonte: http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=com_content&lang=pt&cid=211 Acessado em: 

10/02/2021 

 

 

 

 



11 

 

O vento produz energia. A energia cinética do vento é o que é conhecido como energia 

eólica. Em razão da sua natureza estocástica, esse ar em movimento possui variações tanto de 

direção como velocidade. A seguir será explicado como é realizada a extração de potência do 

vento utilizando conceitos físicos. 

A energia cinética gerada pelo vento com uma massa de ar m escoando por uma 

determinada superfície de controle a uma velocidade u é dada por: 

𝐸𝑐 =
𝑚 𝑢2

2
 

No entanto, a energia cinética do vento varia ao longo do tempo e, por meio da taxa 

de variação de função, pode-se calcular a potência P que é dada por: 

𝑃 =  
𝜕𝐸𝑐

𝜕𝑡
=  

�̇� 𝑢2

2
 

Substituindo a variação de massa de ar �̇� ao longo do tempo por 𝝆𝑨𝒖 e considerando 

o escoamento a uma velocidade u perpendicular a uma sessão transversal de um cilindro 

imaginário (Figura 2.3), pode-se calcular a potência disponível no vento que passa pela seção 

A, transversal ao escoamento do ar, utilizando-se a seguinte fórmula (DUTRA, 2008): 

𝑃 =  
𝜌 𝐴 𝑢3

2
 

Onde 𝜌 é a massa específica do ar. 

 

Figura 2.3 - Escoamento do ar através de uma seção transversal A (DUTRA, 2008) 

 

(2.1) 

(2.3) 

(2.2) 
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Analisando a Eq. (2.3), podem ser feitas algumas observações. A potência gerada pelo 

aerogerador é diretamente proporcional a massa específica (𝜌), que, considerada em condições 

padrões (nível do mar, a 15 ºC), possui o valor de aproximadamente 1,25 kg/m³. Em relação a 

área varrida pelas pás, considerando turbinas convencionais, a potência é proporcional ao 

quadrado do raio. Isso explica a busca cada vez maior por turbinas eólicas com máximo raio 

possível para aproveitar melhor a potência do vento e, com isso, para que haja alta geração de 

energia elétrica.  

É importante destacar que a velocidade do vento varia com a altura, como ilustrado na 

Figura 2.4, e depende fundamentalmente da rugosidade do terreno ao qual o vento está escoando. 

A variação de velocidade do vento em função da altura pode ser representada mediante a 

seguinte expressão: 

𝑉2

𝑉1
=  [

ℎ1

ℎ2
]

𝛾

 

 Onde 𝑉1 < 𝑉2 representam as velocidades do vento as alturas ℎ1 < ℎ2 respectivamente. 

O fator γ representa a rugosidade do terreno, podendo variar de 0,08 (sobre superfícies lisas 

como lagoas, gelo, etc.) até 0,40 (sobre terrenos muito irregulares e acidentados) (MORAGUES 

e RAPALLINI, 2003). 

 

Figura 2.4 - Perfil da velocidade média do vento (MORAGUES e RAPALLINI, 2003) 

 

 A velocidade do vento, como pode-se ver na Eq. (2.3), é um grande fator na produção 

da energia elétrica já que a potência é proporcional ao cubo da velocidade, o que justifica as 

grandes altitudes das pás do aerogerador para evitar o efeito de atrito do solo. 

(2.4) 
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2.2 AEROGERADORES 

Normalmente, costuma-se classificar os aerogeradores em dois grupos segundo a posição 

dos eixos de rotação em relação a direção de escoamento do vento: 

• Rotores de Eixo Vertical; 

• Rotores de Eixo Horizontal. 

Os aerogeradores de rotor de eixo vertical possuem o eixo de rotação perpendicular a 

direção do vento e a superfície do solo. Esses equipamentos tem a grande vantagem de não 

necessitarem um sistema de orientação, devido as variações do vento. Essa característica reduz 

a complexidade no projeto porque não utiliza dispositivos de direcionamento e elimina os 

esforços as quais as pás estão submetidas devido a mudança de orientação do rotor 

(MORAGUES e RAPALLINI, 2003).  

Como ilustrado na Figura 2.5, há dois tipos principais de equipamentos de rotores de 

eixo vertical: Savonius e Darrieus.  

 

Figura 2.5 - Tipos de aerogeradores de rotor de eixo vertical 

     Fonte: https://www.portal-energia.com/funcionamento-de-um-aerogerador/  Acessado em: 12/02/2021 

 

Os rotores do tipo Savonius são movidos, principalmente, por força de arrasto. Eles 

possuem um alto torque inicial, porém uma baixa eficiência. Devido a sua simplicidade e ao 

baixo custo, usualmente, são construídos de forma artesanal (MORAGUES e RAPALLINI, 

2003). Em relação aos rotores do tipo Darrieus, a principal força predominante é a de 

sustentação. Esses equipamentos possuem um torque inicial praticamente nulo, no entanto 

possuem alta eficiência.  
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Os aerogeradores de rotor de eixo horizontal são os mais difundidos mundialmente. 

Esses equipamentos, como mostrado na Figura 2.6, possuem o eixo de rotação paralelo a 

direção do vento (MORAGUES e RAPALLINI, 2003). 

 

Figura 2.6 - Exemplo de aerogerador de rotor de eixo horizontal 

         Fonte: http://www.portal-energia.com/funcionamento-de-um-aerogerador/ Acessado em: 12/02/2021 

 

Os rotores de eixo horizontal são induzidos, principalmente, por forças de sustentação 

(lift) e necessitam um mecanismo de direção para que as pás estejam sempre em posição 

perpendicular ao fluxo do vento. Esses aerogeradores podem ser constituídos de uma pá e 

contrapeso, duas pás, três pás (a forma mais comum) ou múltiplas pás, denominado multivane 

fans. Em geral, as pás podem ser fabricadas de madeira, alumínio ou fibra de vidro reforçada 

(DUTRA, 2008).  As turbinas de rotor de eixo horizontal podem ser subclassificadas em upwind 

e downwind (Figura 2.7). 

 

Figura 2.7- Turbina upwind e downwind (DUTRA, 2008) 
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 As turbinas upwind são projetadas para atuar com a face voltada contra a direção do 

vento. A grande parte dos equipamentos convencionais utilizados atualmente é desse tipo. Já 

as turbinas downwind, o disco varrido pelas pás está a jusante do vento. Segundo LOPEZ (2012), 

as principais vantagens e desvantagens são as listadas na Figura 2.8:          

 

             Figura 2.8 - Vantagens e desvantagens das turbinas Upwind e Downwind 

 

2.3 COMPONENTES DE UM AEROGERADOR DE EIXO HORIZONTAL 

O aerogerador de eixo horizontal é constituído por diversos componentes, como 

explana a Figura 2.9. A seguir, são apresentados e descritos os principais componentes desse 

sistema eólico.  

 

Figura 2.9 - Principais componentes de um aerogerador 

      Fonte: http://windbox.com.br/blog/componentes-dos-aerogeradores/  Acessado em: 13/02/2021 
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A nacele é o compartimento localizado sobre a torre constituído pelo gerador, caixa de 

engrenagens, todo o sistema de controle, medição do vento e motores para a rotação do sistema 

para melhor aproveitamento do vento (RIVERA, 2013). 

As pás são perfis aerodinâmicos que interagem com vento convertendo a energia 

cinética em trabalho mecânico. Atualmente, a grande maioria desses elementos são fabricados 

em fibras de vidro reforçadas com epóxi (DUTRA, 2008).  Por meio de conexão flangeada, as 

pás são conectadas a uma estrutura metálica, construída em aço ou liga de alta resistência, a 

frente da turbina eólica, denominada rotor. Além de fixar as pás, o rotor aloja os mecanismos e 

motores para regulagem do ângulo de ataque das pás (DUTRA, 2008). Para a transferência 

mecânica da turbina, utiliza-se um eixo acoplado do rotor ao gerador. Ele é constituído em aço 

ou liga de metálica de alta resistência (RIVERA, 2013). 

A caixa de engrenagem é responsável por adequar a baixa velocidade do rotor a alta 

velocidade de rotação do gerador. Recentemente, alguns fabricantes de aerogeradores passaram 

a construir as caixas de engrenagens sem a caixa multiplicadora. Utilizando geradores 

multipolos de baixa velocidade e grandes dimensões, inutilizam a caixa de engrenagens com 

alta relação de transmissão (RIVERA, 2013).  

O gerador é o responsável pela transformação da energia mecânica de rotação em 

energia elétrica. Nos aerogeradores modernos, o tipo de gerador mais utilizado é o de indução, 

no entanto há diversos outros tipos de geradores: geradores síncronos, geradores assíncronos, 

geradores de comutador de corrente alternada e geradores de corrente contínua (RIVERA, 

2013).  

A torre cumpre a função de sustentar a nacele e o rotor. Além disso, posiciona os 

mesmos a uma altura para um melhor aproveitamento do vento, posto que a velocidade do vento 

cresce em função da altura. É um elemento de grande porte e com elevada participação nos 

custos do aerogerador (DUTRA, 2008). Inicialmente, as turbinas utilizavam torres estaiadas ou 

treliçada, como na Figura 2.10. No entanto, devido ao aumento na potência desses 

equipamentos, as torres passaram a sustentar um peso muito elevado tanto do gerador como das 

pás. Desta forma, para dar maior segurança e mobilidade para sustentar a nacele a alturas cada 

vez maiores, tem-se empregado torres de metal tubular ou de concreto que podem ser 

sustentados ou não por cabos tensores (DUTRA, 2008). 
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                                                 Figura 2.10 - Torre (a) estaiada, (b) treliçada ou (c) tubular (RIVERA, 2013) 

 

Se bem que a maioria desses equipamentos são instalados em campos (onshore), 

existem as que por sua localização são chamadas de offshore, podendo elas operar em rios, 

oceanos e lagos, ambientes, como exemplifica a Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 - Parque eólico offshore de Walney Extension no Reino Unido 

              Fonte:http://www.greenfm.com.br/noticias/entra-em-operacao-o-maior-parque-eolico-offshore-do-mundo/ 

Acessado em: 16/02/2021 
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 Os países do norte europeu, principalmente a Dinamarca, têm liderado esse tipo de 

instalação. O primeiro parque eólico offshore foi o de Vindeby, instalado em 1991 e localizado 

no mar Báltico a cerca de 2 km da costa, constituído por 11 turbinas de 450 kW. No final de 

2006, a Dinamarca possuía uma potência eólica offshore instalada de cerca de 400 MW (MAIA, 

2009). 

As principais vantagens desse tipo de instalação, segundo MAIA (2009), são: 

• Devido à baixa rugosidade da superfície destes locais, a velocidade média do vento 

offshore pode ser 20% superior se comparado ao onshore, ocasionando uma elevação 

de 70% da energia resultante; 

• A limitação de espaço para a instalação onshore é bem maior, devido aos povoamentos 

próximos as usinas eólicas, que offshore; 

• A diferença entre a temperatura da superfície do mar e do ar é menor se comparada a 

diferença entre a terra e o ar, o que torna o vento menos turbulento, permitindo aumentar 

o tempo de vida dos aerogeradores; 

• Apesar do alto custo de construção e instalação, os parques eólicos offshore são maiores 

e as turbinas mais potentes (Figura 2.12), compensando o investimento. 

 

Figura 2.12 - Comparação de tamanho entre turbinas 

Fonte:http://www.bloomberg.com/news/features/2019-05-13/offshore-wind-will-need-bigger-boats-much-

bigger-boats  Acessado em: 16/02/2021 
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Por outro lado, o ambiente offshore é potencialmente mais corrosivo e abrasivo, o que se 

faz necessário um tratamento especial no material utilizado na fabricação desses aerogeradores. 

Diante disso, utilizam-se revestimentos, como silicato de zinco ou epóxi de zinco, e proteção 

catódica. A dificuldade de acesso, tanto para manutenção quanto para reparos, é um outro 

motivo para o aumento de custos das instalações offshore. O acesso às turbinas é efetuado por 

meio marítimo ou aéreo, através de helicóptero (TRAPP, 2009).  

2.4 CARREGAMENTOS ATUANTES  

Os aerogeradores, em sua concepção, são equipamentos que convertem a energia 

cinética do vento em energia mecânica. A captação da energia eólica é oriunda da ação do vento 

sobre as pás. Examinando esse princípio, o ar flui pela superfície superior e inferior de um perfil 

aerodinâmico inclinado (Figura 2.13) acarretando uma diferença de pressão entre ambas as 

superfícies, dando origem a uma força resultante R. Ao decompor essa força resultante em duas 

direções, obtêm-se a força de sustentação (L), que é perpendicular a direção relativa do vento, 

e a força de arrasto (D), que é paralela a direção relativa do vento (MORAGUES e RAPALLINI, 

2003). 

 

Figura 2.13 - Esforços aerodinâmicos 

Fonte: http://blog.hangar33.com.br/os-principios-da-aerodinamica-do-voo/ Acessado em: 15/02/2021 

A teoria de elemento de pás assume-se que é possível obter as forças atuantes em um 

elemento de pá por meio da análise bidimensional do perfil, considerando-se um ângulo de 

ataque (α) definido como sendo o ângulo da incidência na seção transversal do elemento (Figura 

2.14). Diferentes componentes de velocidade, expresso em termos da velocidade do vento, 

atuarão para cada ângulo de ataque. Consequentemente, os valores dos coeficientes de 

sustentação e coeficientes de arrasto vão variar em decorrência do valor do ângulo de ataque 

(SILVA, 2013). 
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Figura 2.14 - Velocidades atuantes no perfil aerodinâmico (SILVA, 2013) 

 

Devido ao seu movimento giratório, as pás estão submetidas a velocidade relativa W 

que é uma função da velocidade nominal do vento com a velocidade angular.  

𝑊 =  √𝑈∞
2 + Ω𝑟

2 

Onde 𝑈∞ é a velocidade nominal do vento e Ω𝑟 é a velocidade angular. O ângulo de 

ataque α é definido como o ângulo entre a linha central do perfil (linha de corda) com a 

velocidade relativa resultante W. O ângulo de passo β é o ângulo entre a linha de corda do perfil 

e o plano de rotação da pá (CASTRO, 2007). Com isso, o ângulo de escoamento 𝜙 é: 

𝜙 =  𝛼 +  𝛽 

Podendo ser calculado também utilizando:  

sin(𝜙) =  
𝑈∞

𝑊
 

 

cos(𝜙) =  
Ω𝑟

𝑊
 

De acordo com a Teoria de Elemento de pás, deve-se supor uma hipótese que as forças 

de sustentação (L) e de arrasto (D) atuantes no elemento devem ser as mesmas que atuam em 

um elemento idêntico, isolado, e com o mesmo ângulo de ataque em escoamento bidimensional 

(SILVA, 2013).  

(2.5) 

(2.8) 

(2.7) 

(2.6) 
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Por meio das equações abaixo, pode-se determinar os valores do coeficiente de 

sustentação (𝐶𝐿) e do coeficiente de arrasto (𝐶𝐷): 

𝐶𝐿 =  
2 𝐿

𝜌  𝑊2 𝑐
 

𝐶𝐷 =  
2 𝐷

𝜌  𝑊2 𝑐
 

Onde c é a medida da linha de corda do perfil. 

Através de ensaios utilizando túnel de vento são obtidas as representações gráficas 𝐶𝐿 e 

𝐶𝐷 em função do ângulo de ataque α (Figura 2.15). Esses parâmetros devem ser fornecidos pela 

fabricante das pás para se trabalhar com um ângulo de ataque com a melhor relação sustentação 

e arrasto a fim de extrair do vento a máxima potência possível (CASTRO, 2007).  

 

              Figura 2.15 - Coeficiente de sustentação (a) e coeficiente de arrasto (b) em função do ângulo de ataque (CASTRO, 

2007) 

Considerando os perfis comumente utilizados nas turbinas eólicas, verifica-se que o 

coeficiente de sustentação alcança o seu pico para um ângulo de ataque próximo de 10 a 15º 

em relação ao vento relativo, a partir do qual decresce. Já para o coeficiente de arrasto, ele se 

mantém aproximadamente constante até chegar próximo ao valor de α ao qual se obtém o maior 

coeficiente de sustentação; a partir desse valor, o coeficiente de arrasto sofre um crescimento 

acentuado (CASTRO, 2007). 

(2.9) 

 (2.10) 
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Em razão da inclinação do perfil em relação ao plano do rotor, surgem forças que devem 

ser decompostas, posto que, cada elemento da pá estará submetido a forças de sustentação e de 

arrasto, produzindo forças resultantes (Figura 2.16). Essas forças decompostas podem ser 

obtidas pelas equações abaixo: 

 

Figura 2.16- Forças resultantes no perfil aerodinâmico (WENZEL, 2007) 

 

𝐹𝑁 =  cos(𝜙)𝐿 +  sin(𝜙)𝐷   

𝐹𝑇 =  sin(𝜙)𝐿 − cos(𝜙) 𝐷 

 

2.5 CONTROLE DAS TURBINAS EÓLICAS 

O controle das turbinas eólicas tem por objetivos principais: limitar o torque e a 

potência do rotor à potência nominal, mitigar os esforços nas pás e a fadiga no material. Os 

aerogeradores modernos utilizam dois diferentes princípios de controles aerodinâmicos: 

controle por estol (stall control) e controle de passo (pitch control). 

O controle de estol é sistema passivo que reage à velocidade do vento. As pás possuem 

um ângulo de passo fixado e as mesmas não podem rotacionar sobre o eixo longitudinal. O 

ângulo de passo é selecionado a fim de que, para velocidades de vento superiores a velocidade 

nominal, o escoamento de vento em torno do perfil da pá se descole (estol) (Figura 2.17), 

diminuindo as forças de sustentação e elevando as forças de arrasto. Menores sustentações e 

maiores arrastos agem a favor da diminuição da potência do rotor (DUTRA, 2008). 

(2.12) 

(2.11) 
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Figura 2.17 - Fluxo separado (estol) em torno no perfil (DUTRA, 2008) 

 

Por não necessitar um sistema de controle de passo, os tipos de turbinas eólicas que 

utilizam esse sistema de controle são mais simples que as de controle de passo. Segundo 

DUTRA (2008), as principais vantagens desse sistema em relação ao controle de passo são as 

seguintes: 

• Inexistência de sistema de controle de passo; 

• Estrutura de cubo do rotor simples; 

• Menor manutenção devido a um número menor de peças móveis; 

• Auto-confiabilidade do controle de potência. 

A Figura 2.18 elucida a curva de potência típica de um aerogerador com controle por 

estol. 

 

Figura 2.18 - Curva típica de potência de um aerogerador com controle por estol (DUTRA, 2008) 
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Por outro lado, o controle de passo é um sistema ativo que depende de um sinal do 

gerador de potência. No momento ao qual a potência nominal do gerador é superada, devido ao 

aumento na velocidade do vento, as pás do rotor são rotacionadas no seu eixo longitudinal 

alterando o ângulo de passo, e, consequentemente, aumentando a força de arrasto e diminuindo 

a força de sustentação. O ângulo é escolhido com a intenção da turbina eólica produzir apenas 

a potência nominal (LOPEZ, 2012). 

Segundo LOPEZ (2012), as principais vantagens da utilização desse sistema de 

controle são:  

• Controlar a potência ativa sob todas as condições de vento; 

• Produzir mais energia sob as mesmas condições, sem diminuição da eficiência 

na adaptação ao estol da pá; 

• Permitir partida simples do rotor pela mudança do passo; 

• Dispensar usos de grandes freios para paradas de emergência; 

• Possibilitar o posicionamento das pás em perfil na situação de fluxo de ventos 

extremos; 

• Operar com pás mais leves. 

A    Figura 2.19 demonstra a curva de potência típica de um aerogerador com controle 

de passo. 

 

   Figura 2.19 – Curva típica de potência de um aerogerador com controle de passo (DUTRA, 2008) 
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3 METODOLOGIA 

Simulações computacionais são utilizadas amplamente tanto no meio comercial quanto 

no meio acadêmico com a finalidade de se realizar análises buscando melhorar a qualidade dos 

produtos e diminuindo os custos do projeto. A grande maioria desses softwares comerciais 

utilizam o Método dos Elementos Finitos, o MEF, que, hoje em dia, é uma ferramenta 

computacional fundamental para realizar análises de engenharia.  

De uma forma geral, o MEF é um procedimento numérico para determinar soluções 

aproximadas de equações diferenciais. O MEF subdivide o domínio de um problema em partes 

menores, denominadas elementos finitos. Cada uma dessas subdivisões, denominado elemento 

de malha, são conectados entre si por pontos intitulados nós. Os deslocamentos dos nós são as 

incógnitas e os esforços solicitantes são conhecidos. O cálculo das incógnitas se dá por meio de 

equações matriciais de N graus de liberdade dependendo do grau de refinamento da malha no 

domínio a ser resolvido (ASIBOR, 2016). Quanto maior o número de subdivisões realizadas, 

ou seja, quanto mais fina a malha, melhores resultados serão obtidos uma vez que o domínio 

discreto estará mais próximo ao objeto real. No entanto, maior refinamento na malha gera 

aumento no número de nós e, consequentemente, maiores sistemas algébricos acarretando um 

alto custo computacional.   

Atualmente, o MEF tem aplicações em diversas áreas da engenharia, como na 

transferência de calor, reologia, eletromagnetismo, análise de tensões e deformações, mecânica 

dos fluidos, etc. Ele possui designações específicas como na mecânica dos fluidos 

computacionais (CFD) e no eletromagnetismo computacional (CEM).  Para a realização desse 

trabalho foi utilizado o software COMSOL Multiphysics, a modo de exemplo, a Figura 3.1 

mostra a interface gráfica com seus componentes. Esta ferramenta de simulação permite a 

modelagem de projetos que integrem várias físicas acopladas para desenho e avaliação de 

dispositivos e processos em todas as áreas da engenharia, manufatura e pesquisa científica. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_num%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equa%C3%A7%C3%A3o_diferencial
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Figura 3.1 - Interface do software do COMSOL Multiphysics 

 

Em particular, neste trabalho, foi utilizado o módulo de simulação de sistemas 

multicorpos (Multibody System – MBS). Esse método permite resolver equações de cinemática, 

estática e dinâmica de sistemas com vários corpos e diversos graus de liberdade, possibilitando 

simular o funcionamento de mecanismos, máquinas e veículos completos em condições 

operacionais de utilização permitindo a análise da distribuição de forças e tensões nos 

componentes do sistema mecânico.  

O movimento de corpos rígidos é descrito pelas equações abaixo. Elas são escritas para 

o movimento geral dos corpos individuais com a adição de condições de restrição. Utilizou-se 

as mesmas equações presentes no próprio software COMSOL Multiphysics sem alteração. 

𝑀(𝑞)�̈�  − 𝑄𝑣 +  𝐶𝑞
𝑇𝜆 = 𝐹                                              (3.1) 

𝐶(𝑞, �̇�) = 0 (3.2) 

𝑞 = [𝑢  Ψ]𝑇 (3.3) 

𝜖 =  
1

2
[(𝛻𝑢)𝑇 +  𝛻𝑢 + (𝛻𝑢)𝑇𝛻𝑢] 

(3.4) 

𝑐 = 𝑐(𝐸, 𝑣) (3.5) 
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Sendo: 

q as coordenadas generalizadas, M(q) a matriz de massa, C representa as condições de 

restrição, matriz 𝐶𝑝 a derivada das condições restrição em relação às coordenadas, 𝑄𝑣 é o vetor 

de velocidade quadrática, u representa a translação, Ψ descreve a rotação, E módulo de 

elasticidade e v coeficiente de Poisson. 

3.1  MODELAGEM DA TURBINA 

Com o objetivo de realizar as análises, foi considerado uma geometria de modelo 

simplificado para o aerogerador como apresentado na Figura 3.2. Algumas características deste 

modelo são:  

• É possível alterar a inclinação das pás em relação ao eixo longitudinal; 

• Foi considerada uma condição de fixação na base da estrutura; 

• O eixo de transmissão conecta o rotor a nacele e o rotor pode-se movimentar com 

uma velocidade angular determinada;  

• Nacele, rotor, e coluna de sustentação tem propriedades mecânicas diferentes e 

serão mencionadas nesta seção devidamente referenciadas. 

Considerando essas premissas, foi modelado uma turbina eólica no software COMSOL 

Multiphysics (Figura 3.2) utilizando um modelo de pás genérico importado. Essa modelagem 

teve como principal objetivo avaliar apenas os efeitos das cargas estáticas, como a gravidade, 

e dinâmicas, decorrentes do vento e giro da turbina. A torre mede 60 metros de altura e cada pá 

da turbina possui 45 metros de comprimento. 
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Figura 3.2 - Modelo de aerogerador utilizado nas análises 

 

Utilizou-se elementos sólidos tetraédricos lineares na discretização dos volumes 

analisados conforme a Figura 3.3. Com esta malha, as estruturas sólidas contínuas podem ser 

subdivididas em um determinado número de elementos, que estão conectados pelos seus nós. 

Em virtude da sua polivalência geométrica, toda estrutura sólida contínua pode ser montada 

como um grupo de Tetraedros, que são definidos como os Elementos Sólidos Tetraédricos, que 

por definição apresentam 04 nós. 

 

Figura 3.3 – Elemento sólido tetraédrico linear (ZIENKIEWICZ e TAYLOR, 2000) 
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Os modos de deslocamento dos pontos são descritos por três componentes de 

deslocamentos u, v e w, nas três direções das coordenadas cartográficas x, y e z. 

Devido à complexidade gerada pelo perfil do projeto e a superfície irregular em alguns 

pontos da turbina, o refinamento foi adotado em algumas partes da geometria de forma a 

reproduzir estas pelo fato da borda de ataque ser muito estreita. Desse modo, optou-se por uma 

malha de 3231 nós totalizando 9709 graus de liberdade correspondentes aos deslocamentos 

(u,v,w) das coordenadas espaciais do domínio para a resolução das equações (Figura 3.4).  

 

 Figura 3.4 - Malha tetraédrica utilizada no modelo 

 

Para a escolha das propriedades mecânicas do modelo da turbina eólica, foi realizada 

uma extensa pesquisa em busca de valores aproximados e plausíveis para serem utilizados nas 

análises, visto que, devido a sigilo industrial, esses dados ficam restritos aos fabricantes. Em 

um trabalho recente, MORAIS (2020) propôs considerar o módulo de elasticidade de 210 GPa, 

aço comercial, para a torre e a nacele do aerogerador. Para as pás, foi considerado uma média 

do módulo de elasticidade da fibra de vidro em cada seção da pá retirado do trabalho de 

CAMPOS (2013). Em relação a densidade, utilizando os valores da massa de cada componente 

e, a partir do valor do volume de cada elemento gerado pelo COMSOL Multiphysics, calculou-

se o valor dessa propriedade. Determinou-se a massa de 115.000 kg para a torre, 19.876 kg para 

a nacele e 40.700 kg para o conjunto rotor e pás. Esses dados foram extraídos de (Vestas - 
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V80/1800) , MURTAGH, BASU e BRODERICK (2005) e OLIVEIRA (2019) respectivamente. 

A Tabela 3.1 apresenta o resumo das propriedades da estrutura.  

  

         Tabela 3.1 - Propriedades utilizadas no modelo da turbina 

 Módulo de Elasticidade 

[GPa] 

Coeficiente de Poisson Densidade Equivalente 

[kg/m³] 

Torre  210 0,30 305,62 

Nacele 210 0,25 226,15 

Pás/Rotor 3,4 0,25 298,39 

 

3.2 MODELAGEM DO VENTO 

O comportamento estatístico do vento ao longo do dia é motivado pela variação da 

velocidade do mesmo ao longo do tempo. Devido ao seu fluxo instável, torna-se difícil estudar 

a forma como ele se interage com o meio, visto que é impossível quantificá-lo como parâmetro. 

Ademais, o escoamento turbulento altamente caótico acarreta um maior custo computacional, 

tornando-se inviável a simulação da interação fluido-estrutural. Em razão disso, foram 

realizados ajustes neste trabalho levando-se em consideração todos esses fatores, buscando uma 

melhor formar de retratar fielmente a física e propiciar resultados adequados. 

A fim de simular a velocidade do vento durante um determinado período de tempo, é 

trivial empregar-se espectros que determinam a oscilação na velocidade média por distúrbios 

locais. Estes são obtidos a partir de medidas da velocidade do vento para diferentes terrenos e 

alturas. Neste trabalho, escolheu-se por utilizar o espectro de potência de Von Karman (Figura 

3.5), representado pelas equações Eq. (3.6) e Eq. (3.7) retiradas do trabalho de FOSCHIERA 

(2018).  

𝑆𝑢(𝑓) =  𝜎𝑢
2

4(
𝐿𝑖

𝑈𝑧0
)

[1+70.8(𝑓𝐿𝑢 𝑈𝑧0
⁄ )

2
]

5 6⁄        

𝑆𝑗(𝑓) =  𝜎𝑗
2 4[𝐿𝑗 𝑈𝑧0

⁄ ](1+188.4(𝑓𝐿𝑗 𝑈𝑧0)⁄ 2
)

[1+70.8(𝑓𝐿𝑢/𝑈𝑧0)
2

]
11 6⁄      

𝑗 = 𝑣, 𝑤 

(3.6) 

(3.7) 
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Onde: 

𝑈𝑧0
 é a velocidade longitudinal média na altura de referência 𝑧0, 𝐿𝑖 é o comprimento 

de escala de separação da turbulência da i-ésima componente e 𝑓 a frequência [Hz].  

A unidade da densidade espectral 𝑆𝑢 é (m/s)²/Hz. 

 

Figura 3.5 - Espectro de Potência de Von Karman para cada componente  

 

Como evidenciado por MOFIADAKIS et al. (1996), quando comparado com valores 

medidos para a aplicação em parques eólicos, o espectro de Von Karman apresentou uma 

melhor concordância na escala e forma do espectro de potência para condições de fluxo livre. 

Em razão desse motivo, esse espectro foi escolhido para a análise. 

Desta forma, utilizando o software WindSim, presente na referência (Wind field 

simulation (the fast version)), em código MatLab, gerou-se equações em um intervalo de tempo 

de 60 segundos para as velocidades médias do vento referentes ao Caso 1 (Figura 3.6), Caso 2 

(Figura 3.7) e Caso 3 (Figura 3.8) que serão estudados e melhor explicitados ao longo do 

trabalho. Posteriormente, esses dados foram exportados para o COMSOL Multiphysics.  



32 

 

Figura 3.6 - Campo de velocidades do vento considerando velocidade média U=3 m/s (Caso 1) 

 

 

Figura 3.7 - Campo de velocidades do vento considerando velocidade média U=24 m/s (Caso 2) 
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        Figura 3.8 - Campo de velocidades do vento considerando velocidade média U=40m/s (Caso 3) 

 

Cada figura acima apresenta três gráficos, cada um deles corresponde a uma 

componente da velocidade, sendo eles Ux, Uy e Uz. O campo de velocidade Uy, observado no 

segundo gráfico de cada figura, retrata a velocidade frontal a qual o aerogerador está submetido, 

por isso é o que mais interessa para as análises. No entanto, tanto o campo de velocidade Ux, 

que representa o vento lateral, quanto o campo de velocidade Uz também serão considerados 

nas análises. 

Dispondo da função para a velocidade média do vento, faz-se necessário um método 

para que simule o efeito da interação fluido-estrutural através de cargas, em oposição a utilizar 

cálculo numérico propriamente dito. No entanto, nem toda formulação tem a capacidade de 

simular esta interação em um escoamento oscilatório como o vento, e, para isso, utilizou-se a 

equação de Morison, descrita abaixo: 

𝐹𝑡 =   𝜌 𝐶𝑚 𝑉 �̇�  +  
1

2
 𝜌 𝐶𝑑  𝐴𝑟 𝑢 |𝑢|  +  

1

2
 𝜌 𝐶𝑙 𝐴𝑟 𝑢 |𝑢|   

 

 

 

(3.8) 
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Onde:  

𝐹𝑡  é a força total no objeto, 𝐶𝑚 o coeficiente de inércia, �̇� a derivada da velocidade no 

tempo, 𝐶𝑑 o coeficiente de arrasto, 𝐶𝑙 o coeficiente de sustentação, 𝐴𝑟 a área de referência, |𝑢| 

representa o módulo da velocidade e V o volume do corpo.  

O primeiro termo dessa equação representa as forças de inércia. Em razão do 

COMSOL Multiphysics possuir uma ferramenta capaz de representar as forças de inércia 

adequadamente, esse termo não será considerado. O segundo e terceiro termo correspondem as 

forças de arrasto e sustentação sofridas pelo corpo, respectivamente. Além disso, a orientação 

da velocidade é dada de forma que ela seja positiva e igual ao valor do módulo. Assim sendo, 

a Eq. (3.8) torna-se:  

𝐹𝑣 =  
1

2
 𝜌 𝐶𝑑  𝑢2 +  

1

2
 𝜌 𝐶𝑙 𝑢

2 

Onde:  𝐹𝑣 representa a força do vento  

Assim, em relação ao vento e dispondo das séries temporais para cada velocidade média 

do vento segundo a norma IEC 61400, a aproximação dos esforços sobre as pás foi feita, 

recorrendo a Eq. (3.9).  A densidade do ar considerou-se como 1,25 kg/m³ e o coeficiente de 

arrasto de 1,2 para a torre, como proposto por MURTAGH, BASU e BRODERICK (2005). 

Tendo em vista um perfil NACA64 para as pás, consultou-se o gráfico da Figura 3.9, extraído 

de JONKMAN et al. (2009), para encontrar os valores do coeficiente de arrasto e sustentação 

desses elementos para os diferentes ângulos de pás nas análises. 

 

Figura 3.9 - Coeficientes do Aerofólio NACA64 

 

(3.9) 
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Estabelecendo um ângulo de ataque de 90º quando a turbina eólica está em funcionamento 

nos Casos 1 e 2, verifica-se que o valor do coeficiente de arrasto é 1,5 e de sustentação é 0º ao 

examinar o gráfico acima. Já para o Caso 3, como o perfil das pás se encontra frontal ao fluxo 

de vento, ou seja, ângulo de ataque igual a 0º, o valor do coeficiente de arrasto é 0 e o de 

sustentação é 0,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 



37 

 

4 ESTUDOS DE CASO E RESULTADOS  

As análises a seguir têm como principal objetivo quantificar as tensões e deslocamentos 

resultantes na estrutura como resultados de carregamentos sofridos por uma estrutura ao longo 

de um determinado período do tempo, produto de forças inerciais assim como forças externas 

oriundas do vento sobre as estruturas. Em razão das variações no comportamento do vento e da 

velocidade rotacional da turbina eólica, faz-se necessário essas análises nesse equipamento para 

que o mesmo não sofra algum colapso em alguma das situações analisadas. 

A seguir três casos são apresentados, sendo os dois primeiros com a turbina eólica em 

pleno funcionamento e o último com o equipamento em repouso. Buscou-se compreender a 

variação nos valores da tensão e dos deslocamentos na direção do eixo y (eixo transversal ao 

disco das pás) ao modificar a velocidade média do vento. No primeiro caso, considerou-se essa 

velocidade igual a velocidade mínima de partida da turbina (cut-in wind speed) e no segundo 

caso admitiu-se igual a velocidade de limite do equipamento (cut-out wind speed). Esses valores 

e aos quais valores de rotação o rotor está submetido a essas tais velocidades médias foram 

retiradas do REPOWER SYSTEMS AG (2008). Para o terceiro caso, supôs-se o aerogerador 

estático submetido a ventos fortes, além do seu intervalo de trabalho, e com o perfil das pás 

paralelo ao escoamento do vento. O modelo permite selecionar o valor de inclinação das pás 

em relação ao eixo longitudinal. Considerando o ângulo 0º quando a pá está posicionada 

paralela ao plano de rotação, os valores dos ângulos para os dois primeiros casos foram 

escolhidos levando-se em consideração um aerogerador em atividade e o terceiro em repouso. 

O detalhamento de cada caso se encontra na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Casos analisados 

 Velocidade do vento 

[m/s] 

Rotação  

[rpm] 

Ângulo das pás 

Caso 1 3 7,8 40º 

Caso 2 24 15,0 40º 

Caso 3 40 0,0 90º 

 

Nos três casos, foram avaliados três pontos em linha localizados na mesma pá: um 

próximo ao cubo do rotor, o segundo localizado na metade da pá e o terceiro na ponta da pá 

como ilustra a Figura 4.1. 
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      Figura 4.1 - Pontos analisados ao longo da pá 

 

Esse tipo de análise permite uma comparação entre os esforços e deslocamentos ao 

longo de uma única pá, permitindo o estudo do comportamento cíclico das cargas e dos 

deslocamentos atuantes em diferentes pontos ao longo do raio.  

 Como a turbina eólica se encontra em repouso no instante inicial, impor uma velocidade 

rotacional logo no momento seguinte gera uma instabilidade numérica resultando em altos 

valores de tensão e deslocamento. Por esse motivo, para os Casos 1 e 2, foi imposta uma rampa 

de velocidade no modelo com uma inclinação de, aproximadamente, 11º. Como ilustra a Figura 

4.2, um fator de 0 a 1, em função do tempo, é multiplicado a velocidade rotacional imposta na 

turbina. Ao alcançar o instante de 5 segundos, o equipamento possui a velocidade na íntegra.  

 

Figura 4.2 - Rampa de Velocidade 
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As análises foram realizadas utilizando um computador com uma memória RAM de 

8,00 GB e um processador Intel® Core™ i5-2540M CPU @2.60GHz. Em cada caso será 

informado o tempo que foi necessário para a simulação, o walltime.   

4.1 CASO 1  

A primeira análise, referente ao Caso 1, considera a turbina em movimento com os 

parâmetros de entrada da  Tabela 4.1. As análises foram realizadas em um intervalo de 

integração de tempo de 30 segundos com passo adaptativo e gráfico de convergência 

apresentado na Figura 4.3.  O tempo de parede da simulação (walltime) levou 567 segundos (9 

minutos e 27 segundos).   

 

Figura 4.3 – Convergência do solver (Caso 1) 

 

A Figura 4.4 apresenta o gráfico com a variabilidade das tensões equivalentes em Von 

Mises para os três pontos descritos e a Figura 4.5 mostra o snapshot desses resultados sobre a 

superfície da turbina: 

 

Figura 4.4 - Tensões equivalentes de Von Mises (Caso 1) 
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     Figura 4.5 - Análise de Von Mises representada em dois intervalos de tempo (Caso 1) 

 

A Figura 4.6 a seguir mostra os deslocamentos na direção do eixo y dos três pontos 

especificados na Figura 4.1.  A Figura 4.7 ilustra o snapshot desses resultados sobre a superfície 

da turbina.  

 

 

Figura 4.6 - Deslocamento na direção do eixo y (Caso 1) 
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Figura 4.7 - Análise dos deslocamentos na direção do eixo y representada em dois intervalos de tempo (Caso 1)   

 

Para uma melhor interpretação destes resultados, utilizando o MatLab, buscou-se os 

valores de pico, em módulo, de cada gráfico após o início da estabilidade. Como pode-se ver 

nos gráficos acima, ela ocorre a partir de t = 10,0 segundos. Com esses dados, montou-se a 

Tabela 4.2 para o Caso 1: 

Tabela 4.2 - Valores de pico (Caso 1) 

Caso 1 

Ponto  Tensão equivalente de Von Mises 

[N/m²] 

Magnitude do 

deslocamento no eixo y 

[m] 

1 7,4763E05 0,0062 

2 2,0121E05 0,0653 

3 4,2849E04 0,1574 

 

Em relação a Figura 4.4, verifica-se, logo no início da análise dos três pontos, vários 

picos de tensões oriundos da velocidade rotacional inicial e o carregamento imposto pelo vento 

na modelagem do aerogerador. A partir dos 10 segundos, a estrutura vai entrando em equilíbrio 

e os valores das tensões se tornam cíclicos devido ao seu efeito giratório. Observa-se na Tabela 

4.2 que a maior tensão, na ordem de grandeza de 106, está presente no ponto mais próximo ao 
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rotor, onde se localiza a parte mais larga da pá, portanto, é o elemento mais suscetível a falhas. 

O ponto 2 apresentou um pico de tensão inferior se comparado ao ponto 1, na ordem de 105, e 

no terceiro ponto encontrou-se a menor tensão de pico, na ordem de 104. 

Ao analisar os deslocamentos na Figura 4.6, nota-se um comportamento senoidal na 

zona de equilíbrio. No que diz a respeito a amplitude de deslocamento, na Tabela 4.2 constata-

se que acontece o inverso do que observado nas tensões, já que o maior valor se localiza no 

ponto 3 devido a sua distância ao centro de rotação, bem como as instabilidades nas respostas 

da estrutura. O valor decresce do ponto 3 ao 1.  

Com o objetivo de ilustrar melhor esses resultados obtidos, escolheu-se dois frames, 

Figura 4.5 e Figura 4.7, da animação após t =10,0 segundos. Para uma melhor comparação entre 

os três casos analisados, definiu-se os mesmos instantes de tempo e a mesma extensão da escala. 

Os tempos escolhidos foram t = 15,0 segundos e t = 30,0 segundos. 

4.2 CASO 2  

Para essa simulação, realizada também em um intervalo de tempo de 30 segundos, o 

tempo de parede da simulação (walltime) foi de 736 segundos (12 minutos e 16 segundos). O 

gráfico da convergência desta simulação (Figura 4.8) é apresentado a seguir: 

 

Figura 4.8 – Convergência do solver (Caso 2) 

 

A Figura 4.9 expõe o gráfico com a variabilidade das tensões equivalentes em Von 

Mises para os três pontos descritos e a Figura 4.10 apresenta o snapshot desses resultados sobre 

a superfície do aerogerador. 
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Figura 4.9 - Tensões equivalentes de Von Mises (Caso 2) 

 

 

Figura 4.10 - Análise de Von Mises representada em dois intervalos de tempo (Caso 2) 

 

A Figura 4.11  a seguir mostra os deslocamentos na direção do eixo y dos três pontos 

especificados na Figura 4.1. Já a Figura 4.12 expõe o snapshot em dois instantes de tempo 

desses resultados sobre a superfície da turbina. 
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Figura 4.11 - Deslocamento na direção do eixo y (Caso 2) 

 

 

Figura 4.12 - Análise dos deslocamentos na direção do eixo y representada em dois intervalos de tempo (Caso 2) 
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Os valores de pico estão presentes na Tabela 4.3: 

Tabela 4.3 - Valores de pico (Caso 2) 

Caso 2 

Ponto  Tensão equivalente de Von Mises 

[N/m²] 

Magnitude do 

deslocamento no eixo y 

[m] 

1 2,9110E06 0,0568 

2 1,7648E06 0,3309 

3 5,5632E05 0,8348 

 

Examinando a Figura 4.9 e a Tabela 4.3, nota-se que, como no Caso 1, os maiores 

valores de tensão se encontram no ponto 1 e vão decrescendo à medida que o ponto se afasta 

do centro de rotação. No entanto, os três pontos apresentaram o pico com a mesma ordem de 

grandeza, 106 . Diferentemente do Caso 1, os gráficos de tensões apresentaram um 

comportamento mais caótico devido, principalmente, ao aumento dos esforços oriundos do 

vento.  

Na Figura 4.11 e Tabela 4.3, percebe-se que o ponto 3, como no Caso 1 e levando-se 

em consideração o módulo, apresenta maior valor de pico de deslocamento que os dois outros 

pontos que estão mais próximos ao centro de rotação. Assim como no gráfico das tensões, o 

deslocamento apresentou também um comportamento mais caótico. 

Conforme realizado no Caso 1, também escolheu-se dois frames da animação, Figura 

4.10 e Figura 4.12, nas mesmas condições citadas para uma melhor visualização.  

Com a finalidade de confrontar os dois casos acima analisados, calculou-se qual foi a 

variação, em porcentagem, do Caso 1 para o Caso 2 levando-se em consideração os três pontos 

analisados. Os valores encontrados se encontram na Tabela 4.4: 
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Tabela 4.4 - Variação entre os dois casos 

Variação  

Ponto Tensão equivalente de Von Mises  Magnitude do deslocamento 

no eixo y 

1 +289,36% +816,13% 

2 +777,09% +406,74% 

3 +1198,33% +430,37% 

 

 No caso das tensões equivalentes de Von Mises, constata-se que as maiores variações 

aconteceram nos pontos mais afastados do rotor, sendo eles, então, mais suscetíveis à mudança 

na velocidade do vento. Em relação aos deslocamentos, observou-se que o ponto 1 apresentou 

uma maior oscilação que os outros pontos. 

4.3 CASO 3  

A partir da análise da turbina em funcionamento, pode-se observar que o crescimento 

da velocidade média do vento gera um aumento considerável das tensões e deslocamentos nas 

pás. Em função disso, as turbinas eólicas modernas possuem um sistema ativo, que já foi 

explicado nesse trabalho, com a função de rotacionar as pás contra a direção do fluxo de vento. 

Esse sistema, conhecido como controle de passo, é um método aerodinâmico utilizado para 

frear o rotor quando a velocidade média do vento ultrapassa a determinada pela especificação 

da turbina eólica.   

Com o intuito de investigar a quais tensões e deslocamentos o aerogerador está exposto 

quando o mesmo está em repouso e submetido a ventos fortes, além do seu intervalo de trabalho, 

nesse terceiro caso avaliou-se o modelo da turbina eólica com o perfil das pás paralelo ao 

escoamento do vento após o funcionamento completo do controle de passo (Figura 4.13).   



47 

 

 

Figura 4.13 - Modelo de turbina utilizado para o Caso 3 

 

Esse modelo modificado possui as mesmas condições que foram determinadas para os 

dois primeiros casos, no entanto o rotor está estático e a velocidade média do vento foi alterada 

para 40 m/s, gerando as séries de vento presentes na Figura 3.7. Sobre a malha, optou-se 

também pela utilização da geometria tetraédrica linear, porém com 2815 nós totalizando 8461 

graus de liberdade correspondentes aos deslocamentos (u,v,w) das coordenadas espaciais do 

domínio para a resolução das equações. O gráfico da convergência desta simulação, Figura 4.14, 

é apresentado a seguir:  

 

Figura 4.14 - Convergência do solver (Caso 3) 
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A simulação foi realizada em um intervalo de tempo de 30 segundos e levou um tempo 

total de 355 segundos (5 minutos e 55 segundos) para ser concluída. Os gráficos da tensão 

equivalente em Von Mises (Figura 4.15), dos deslocamentos na direção do eixo y (Figura 4.17) 

dos três pontos e os snapshots (Figura 4.16 e Figura 4.18) estão presentes abaixo: 

 

Figura 4.15 - Tensões equivalentes de Von Mises (Caso 3) 

 

  

Figura 4.16 - Análise de Von Mises representada em dois intervalos de tempo (Caso 3) 

 



49 

 

 

Figura 4.17 - Deslocamento na direção do eixo y (Caso 3) 

 

 

Figura 4.18 - Análise dos deslocamentos na direção do eixo y representada em dois intervalos de tempo (Caso 3) 
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A Tabela 4.5 apresenta os valores de pico para o terceiro caso: 

Tabela 4.5 - Valores de pico (Caso 3) 

Caso 3 

Ponto  Tensão equivalente de Von Mises 

[N/m²] 

Magnitude do 

deslocamento no eixo y 

[m] 

1 2,8483E06 0,0697 

2 1,8072E06 0,2667 

3 5,25230E05 0,5803 

 

A partir da Figura 4.15 e Figura 4.17, nota-se uma grande estabilidade posterior a t = 

5 segundos. Embora a velocidade média tenha aumentado 66% em relação a velocidade de cut-

out de 24 m/s, verifica-se na Tabela 4.5 que os picos de tensões e deslocamentos nos três pontos 

mantiveram valores bem próximos ao segundo caso de análise, não demonstrando o mesmo 

aumento expressivo que foi verificado do Caso 1 para o Caso 2. Isso se explica pelo fato de as 

pás estarem em repouso e em uma posição aerodinamicamente favorável, justificando a 

utilização do controle de passo para evitar falhas nos aerogeradores.   
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

O campo da energia eólica continua sendo um dos mais promissores na engenharia em 

razão da demanda de energia renovável, motivada tanto pela futura escassez dos poços de 

petróleo quanto pela maior conscientização e aumento das políticas socioambientais. Este 

trabalho se propôs a analisar as magnitudes aos quais os aerogeradores estão submetidos em 

três situações distintas. Mesmo com poucas informações disponíveis na literatura acerca dos 

materiais utilizados nas turbinas eólicas reais, buscou-se aproximações plausíveis para que os 

resultados fossem satisfatórios. Os estudos tinham como principal objetivo simular da melhor 

forma os carregamentos aos quais a turbina eólica genérica estraria sujeita através do método 

dos elementos finitos, sem utilizar recursos de modelagem de interação fluido-estrutural. 

Como pode-se averiguar nas análises quando a turbina está em funcionamento, o 

aumento na velocidade do vento acarreta um aumento considerável nos valores de tensão e 

deslocamento, visto que a força do vento, segundo a Eq. (3.9), é proporcional ao quadrado do 

valor da velocidade do vento. Segundo HAU (2013), mesmo sob condições normais de vento, 

os maiores problemas aos quais esses equipamentos estão sujeitos são as cargas alternadas. 

Essas cargas são as mais difíceis de contornar do que as cargas estáticas, posto que a perturbação 

constante do material o torna fatigado. Por esses motivos, os aerogeradores possuem um 

intervalo de funcionamento, em relação a velocidade média do vento, especificado pelas 

fabricantes. Ao alcançar esse limite, a turbina eólica é colocada na posição do Caso 3 para que 

haja a menor área de contato possível com o fluxo do vento, evitando prejuízos ao equipamento.  

O trabalho realizado pode servir como base para futuros estudos mais específicos 

fundamentados em geometria, materiais ou para análises de modelos de turbina, como 

dimensionamento de componentes do aerogerador.  

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Sugere-se a análise, encontrar os modos de vibração para evoluir em um estudo do 

estado limite de fadiga permitindo, assim, calcular a média de ciclos que a estrutura poderia 

realizar e seu tempo de vida útil em fadiga.  O trabalho também permite aprofundar os estudos 

levando-se em consideração a alteração do material das partes do aerogerador e a mudança na 

angulação do plano do disco das pás. 
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