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RESUMO 

 

 

Simulações computacionais do comportamento dinâmico dos modernos aerogeradores 

constituem-se em informação técnica estratégica muito empregada e, cada vez mais 

valorizada, nas etapas de projeto e certificação de uma nova máquina para o cada vez mais 

concorrido mercado global de energia eólica. Essas simulações são realizadas com o emprego 

de complexos sistemas computacionais que demandam do usuário expertise em vários campos 

de conhecimento técnico das engenharias. Este trabalho objetiva apresentar e testar uma 

metodologia para investigar o comportamento estrutural de componentes de aerogeradores. O 

estudo de caso é desenvolvido com um aerogerador modelo do tipo Velocidade Varável Pitch 

Variável de 2 MW disponível em um código aeroelástico, GL Bladed que será utilizado nas 

simulações dinâmicas dos principais estados operacionais (operação normal, partida, parada 

normal, parada de emergência) e não operacionais (estado ocioso, estado estacionário) do 

aerogerador para obter as forças e momentos tridimensionais que serão transmitidas para toda 

a estrutura do aerogerador. Uma ferramenta de CAD (Solidworks) é utilizada para representar 

em 3D o modelo do aerogerador completo, considerando-se duas situações para a sua 

estrutura de sustentação: torre de aço e torre de concreto armado. Em seguida, os modelos 

geométricos são exportados para uma ferramenta de elementos finitos (COMSOL 

Multiphysics) visando realizar simulações numéricas da resposta estrutural dos modelos 

através de verificação das tensões e deslocamentos produzidos. A ferramenta de elementos 

finitos é alimentada pelos cenários mais críticos identificados, dentre os elencados pela IEC 

61400-1. Ao se comparar os resultados obtidos pela solução do modelo de elementos finitos 

para todas as condições simuladas, verificou-se que nenhum dos valores de tensões máximas 

de Von-Mises sofridas pelas torres de aço e de concreto atingiu o valor das suas respectivas 

tensões de cálculo. Este resultado evidencia que tanto o modelo da torre de aço quanto ao de 

concreto resistiriam aos piores cenários de forças e momentos tridimensionais. Observaram-se 

concentrações de tensões nas regiões de descontinuidade geométricas da estrutura das torres. 

Por outro lado, os deslocamentos máximos obtidos para as torres foram analisados para 

verificar o aspecto da flexibilidade da estrutura de sustentação. Por fim, analisou-se o 

comportamento estrutural dos modelos das torres de aço e de concreto armado em regime 

estacionário, sob a ação da velocidade básica do vento (velocidade extrema) da região de 

interesse. Este estudo de caso demonstrou a aplicabilidade da metodologia proposta para 

análise do comportamento estrutural de componentes de aerogeradores. Sugere-se a aplicação 

da mesma para outros componentes da máquina visando demonstrar a robustez do método 

proposto. 

 

Palavras-chave: Aerogeradores; Aeroelasticidade; Método de Elementos Finitos; 

Comportamento estrutural.  



 

 

ABSTRACT 

Computational simulations of the dynamic behavior of modern wind turbines provide 

technical strategic information very much employed and, increasingly valued during the 

design stages and certification of a new wind turbine for the increasingly competitive global 

wind energy market. These simulations are performed with the use of complex computational 

systems that require user experience in several technical expertise fields of engineering. This 

work seeks to present and test a methodology in order to investigate the structural behavior of 

wind turbine components. The case study is performed with a 2 MW Variable Speed Variable 

Pitch (VSVP) wind turbine model available in an aeroelastic code, GL Bladed where dynamic 

simulations of the main operational (normal operation, start-up, normal stop, emergency stop) 

and non-operational (idling and parked state) states of the wind turbine are performed in order 

to obtain the tridimensional forces and moments transmitted to the whole turbine structure. A 

CAD tool (Solidworks) is employed to represent the complete wind turbine model in 3D, 

considering two situations for the support system: steel tower and reinforced concrete tower. 

The geometric models are exported to a finite element tool (COMSOL Multiphysics) with the 

aim of simulating numerically their structural behavior by observing the stresses and 

displacement produced. The finite element tool is fed with the most critical scenarios 

identified, among others given by IEC 61400-1. When the results of the solution given by the 

finite element model for all the simulated conditions were compared, it was observed that the 

maximum von Mises stresses produced in each of the towers did not reach the respective 

calculated stress value. This result proves that both concrete and steel towers resisted the 

worst scenarios of tridimensional forces and moments. Stress concentrations were identified 

in the discontinuity regions of the tower structures. On the other hand, the maximum 

displacements produced on the towers were analyzed with the aim of verifying the flexibility 

aspect of the support structure. Finally, the influence of extreme wind on the structural models 

of the steel and reinforced concrete tower model were analyzed under the rotor parked mode 

at the region of interest. The case study demonstrated the applicability of the proposed 

methodology for analyzing the integrity of wind turbine components. It is recommended that 

this methodology is applied for other wind turbine components in order to demonstrate the 

robustness of the proposed method.  

 

Keywords: Wind turbines; Aeroelasticity; Finite Element Method; Structural behavior.  
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1 Introdução 

Crescimento econômico em muitos países, rápida expansão populacional, aquecimento 

global ao dióxido de carbono (CO2) das emissões provenientes da queima de combustíveis 

fósseis, a busca por segurança energética; este é um cenário real que obtemos do mundo de 

hoje.  

Dois desafios estão postos para a sociedade atual: buscar novas fontes de energia para 

atender a crescente demanda e reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa, para 

afastar os danosos efeitos do aquecimento global. Para que esses desafios sejam vencidos é 

necessário alterar a matriz energética mundial, centrada em combustíveis fósseis, migrando 

para as fontes de energia limpas e renováveis, pois caso contrário, em virtude das mudanças 

climáticas em andamento, não apenas resultará em danos ao meio ambiente, mas também no 

aumento das desigualdades sociais (MELO, 2009; EWEA, 2011). 

Além disso, graças às instabilidades políticas das regiões produtoras de óleo, muitos 

países industrializados decidiram diminuir a dependência do petróleo, substituindo-o com 

uma outra fonte de energia; se possível energia renovável. Finalmente, devido ao fracasso da 

usina nuclear em Fukushima, alguns países europeus estão reavaliando a ideia de adotar a 

energia nuclear (ERGO, 2011). Isto significa que alguma outra fonte de energia terá que 

preencher a lacuna ao decidirem de parar de produzir eletricidade por usinas nucleares. 

Atualmente há uma grande iniciativa global para a implantação de novos sistemas de 

geração de energia que sejam renováveis, economicamente viáveis e com baixa emissão de 

poluentes. A energia eólica se constitui em uma das melhores alternativas conforme 

demonstram os trabalhos de OLIVEIRA FILHO (2011), VALENÇA (2010) e MELO (2009). 

Os principais componentes de uma turbina eólica podem ser vistos no Anexo A. 

 Com aproximadamente 7.400km de costa e ventos alísios no litoral da região 

Nordeste, o Brasil está entre as regiões do mundo com um excelente potencial de energia 

eólica, especialmente nas áreas costeiras do Nordeste (FACT SHEET, 2007). Além disso, 

mais de 72% da população brasileira está concentrada ao longo da costa. A energia eólica 

antes considerada uma das mais promissoras fontes naturais de energia, principalmente por 

ser renovável limpa e amplamente distribuída em uma escala global, já é uma realidade. 



18 

 

 

 

Até a década passada, mais de 90% da potência instalada no Brasil provinha de fonte 

hidrelétrica. Já em 2010 o percentual foi da ordem de 70% (AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA, 2010).  

Atualmente no Brasil, a energia eólica representa em torno de 4,4% dessa matriz, com 

241 usinas instaladas, gerando pouco mais de 6 GW. Quatro dessas usinas iniciaram testes 

neste primeiro mês de janeiro: três na Bahia (Ametista - 28,54 MW, Maron - 30,24 MW, e 

Pilões - 30,24 MW), e um no Mato Grosso do Sul (Dourados - 28,58 MW). O crescimento da 

energia eólica no Brasil tem sido constante nos últimos anos. Em 2013 foram contratados 4,7 

GW de projetos eólicos, e em 2014, 2,3 GW - todos a serem implantados até 2019, quando a 

capacidade eólica brasileira deverá atingir 15,2 GW (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

ENERGIA EÓLICA, 2015). Desta forma, a energia eólica contribui para o suprimento da 

crescente demanda brasileira por energia elétrica, de forma barata, com menor impacto 

ambiental e com desenvolvimento social.  

A realização sistemática de leilão de reservas específicos de fontes renováveis tem 

sido um forte fomento à indústria de energia eólica trazendo vários fabricantes de 

aerogeradores para o Brasil e, além disso, incentivando as empresas nacionais a investirem 

neste setor. Estes investimentos nacionais e internacionais movimentam a economia e geram 

empregos. Ainda, o setor de energia eólica é, relativamente, novo com previsão de 

crescimento, principalmente nos países em desenvolvimento. O que oferece grande 

oportunidade para o Brasil aumentar a exportação de equipamentos eólicos (OLIVEIRA, 

2014). 

Os melhores recursos eólicos comprovados estão na região Norte/Nordeste do Brasil, e 

em particular nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e Bahia. O 

Sul/Sudeste também tem bons recursos eólicos, principalmente nos estados do Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina (OLIVEIRA FILHO, 2011). A Figura 1 mostra o atlas do potencial 

eólico da região Nordeste do Brasil. 
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Figura 1 - Atlas do potencial eólico do Nordeste do Brasil (AMARANTE et al., 2001) 

 

Porém, o aumento contínuo do tamanho dos aerogeradores, devido à demanda mais 

elevada de instalações de produção de energia, tem levado a novos desafios no projeto de 

aerogeradores. 

Como resultado, a modelagem numérica de turbinas eólicas através de ferramentas 

eficientes e robustas de cálculo de carga tornou-se cada vez mais importante para prever os 

níveis de carga e variações em todos os componentes. 
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1.1 Justificativa 

Os estudos e análises dos esforços ou cargas mecânicas produzidas durante a operação 

dos modernos aerogeradores constituem-se atualmente em uma importante disciplina ou 

conjunto ordenado de conteúdos teóricos e experimentais, pertencente ao campo do 

conhecimento das tecnologias de aerogeradores. Seus objetivos gerais são variados como, por 

exemplo, a verificação das cargas do projeto, a exploração dos aspectos dinâmicos dos 

componentes rotativos e os suportes estruturais e a validação de modelos aerodinâmicos e 

aeroelásticos. Seu objetivo principal é possibilitar o projeto apropriado dos componentes do 

aerogerador assegurando sua integridade estrutural. 

Porém, o aumento contínuo do tamanho dos aerogeradores, devido à demanda mais 

elevada de instalações de produção de energia, tem levado a novos desafios no projeto de 

aerogeradores tanto do ponto de vista dos materiais empregados como de estrutura. 

Torna se necessário cada vez mais o emprego de modelos eficientes tanto de previsão 

de carregamentos a serem sofridas pelos componentes do aerogerador quanto a sua resposta a 

estes carregamentos. Com isso, se pode prever situações favoráveis ou não mesmo antes da 

construção da máquina, assim economizando gastos desnecessários e tempo, o que possibilita 

mudanças na estrutura mesmo antes da sua construção.  

Como resultado, a modelagem numérica de turbinas eólicas através de ferramentas 

eficientes e robustas de cálculo de carga tornou-se cada vez mais importante e eficiente para 

prever os níveis de carga e variações em todos os componentes.  

Nesse contexto, esse estudo pretende desenvolver uma metodologia para desenvolver 

modelos mais realísticos de previsão de comportamento mecânico de componentes de 

aerogeradores. Estes modelos foram desenvolvidos levando em conta as condições reais de 

operação da região em estudo. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar uma metodologia para a verificação do 

comportamento estrutural de componentes de aerogeradores através de uso de modelos 

numéricos levando em conta dados reais de condições de operação em Suape na região de 

Pernambuco, Brasil.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos desse trabalho são: 

 

 Levantamento dos dados e condições de operação (dados do vento e de 

turbulência) do local de estudo. 

 Modelagem da ação de vento e turbulência tridimensional sobre a estrutura do 

aerogerador.  

 Prever os níveis de carga em componentes de aerogeradores. 

 Estabelecer vários cenários de estudo baseados na norma IEC 61400-1. 

 Realizar simulações numéricas do comportamento estrutural de torres eólicas 

de aço e de concreto baseadas no Método de Elementos Finitos (MEF). 

1.3 Organização da Dissertação 

A dissertação está organizada de acordo com os requisitos básicos necessários para entender o 

método proposto e aplica-lo para diferentes modelos e componentes de aerogeradores. 

Entretanto, cada capítulo apresenta conceitos e fundamentos que serão utilizados nos 

capítulos seguintes.  
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O trabalho está estruturado em 5 capítulos, são elas: 

 

O capítulo 2 descreve a fundamentação teórica onde são abordados temas tais como 

modelagem aeroelástica, modelagem do vento, modelagem por Elementos Finitos. 

 

Capítulo 3 apresenta a proposta da metodologia desta dissertação. Neste capítulo, o passo a 

passo da metodologia é detalhado.   

 

No capítulo 4 são apresentados os resultados e discussões. Neste capítulo são mostrados os 

resultados obtidos a partir da metodologia proposta e as discussões dos mesmos. 

 

Finalmente, no capítulo 5, apresentam-se as conclusões obtidas com o desenvolvimento do 

presente trabalho, além de algumas sugestões para a continuação do trabalho aqui 

desenvolvido.  



23 

 

 

 

2 Fundamentação Teórica 

2.1 Modelagem Aeroelástica 

Aeroelasticidade é um termo de engenharia que define um campo interdisciplinar do 

conhecimento que combina forças aerodinâmicas, inerciais e elásticas de tal modo que a 

estrutura e o escoamento externo interagem entre si (COLLAR, 1946), conforme a Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Diagrama de Collar (KAHL, 2002). 

 

O investimento em pesquisas sobre aeroelasticidade aplicada aos aerogeradores não só 

implica em aumento da segurança em aerogeradores de tamanho cada vez maior. Também, 

implica em maior eficiência no processo de conversão de energia. 

As primeiras pesquisas sobre a aeroelasticidade aplicada diretamente aos 

aerogeradores se deram na Europa. Em 1976, Friedmann derivou um conjunto de equações 

diferenciais parciais não lineares de movimento para uma única pá visando determinar a sua 

estabilidade aeroelástica. Em tal artigo, também foi desenvolvida uma formulação geral do 

problema aeroelástico completo envolvendo o conjunto rotor-torre. Nesta modelagem, a torre 

experimenta a soma das cargas das pás em um dado instante. Essas cargas são moduladas de 

forma que um rotor de três pás gera cargas em uma frequência 3P (onde P representa a 

frequência do carregamento de uma só pá). Em frequências diferentes destas, cargas de 

pequena amplitude surgem por conta de pequenos desbalanceamentos entre as pás que podem 

ser originárias de imperfeições de fabricação ou diferenças no ajuste das pás quando da 

operação do sistema de controle (FRIEDMANN, 1976; FRIEDMANN, 1977). 
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Posteriormente, OTTENS e ZWAAN (1978) apresentaram os métodos para as 

respostas aeroelásticas ou cálculos de instabilidade para o sistema completo do aerogerador. 

Estes primeiros modelos ou métodos de aeroelasticidade foram originalmente usados para 

projetos de helicóptero. Em 1981, Stoddard desenvolveu um modelo matemático para a 

simulação do comportamento elástico dos aerogeradores de eixo horizontal de uma forma 

simplificada, o que permitia sua solução através de calculadoras de mão. GARRAD (1983) 

considerou que os problemas dinâmicos encontrados nos sistemas dos aerogeradores podem 

ser divididos em três respostas distintas identificadas pelos diferentes tipos das forçantes 

envolvidas: estabilidade (uma propriedade do sistema que pode ser determinada pela análise 

das equações homogêneas do movimento caracterizada pela ausência da função forçante), 

resposta devida às cargas determinísticas e resposta devida às cargas estocásticas. 

A busca pela maior competitividade da geração de energia elétrica pela fonte eólica 

tem avançado no sentido de se aumentar o tamanho dos rotores e das torres. Porém, isto tem 

criado novos problemas que afetam diretamente a eficiência e a vida útil do sistema de 

conversão de energia eólica, que estão relacionados fortemente com a interação entre os 

desempenhos aerodinâmicos e a dinâmica estrutural (HOLIERHOEK, 2008; ZHANG e 

HUANG, 2011). 

O principal propósito de um modelo estrutural de um aerogerador é o de determinar as 

variações das cargas atuantes e calcular as deflexões e velocidades dos vários componentes do 

aerogerador no domínio do tempo de modo a se estimar o dano por fadiga.  Além disso, um 

sistema dinâmico é usado para se analisar a estabilidade do projeto do aerogerador, incluindo-

se a atuação dos seus sistemas de controle. Assim, a resposta dinâmica estrutural de todo 

aerogerador pode ser calculada submetendo-o à carga dependente do tempo obtida através do 

modelo aerodinâmico empregado (HANSEN, 2008). 
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2.1.1 Forças Aerodinâmicas e Mecânica dos Fluidos 

2.1.1.1Teoria do Disco Atuador 

Segundo a abordagem de Betz, baseada na teoria do momento axial e considerando as 

simplificações listadas abaixo, assume-se que o fluxo contido pelo volume de controle 

indicado na Figura 3 exerce um empuxo T sobre o disco atuador em reação à força exercida 

pelo disco sobre o fluido tal que T vem dado pela Equação 2.1 (MANWEL et al., 2009). 

 

 fluido homogêneo, incompressível e invíscido; 

 fluxo estacionário; 

 disco atuador poroso (o chamado disco de Froude) representando o rotor aerodinâmico 

da aerogerador segundo o conceito de aerogerador (wind turbine, WT) indicado por 

ELLIOT (1993); 

 impulso uniforme sobre a área do rotor; 

 perfil não rotacional. 

 

 

Figura 3 - Idealização de um tubo de corrente (adaptado pelo autor). 

 

                                                𝑇 = 2𝜌𝐴𝑈2𝑎(1 − 𝑎)                                      (2.1) 

 

Onde se pode observar que 𝑈 é representado, na Figura 2.3, como U2 e U3 (U2=U3), 

sendo 𝑈 a velocidade axial do vento na posição do disco atuador;  é a massa especifica do 

ar; 𝐴 é a área varrida pelo rotor; 𝑎 é o coeficiente de indução axial. 
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Multiplicando-se o empuxo pela velocidade 𝑈, é possível obter a potência mecânica P 

absorvida pelo disco atuador: 

                                                    𝑃 = 2𝜌𝐴𝑈3𝑎(1 − 𝑎)                                      (2.2) 

 

2.1.1.2 Perfil Rotacional  

O torque desenvolvido pelo rotor induz uma velocidade tangencial, 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙, ao 

escoamento de ar que o atravessa (ver Figura 4). Desta forma, a energia necessária para 

formar esse fluxo rotacional representa uma redução da energia absorvida do vento pelo 

aerogerador, estando a magnitude dessa perda relacionada ao coeficiente de indução 

tangencial 𝑎′. 

 

 

Figura 4 - Componentes do movimento angular na esteira da pá (WENZEL, 2007). 

 

Desta forma, a equação diferencial para o cálculo do empuxo sobre o rotor passa a assumir a 

seguinte forma: 
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                                           𝑑𝑇 = 4𝑎(1 − 𝑎′)𝑈2𝜌𝜋𝑟𝑑𝑟                                      (2.3) 

 

onde r é o raio local da seção de interesse sobre a pá, ou seja, a posição radial do anel 

de espessura dr; 𝑎′ é o coeficiente de indução tangencial. 

Ao aplicar o princípio de conservação do momento angular (MANWEL et al., 2009), o 

torque diferencial exercido sobre cada elemento de área anelar do rotor está relacionado à 

mudança de momento angular na esteira do rotor conforme a seguinte equação: 

 

                                         𝑑𝑄 = 4𝑎′(1 − 𝑎)𝜋𝜌𝑈Ω𝑟3𝑑𝑟                                    (2.4) 

 

onde Ω é a velocidade angular do rotor.  

 

A relação entre os coeficientes de indução axial e tangencial se dá através da seguinte 

expressão (Burton et al., 2001): 

 

                                                   𝑎(1 − 𝑎) = 𝜆𝑟
2𝑎′                                             (2.5) 

 

onde 𝜆𝑟 é a razão entre a velocidade tangencial local e a velocidade do vento não 

perturbado na entrada do tubo de corrente: 

  

                                             𝜆𝑟 = Ω𝑟 𝑈⁄                                                  (2.6) 

 

A razão de velocidades na ponta da pá é:  

 

                                                       𝜆 = Ω𝑅 𝑈⁄                                                    (2.7) 

onde 𝑅 é o raio do rotor.  
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2.1.1.3Teoria do Elemento de Pá 

O principal objetivo dessa teoria é a determinação das forças atuantes sobre um 

elemento radial de pá devidas ao vento incidente e a interação da velocidade tangencial do 

elemento de pá com a velocidade tangencial do fluido na esteira (Figura 5), considerando-se 

apenas as características aerodinâmicas do aerofólio conforme mostrado na Figura 6. Na 

teoria clássica do elemento de pá, são consideradas as seguintes duas idealizações (HANSEN, 

2008): 

 não existe dependência radial entre as seções do rotor; 

 as forças aerodinâmicas sobre as pás são constantes em cada elemento anelar e existe 

um número infinito de pás no rotor.  

 

 

Figura 5 - Elemento de pá (BURTON, 2001). 

 

 

Figura 6 - Ângulos de um elemento de pá (adaptado de HU e SINGIRESU, 2011) 
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Da Figura 6, o empuxo provocado por um elemento de pá pode ser calculado como: 

 

                             𝑑𝑇 =
1

2
𝜌𝑈𝑟𝑒𝑙

2 (𝐶𝐿𝑐𝑜𝑠∅ + 𝐶𝐷𝑠𝑒𝑛∅)𝑐 𝑑𝑟                              (2.8) 

 

onde c é a corda do perfil aerodinâmico; CL e CD são os coeficientes de sustentação e 

de arrasto (resistência aerodinâmica) respectivamente. 

Por sua vez, a equação do torque exercido por esse mesmo elemento de pá toma a 

seguinte forma:  

 

                              𝑑𝑄 =
1

2
𝜌𝑈𝑟𝑒𝑙

2 (𝐶𝐿𝑠𝑒𝑛∅ − 𝐶𝐷𝑐𝑜𝑠∅)𝑟𝑐 𝑑𝑟                           (2.9) 

 

Os coeficientes de sustentação e resistência aerodinâmicas são dados através das 

seguintes expressões: 

 

                                              𝐶𝐿 =
𝑑𝐹𝐿

(
1

2
𝜌𝑈𝑟𝑒𝑙

2 𝑐𝑐𝑑𝑟)
                                             (2.10) 

 

                                                         𝐶𝐷 =
𝑑𝐹𝐷

(
1

2
𝜌𝑈𝑟𝑒𝑙

2 𝑐𝑐𝑑𝑟)
                                              (2.11) 

 

Nas equações acima, 𝑐𝑐 é o comprimento da corda local. 

Os ângulos que aparecem nas equações acima são definidos conforme a Figura 6. 𝑈𝑟𝑒𝑙 

representa a velocidade do vento relativo resultante da combinação da velocidade axial  

U(1-a) com a velocidade tangencial no plano do rotor  (1 + 𝑎′)Ω𝑟.  

Com base na teoria do elemento de pá, os coeficientes de indução axial e tangencial 

podem ser obtidos a partir das seguintes equações: 

 

                                                   𝑎 =
1

4𝐹 𝑠𝑒𝑛2∅

𝜎𝐻 𝑑𝐹𝑁
 + 1

                                                      (2.12) 

                                                   𝑎′ =
1

4𝐹 𝑠𝑒𝑛∅ 𝑐𝑜𝑠∅

𝜎 𝑑𝐹𝑇
 − 1

                                                 (2.13) 
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Segundo a Figura 6, 𝑑𝐹𝑁 (diferencial da força de empuxo normal ao plano de rotação) 

e 𝑑𝐹𝑇 (diferencial da força propulsora tangencial ao plano de rotação) podem ser definidos 

como: 

 

                                                 𝑑𝐹𝑁 = 𝑑𝐹𝐿𝑐𝑜𝑠∅ + 𝑑𝐹𝐷𝑠𝑒𝑛∅                                 (2.14) 

                                                 𝑑𝐹𝑇 = 𝑑𝐹𝐿𝑠𝑒𝑛∅ − 𝑑𝐹𝐷𝑐𝑜𝑠∅                                 (2.15) 

 

Nas Equações 2.12 e 2.13, 𝐻 é uma constante entre 0 e 1 definido em termos do fator 

de indução axial 𝑎,  𝜎 indica a solidez local, ou seja, a fração de área anelar ocupada pelo 

número 𝐵 de pás a uma distância radial 𝑟 dentro do volume de controle. Tal solidez pode ser 

calculada a partir da seguinte equação: 

 

                                                               𝜎(𝑟) =
𝑐𝑐𝐵

2𝜋𝑟
                                              (2.16) 

 

onde B é o número de pás do rotor aerodinâmico. 

 

É importante mencionar que, nas Equações 2.12 e 2.13, ao incorporar o parâmetro 𝐹, 

foram inclusos os efeitos relacionados a um rotor com número finito de pás, bem como os 

efeitos do escoamento do ar entre as partes de alta e baixa pressão na ponta das pás, o que 

provoca uma perda de sustentação aerodinâmica. Uma aproximação usada para o cálculo 

destas perdas consiste na aplicação do modelo desenvolvido por Prandtl (Hansen, 2008):  

 

                                                 𝐹 =
2

𝜋
𝑐𝑜𝑠−1 (𝑒

−[(
𝐵

2
)(

𝑅−𝑟

𝑟 𝑠𝑒𝑛∅
)]

)                             (2.17) 

 

A variação do ângulo de ataque faz com que as forças de sustentação e resistência 

aerodinâmicas também variem. Essas forças podem ser resolvidas em um sistema de 

coordenadas que tenha o cubo do aerogerador como referência (assim será para os cálculos do 

empuxo e do torque sobre o eixo de entrada à nacelle) ou em um sistema de coordenadas 

global (assim será para as cargas que provocam a deflexão da pá para fora do plano do rotor - 

blade flap - e no plano do rotor - blade edge). Além das cargas aerodinâmicas, a pá sofre 

também esforços devido ao seu próprio peso e a cargas inerciais. Quando em operação, o 
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sistema completo do aerogerador é excitado, em diferentes níveis, por conta da turbulência, da 

passagem das pás pela torre e do wind shear. Por tanto, é fundamental considerar aspectos 

relacionados à ressonância durante as simulações dos carregamentos sobre o aerogerador.  

A dinâmica dos grandes aerogeradores de eixo horizontal pode frequentemente ser 

capturada usando um modelo de cinco graus de liberdade (cf. Figura 7). 

 

 

Figura 7 - Graus de liberdade de um grande aerogerador (SURYANARAYANAN e DIXIT, 2005). 

 

Os modos dominantes incluem: a deflexão da pá para fora do plano do rotor (blade 

flap), deflexão da pá no plano do rotor (blade edge), a deflexão da torre para fora do plano do 

rotor (tower fore-aft), a deflexão da torre no plano do rotor (tower side-to-side) e deflexões 

torcionais do sistema de transmissão de potência (drive train torsional deflections). Os 

processos dinâmicos das deflexões associadas com estes graus de liberdade tendem a ser 

acoplados. Por exemplo, o movimento tower fore-aft é fortemente acoplado com o 

movimento blade flap e o movimento tower side-to-side é fortemente acoplado com os 

movimentos blade edge e drive train torsional deflections. 
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2.1.2 Análise das Forças Dinâmicas Inerciais 

Os primeiros estudos sobre as forças dinâmicas inerciais para a estrutura dos aerogeradores 

eram baseados em cálculos aerodinâmicos quase estáticos. A partir da década de 1970, os 

pesquisadores começaram a desenvolver métodos mais confiáveis e duas abordagens se 

sobressaíram com esse objetivo: métodos de elementos finitos e análise modal. 

 A utilização direta de pacotes comerciais de análise de elementos finitos para 

problemas de dinâmica estrutural de aerogeradores constitui-se ainda é um desafio devido ao 

movimento de corpo rígido de um componente estrutural, isto é, o rotor, em relação ao outro, 

ou seja, a torre ou outro tipo de estrutura de suporte. Em princípio, o método padrão de 

elementos finitos apenas considera estruturas em que a deformação ocorre em torno de uma 

posição inicial de referência, por esse motivo os modelos de elementos finitos que têm sido 

desenvolvidos para os aerogeradores foram concebidos para lidar com este problema. Neste 

caso, a matriz de massa do sistema é cheia devido ao acoplamento entre os graus de liberdade 

além de conter coeficientes periódicos devido à interação temporal entre as dinâmicas do rotor 

e da torre. Isto faz com que o uso de códigos comerciais de elementos finitos que utilizam a 

análise padrão de autovalores e autovetores não possa ser diretamente empregado. Por outro 

lado, as matrizes de amortecimento e de rigidez do sistema são geralmente diagonais e 

constantes.  

A forma mais comum de se modelarem os aerogeradores é aquela que envolve uma 

representação modal. A sua principal vantagem é poder representar de modo confiável a 

dinâmica de um aerogerador com relativamente poucos graus de liberdade. 

O número e tipos de graus de liberdade modais usados para representar um dado 

aerogerador dependem das propriedades estruturais do aerogerador e sua configuração. Neste 

contexto, vale mencionar que o modelo para a análise estrutural empregado pelo GL Bladed 

se baseia na combinação da dinâmica de multicorpos com a representação modal dos 

componentes flexíveis tais como a torre e as pás do rotor. 
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2.1.2.1 A Abordagem da Dinâmica de Multicorpos  

 Na aproximação da dinâmica de multicorpos, uma estrutura é composta por 

subestruturas (ou componentes). Tais componentes podem ser classificados como flexíveis 

(pás e torre) ou rígidas (nacelle e cubo, que, nas equações de movimento, são representados 

pelo yaw e o blade bearing). Neste tipo de estudo, está o grande desafio de modelar os 

componentes classificados como flexíveis, já que o movimento de um ponto na estrutura é 

definido como a combinação do movimento de um componente rígido e o movimento relativo 

que resulta de uma deformação na estrutura (MURTAGH et al., 2005; PATIL et al., 2001). 

O movimento rígido de um componente é descrito em termos do movimento de um 

conjunto de nós característicos, sendo tal movimento rígido assumido como conhecido. A 

interligação entre elementos é realizada com o uso de técnicas clássicas de elementos finitos, 

por meio da ligação dos nós dos componentes envolvidos, os quais convergem em uma 

conexão de um nó global da estrutura.  

Para cada componente, é designado um sistema de coordenadas local fixado no nó 

próximo. A posição e a orientação da origem são definidas de acordo com a orientação e 

posicionamento do nó próximo (Figura 8). 

 

Figura 8 - Sistema de coordenadas do cubo, e da raiz da pá de um aerogerador (ROOIJ, 2001). 

 



34 

 

 

 

2.1.2.2 Análise Modal  

Análise modal é o processo de determinação dos parâmetros modais, capaz de 

formular um modelo matemático dinâmico, onde a resposta dinâmica livre de uma estrutura 

pode ser reduzida a uma quantidade limitada de modos de vibração. Estes parâmetros são: a 

frequência natural, o amortecimento e o modo de vibração. Dentro de um intervalo de 

frequência de interesse, os parâmetros modais de todos os modos de vibração constituem uma 

descrição dinâmica completa da estrutura. 

Essa estratégia de modelagem se apoia no conceito da síntese dos componentes 

modais. Nela, as propriedades dos componentes rotativos e não rotativos do aerogerador são 

calculadas de forma independente. Os modos dos componentes são então acoplados por uma 

formulação apropriada das equações de movimento dos aerogeradores. 
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2.1.2.2.1 Modos do Rotor 

 

Cada forma característica de deflexão de uma estrutura é chamada de modo natural de 

vibração (MDF, natural mode of vibration). Embora uma estrutura contenha um número de 

modos naturais de vibração igual ao número de graus de liberdade, para o projeto de pás 

eólicas, é importante considerar o estudo dos quatro ou cinco primeiros modos naturais de 

vibração, em que ocorrem os maiores deslocamentos destas estruturas.  

O cálculo dos modos naturais de vibração de um sistema amortecido com múltiplos 

graus de liberdade requer a solução da sua equação característica. A palavra “natural”, usada 

em cada uma das propriedades do sistema (frequências naturais de vibração e modos naturais 

de vibração) faz referência ao fato de que as mesmas são calculadas a partir da análise de 

vibração livre (equação característica), em que o comportamento do sistema analisado 

depende das suas propriedades de massa, rigidez e amortecimento estrutural:  

 

                                      𝑴�̈� + 𝑪�̇� + 𝑲𝑞 = 0                                                         (2.18) 

 

onde 𝑴 é a matriz diagonal quadrada de massa contendo termos 𝑀𝑛 = Φ𝑛
𝑇𝑚Φ𝑛; 𝑲 é a 

matriz de rigidez diagonal quadrada contendo termos 𝐾𝑛 = 𝜔𝑛
2(Φ𝑛

𝑇𝑚Φ𝑛) = 𝜔𝑛
2𝑀𝑛 (esta 

matriz pode conter ou não termos de rigidez associados à rotação); 𝑪 é a matriz quadrada de 

amortecimento com termos 𝐶𝑛 = Φ𝑛
𝑇𝑐Φ𝑛 (esta matriz pode conter ou não termos de 

amortecimento dinâmico bem como termos de amortecimento devidos ao efeito Coriolis); 

Φ𝑛representa os autovalores da matriz. 

A matriz quadrada 𝑪 pode ser ou não diagonal, dependendo da distribuição de 

amortecimento no sistema. No caso de uma matriz diagonal 𝑪, a equação característica acima 

representa N equações diferenciais em coordenadas 𝑞𝑛 (sistema de amortecimento clássico); 

no caso em que 𝑪 não é diagonal, a equação característica representa um sistema de equações 

acopladas.   

O uso de coordenadas generalizadas, 𝑞, faz parte da estratégia para o desenvolvimento 

da equação de Lagrange para o sistema de equações de movimento com resposta forçada, 

onde são inclusas as diversas fontes de carga. No caso, será usado o GL Bladed como 

ferramenta de cálculo. Assim, a matriz de amortecimento será gerada a partir da inclusão do 
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valor de amortecimento estrutural expresso como uma fração do amortecimento crítico para 

cada modo de vibração que se deseje calcular (ver Equação 2.19). O valor do amortecimento 

estrutural obtido do GL Bladed® é de 0,01: 

 

                                          𝜁𝑛 =
𝑐𝑛

2𝑀𝑛𝜔𝑛
                                                                (2.19) 

 

 

Depois da realização da simulação para o cálculo modal, serão obtidas as frequências 

naturais e os seus respectivos modos de vibração tanto na direção do plano de rotação 

(edgewise) quanto na direção perpendicular ao plano (flapwise). Esses movimentos 

representam os dois graus de liberdade que o GL Bladed considera com a implementação do 

modelo de elemento finito de barra bidimensional. Essas duas dimensões são definidas ou 

especificadas dentro da equação característica com os valores de massa e rigidez em cada uma 

das estações das pás do rotor. 

Estes resultados podem ser representados na sua forma desacoplada, ou seja, sem que 

a resposta do rotor seja alterada devido à resposta dinâmica da torre (ver Figura 9 e Figura 

10). 
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Figura 9 - Primero modo de vibração da pá em 

flapwise (simulação gerada pelo autor). 

 

 

Figura 10 - Primeiro modo de vibração da pá 

em edgewise (simulação gerada pelo autor). 

  

2.1.2.2.2 Modos da Torre 

 

Para o caso do cálculo modal da torre, aplica-se a mesma metodologia aplicada no 

caso do rotor. No entanto, para a torre, os seus graus de liberdade permitidos no GL Bladed 

são os movimentos representados pelas direções fore-aft (frente-trás) e side-to-side (lado-a-

lado).  

Os resultados do cálculo modal permitem a definição das frequências e seus 

respectivos modos de vibração desacoplados tanto na direção fore-aft como na direção side-

to-side (ver Figura 11 e Figura 12). 
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Figura 11 - Side-to-side, primeiro modo de 

vibração em 0.472 Hz (simulação gerada pelo 

autor). 

 

Figura 12 - Fore-aft, segundo modo de 

vibração em 0.472 Hz (simulação gerada pelo 

autor). 

  

2.1.2.3 Cálculo das Deflexões 

A partir do cálculo modal, podem ser estudadas as deflexões nas pás do rotor, bem 

como as deflexões na torre. Para obter o modelo aeroelástico, é necessária a simulação de 

vários cenários de carregamento que visa à estimativa do comportamento da dinâmica 

estrutural das pás (as propriedades aerodinâmicas dos aerofólios que constituem as pás serão 

alteradas devido às forças de flexão e torção transmitidas para eles), a inércia dos 

componentes girantes na nacele, a dinâmica estrutural da torre e o comportamento do sistema 

de controle. Com isso, são obtidos os esforços provenientes da interação entre forças elásticas, 

inerciais e aerodinâmicas. A Figura 13 mostra o sistema de coordenadas empregado no GL 

Bladed para as pás do rotor. Os sistemas de coordenadas para o cubo e a torre podem ser 

obtidos por translação do sistema. 
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Figura 13 - O sistema de coordenadas e graus de liberdades na pá (G.L., 2010). 

 

A Tabela 1 mostra os principais casos de carregamentos atuantes na torre, nas pás e no 

cubo do rotor segundo o GL Bladed. 

 

Tabela 1 - Os principais casos de carregamentos atuantes na torre, nas pás e no cubo do rotor segundo o 

GL Bladed. 

Localização Carregamento Unidade  Descrição 

 

Raiz da Pá 

Momento 

Fletor Mx 

Nm A deflexão da pá para fora do plano do rotor 

(blade flap) 

Momento 

Fletor My 

Nm A deflexão da pá no plano do rotor (blade edge), 

 

 

 

Centro do Cubo 

Torque Mx Nm Torque mecânico total no rotor 

Momento My Nm Giro vertical (tilt) 

Momento Mz Nm Giro horizontal (yaw) 

Força Fx N Força de empuxo (thrust) 

 

 

Na torre 

Momento 

Fletor Mx 

Nm A deflexão da torre para fora do plano do rotor 

(tower fore-aft) 

Momento 

Fletor My 

Nm A deflexão da torre no plano do rotor (tower side-

to-side) 

Momento 

Torsor Mz 

Nm Um giro perpendicular ao plano do rotor. 
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2.2 Modelagem do Vento 

Para o cálculo dos carregamentos atuantes em uma aerogerador é de fundamental 

importância, a representação do campo incidente do vento sobre o aerogerador. O campo 

incidente do vento sobre a aerogerador pode ser especificado de diversas maneiras. Assume-

se uma velocidade do vento constante e uniforme para alguns cálculos simples, de tal modo 

que essa mesma velocidade incidente seja vista por cada ponto sobre o rotor. Por outro lado, é 

importante definir tanto as variações espaciais e temporais na velocidade e direção do vento 

para cálculos mais detalhados. A Figura 14 mostra o fluxo turbulento visto pelo rotor do 

aerogerador. 

 

Figura 14 - Fluxo turbulento visto pelo rotor do aerogerador (HANSEN, 2008). 

 

Para as simulações, é importante definir como a variação da velocidade e direção do 

vento com o tempo. Os seguintes modelos são fornecidos no código aeroelástico GL Bladed: 

 

• Vento constante: sem variação com o tempo. 

 

• Histórico de um único ponto: um histórico de tempo da velocidade e direção do 

vento, que é totalmente coerente durante todo o rotor, é especificada como uma tabela de 

consulta com relação ao tempo. Interpolação linear é utilizada entre os pontos de tempo. Para 
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qualquer ponto no espaço, a velocidade do vento é então multiplicada pelos fatores de 

correção adequados para cisalhamento do vento, sombra da torre e esteiras a barlavento. 

 

• Vento turbulento 3D: Um campo de vento turbulento 3-dimensional é gerado, com 

propriedades estatísticas representantes da turbulência atmosférica real. A geração de 

turbulência consiste em desvios adimensionais da velocidade do vento, definidos como 

𝛿 = (𝑉 − 𝑉0) 𝐼𝑉0⁄  onde V0 é a velocidade média do vento e I a intensidade de turbulência, em 

um número de pontos da malhas em uma matriz retangular grande o suficiente para abranger a 

área varrida do rotor nas direções vertical e lateral, e por um tempo suficiente na direção 

longitudinal para permitir a simulação do comprimento desejado, como o campo inteiro do 

vento se movimenta pelo rotor na velocidade média do vento. Em qualquer ponto no tempo, a 

posição na direção longitudinal pode ser calculada. A posição nas direções lateral e vertical é 

calculada em função da posição radial (𝑟 ,) e azimutal (ϕ) em qualquer ponto no rotor naquele 

instante. A interpolação linear 3-dimensional é então utilizada para calcular o desvio 

apropriado da velocidade do vento 𝛿. A velocidade do vento real é então dada por:  

 

                         𝑉(𝑟, 𝜑, 𝑡) = 𝑉0𝐹𝑠0(𝐹𝑠 + 𝐼, 𝛿(𝑟 ,, 𝜑, 𝑡)). 𝐹𝑇𝐹𝑊                                 (2.20) 

Onde 

Fs0 é o fator de cisalhamento do vento a partir da altura de referência (para a 

velocidade média V0) à altura do cubo, 

Fs é o fator de cisalhamento do vento a partir da altura do cubo para o ponto (r, ϕ), 

FT é o fator da sombra da torre para o ponto (r, ϕ), e 

FW é o fator de esteira da turbine a barlavento para o ponto (r, ϕ). 

 

• IEC Transiente: As variações transitórias da velocidade do vento, cisalhamento e 

direção do vento definida na norma internacional para a segurança dos sistemas de turbinas 

eólicas, IEC 1400-1, podem ser simulados com Bladed®. Alterações transitórias em cada uma 

das seguintes quantidades podem ser independentemente simuladas, cada uma com os seus 

respectivos parâmetros: 

• Velocidade do vento (de um lado a outro do rotor) 

• Direção do vento  
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• Cisalhamento horizontal (variação linear da velocidade do vento a partir de um lado 

do rotor para o outro) 

• Cisalhamento Vertical (variação linear da velocidade do vento da parte inferior a 

superior do rotor) 

Cada uma destas variações pode ser transiente de meia onda ou onda completa, mas 

sinusoidais com uma forma mais complexa. A velocidade real do vento no raio r, o azimute ϕ 

e o tempo t são dados por: 

 

                                 𝑉(𝑟, 𝜑, 𝑡) = (𝑉0𝐹𝑠0 + 𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠)𝐹𝑇 . 𝐹𝑊                                    (2.21) 

 

Em que V0 é a velocidade do vento de partida na altura de referência, Vtrans é o efeito 

combinado da velocidade do vento e transitórios de cisalhamento horizontal e vertical, e de 

outros parâmetros. 

 

 Wind Shear (Cisalhamento do Vento) 

 

Wind shear é a variação da velocidade média do vento em regime permanente com a 

altura. Três modelos alternativos são fornecidos, para relacionar a velocidade do vento V(h) a 

uma altura h acima do solo à velocidade V(h0) a uma altura de referência h0. A Figura 15 

mostra o perfil vertical da velocidade do vento. 

 

 

Figura 15 - Perfil vertical da velocidade do vento. 

 

O modelo exponencial é definido em termos de um expoente de cisalhamento do vento 

α: 
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                                                𝑉(ℎ) = 𝑉(ℎ0) (
ℎ

ℎ0
)

∝

                                             (2.22) 

 

Especificando o expoente como zero resultará em nenhuma variação da velocidade do 

vento com a altura. 

 

O modelo logarítmico é definido em termos do comprimento da rugosidade do solo z0: 

 

                                          𝑉(ℎ) = 𝑉(ℎ0) (
𝑙𝑜𝑔(ℎ 𝑧0⁄ )

𝑙𝑜𝑔(ℎ0 𝑧0⁄ )
)                                        (2.23) 

 

Por outro lado, um perfil de cisalhamento diferente pode ser definido pelo usuário dando neste 

caso um fator de multiplicação da velocidade de vento, como uma função da altura.  

2.3 Controle do Aerogerador 

Do ponto de vista do sistema de controle, os regimes operacionais para aerogeradores 

têm sido tradicionalmente classificados em três zonas:  

 

 Zona 1. abaixo da velocidade de cut-in do vento (velocidades abaixo da mínima 

necessária para produzir energia útil); 

 

 Zona 2. entre a velocidade de cut-in e a velocidade nominal do aerogerador; 

 

 Zona 3. entre a velocidade nominal e a velocidade de cut-out do vento. 

 

A Figura 16 apresenta as zonas de aplicação de diferentes estratégias em relação a potencia 

elétrica produzida por um aerogerador em função da velocidade do vento.  
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Figura 16 - Regiões de controle e operação de aerogeradores (WU et al., 2011). 

 

Na Zona 1, tem-se o bloqueio das opções de controle e uma possível preparação da operação 

para que, em condições de vento de cut-in, o aerogerador esteja apto para produzir em função 

do máximo de potencia extraível do vento. Na Zona 2, os aerogeradores são projetados para 

produzir em função da máxima potência extraível do vento, zona em que algoritmos de 

maximização são aplicados para o controle da velocidade de rotação do rotor aerodinâmico e 

controle de pitch. Na Zona 3, o sistema de controle executa uma operação de “corte de 

potência” entre a velocidade de vento nominal e a velocidade de cut-out do vento. Nesta zona 

de operação, o sistema de controle atua para limitar a potência convertida do vento e proteger 

o gerador elétrico e, adicionalmente, realiza-se um controle de velocidade do rotor para evitar 

velocidades elevadas. Finalmente, quando a velocidade do vento está acima da velocidade de 

cut-out, o sistema de controle executa o desligamento do aerogerador por questões de 

segurança.  

O controle do aerogerador é, geralmente, efetuado utilizando dois loops de controle distintos 

que agem no sistema de pitch, um controle atua no controle da velocidade de rotação e o outro 

no controle de conversão mecânica. Essa ação se dá nas Zonas 2 e 3. Acima da velocidade de 

cut-out, existe uma grande mudança na estratégia de controle. A partir desse ponto, tem-se a 

suspensão da produção sendo importante uma correta avaliação da transição entre as zonas 

assim como a definição da histerese de reconexão do aerogerador.  

Para alguns aerogeradores, o máximo dano estrutural ocorre devido a cargas extremas e 

fadiga quando a velocidade está acima da cut-out. Às vezes, o ato de alternar entre 

controladores acima e abaixo da velocidade de cut-out contribui para o problema. Portanto, os 

aerogeradores podem ser danificados quando parados por conta da ação de controle de 
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supervisão, devido a ventos fortes ou condições de falha. Na situação de parada, usualmente 

não se realiza controle ativo, embora o ângulo de yaw (direção da nacelle) possa ser alterado 

para acomodar alterações na direção do vento. 

Mesmo com um aerogerador perfeito, não se pode capturar totalmente a energia disponível no 

vento. Na verdade, a teoria do disco atuador mostra que a máxima eficiência aerodinâmica 

teórica, chamada de limite de Betz, é de cerca de 59%. Para se aproximar desse limite teórico, 

há muitos aspectos envolvendo o desempenho de aerogeradores que podem ser melhorados 

com o desenvolvimento de sistemas de controle mais avançados tecnologicamente. 

O modelo do aerogerador empregado neste trabalho opera em velocidade variável, pelo uso 

de um gerador e variador de velocidade capaz de entregar qualquer nível de torque exigido 

dentro dos limites no entreferro do gerador. Através do controle do torque, a velocidade do 

rotor pode ser regulada a qualquer nível desejado. Para situações de baixas velocidades de 

vento, a velocidade é ajustada para manter a máxima captura de energia, até que seja atingido 

o valor do projeto da velocidade máxima do rotor em regime permanente.  

Ou seja, o aerogerador deve ficar com uma razão de velocidade ótima na ponta da pá sempre 

que possível, alterando, para isso, a velocidade do rotor proporcionalmente à velocidade do 

vento. Isso maximiza o coeficiente de potência e também a potência aerodinâmica disponível. 

Isso pode ser alcançado, em estado estático, ajustando-se o torque do gerador para ser 

proporcional ao quadrado da velocidade do rotor ou do gerador.  

 

                                                  𝐾𝑜𝑝𝑡 =
𝜋𝜌𝑅5𝐶𝑃

2𝜆3𝐺3
                                                                  (2.24) 

 

Onde, 

                                                   𝑄𝑑 = 𝐾𝑜𝑝𝑡Ω2                                                                  (2.25) 

 

𝑄𝑑 - Torque requerido no gerador 

Ω - Velocidade medida no gerador 

𝐾𝑜𝑝𝑡 - Coeficiente de ganho ideal 

𝜌 - Densidade do ar 

𝑅 - Raio do rotor 

𝐶𝑃 - Coeficiente de potência em 𝜆 
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𝜆 - Razão de velocidade desejada na ponta da pá 

G - Relação de transmissão 

 

O coeficiente de ganho ideal multiplica o quadrado da velocidade do gerador para dar o 

torque requerido necessário no gerador, produzindo a linha de operação ideal. Note que a 

energia extraída pode não ser maximizada ao se maximizar a eficiência aerodinâmica, porque 

as perdas de energia podem também variar de acordo com o ponto de operação. Por isso, pode 

ser melhor utilizar uma taxa de velocidade ligeiramente diferente da velocidade da ponta da 

pá.  A razão da velocidade desejada na ponta da pá e o coeficiente de potência correspondente 

são utilizados para o cálculo do coeficiente de ganho ideal. 

A Figura 17 descreve a simulação da operação e controle do modelo de aerogerador adotado 

nesta dissertação em regime permanente. 

 

Figura 17 - Simulação da operação e controle do modelo de aerogerador adotado nesta dissertação em 

regime permanente (simulação gerada pelo autor). 

 

Em situações velocidades do vento abaixo da nominal, a velocidade do rotor aumenta à 

medida que aumente a velocidade do vento. O proposito disso é manter constante a razão de 

velocidade desejada na ponta da pá (𝜆) no valor que maximiza o coeficiente de potência (CP). 

A partir de 9 m/s, a velocidade máxima do rotor é atingida. Porém, se observa nesta 

velocidade de vento que o aerogerador ainda não atingiu a sua potência nominal. Portanto, de 

9-12 m/s, a demanda de torque do gerador aumenta. Isto garante que a potência extraída 

 Potência [MW] 

 Ângulo de Pitch 

[graus] 

 Vel. Rotor [rpm] 

 Tip Speed Ratio [.] 

 Generator Torque 

[kNm] 
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continue aumentando com o aumento da velocidade do vento, mesmo que a velocidade do 

rotor permaneça constante no seu valor nominal. Ao se aproximar da velocidade nominal de 

vento de 12 m/s, o torque máximo do gerador é atingido. Sob estas condições, o aerogerador 

se encontra operando na sua capacidade plena, já que temos potência elétrica máxima, torque 

máximo do gerador e velocidade máxima do rotor. Para velocidades de vento acima de 12 

m/s, o controle pelo ângulo de pitch começa a entrar em ação de modo a manter constante a 

potência elétrica extraída, reduzir o coeficiente de potência e evitar o sobre carregamento do 

aerogerador, reduzindo, assim, as forças axiais que atuam sobre a turbina.  

2.4 Torres Eólicas 

2.4.1 Conceitos Gerais 

A torre é uma componente estrutural da aerogerador que sustenta o rotor, a nacelle na 

altura adequada ao funcionamento de todo o sistema de conversão de energia eólica. A torre 

em geral é considerada uma componente relativamente menos complexa que as outras 

componentes da aerogerador e em muitos casos foi considerado suficiente assegurar que a 

frequência natural da torre não se encontrasse com as frequências de rotação das pás. No 

entanto, com a crescente dimensão das estruturas de turbinas eólicas, as frequências naturais 

dos componentes tendem a se convergirem. Portanto, a compreensão da resposta dinâmica da 

torre se torna cada vez mais essencial, uma vez que a sua integridade estrutural é a garantia do 

perfeito funcionamento do sistema.  

As torres eólicas podem ser fabricadas de diversos materiais e formas. Dentre as 

principais estão as tubulares, que são fabricadas tanto em aço como em concreto, as treliçadas 

e as torres estaiadas ambas feitas de aço. A Figura 18 mostra três tipos de torres eólicas 

amplamente empregadas para as turbinas eólicas de eixo horizontal: torre treliçada, torre 

tubular e torre híbrida. 
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                   (a) Torre treliçada                        (b) Torre tubular                  (c) Torre híbrida 

 

Figura 18 - Tipos de torres eólicas 

 

A torre treliçada é feita de treliças ou quadros que são aparafusadas ou soldadas entre 

si, como mostrado na Figura 18a. Em geral, o custo inicial para sua fundação e construção é 

menor do que a torre tubular e apresenta cerca de metade do seu peso uma vez que requer 

menos material para a mesma rigidez. Porém, os custos de montagem e manutenção podem 

ser maiores para a torre treliçada desde que cada parafuso precisa ser apertado com uma 

especificação e verificado periodicamente. Esteticamente este tipo de torre é pouco atraente e 

a sua principal desvantagem é a agressão visual ao meio ambiente, o que é um fator 

importante (FEIJÓ, 2009).   

A torre tubular, mostrada na Figura 18b, é um tubo de seção transversal. Em geral, as 

torres tubulares são construídas de forma afunilada (cónica) ou em degraus, com o diâmetro 

crescente na direção da base. Além disso, para torres tubulares em degrau, a espessura da 

parede pode ser variada ao longo da altura da torre a fim de economizar material, desde que 

satisfaçam os requisitos estruturais. Flanges aparafusados são comumente usados para unir as 

seções da torre. A torre tubular apresenta muitas vantagens com relação à torre treliçada. A 

área fechada da cavidade oferece segurança quando da escalação da aerogerador em más 

condições atmosféricas, além de servir para abrigar componentes elétricos. Além disso, é de 

fácil manutenção e esteticamente muito atraente. Porém, para turbinas eólicas de escala MW, 

o transporte pode ser um desafio. As seções das torres tubulares são fabricadas separadamente 

e, em seguida, montados no parque eólico.  

A torre híbrida, Figura 18c, combina diferentes configurações de torres eólicas.  
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As torres estaiadas são utilizadas somente em pequenos aerogeradores. Possuem como 

vantagem o baixo custo de fabricação, mas como desvantagens, apresentam grande 

dificuldade de acesso ao aerogerador para manutenção e a necessidade de uma área livre ao 

redor da torre para a fixação dos cabos de estais.  

Deve-se ressaltar que a altura das torres eólicas vem apresentando grande crescimento 

devido ao aumento da potência dos aerogeradores que necessitam de ventos mais fortes. 

Contudo, apesar da torre representar uma parte significativa do custo de implantação do 

sistema de conversão de energia eólica, em torno de 20% a 30% (Yoshida, 2006), pouco se 

tem investido na obtenção de um projeto otimizado.  

Os dois materiais mais comuns utilizados para torres eólicas são aço estrutural e 

concreto armado. O aço neste caso é galvanizado para protegê-lo de danos ambientais, como a 

corrosão. 

2.4.2 Análise de Cargas de Projeto e Otimização Estrutural de Torres Eólicas 

Como parte do processo de projeto, um aerogerador deve ser analisado para os 

carregamentos e tensões que irá experimentar durante sua vida útil. Vários modelos foram 

desenvolvidos ao longo dos anos para este fim. Uma breve referência a esses modelos será 

apresentada a seguir. 

Em KITAGAWA et al (1997) foi realizado um estudo de uma torre cilíndrica, com 

uma de suas extremidades engastada, em túnel de vento. Concluiu-se que a taxa de 

amortecimento da torre sofre alterações em regime turbulento. 

Em NEGN e MAALAWI (2000) realiza-se um estudo sobre modelos de otimização 

estrutural de uma torre tubular de aço para um aerogerador de 100 kW. O comportamento de 

diferentes funções objetivo foi avaliado: maximização das frequências, maximização da 

relação rigidez/peso, minimização do peso. Foram utilizadas restrições limitando as tensões, o 

que garante que uma deflexão máxima não fosse ultrapassada, assim evitando a ocorrência de 

ressonâncias bem como limitando a massa total. Também foram implementadas restrições 

laterais no diâmetro médio e na espessura da torre para garantir que não ocorresse 

instabilidade local. O movimento da torre e da nacele foram considerados separadamente na 

análise que resultou em importantes modificações de projeto. 
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BAZEOS et al., (2002)  analisaram via método dos elementos finitos um protótipo de 

uma torre de aço para  um aerogerador de 450 kW, onde fez-se uma análise sísmica. Os 

autores constataram a presença de cargas críticas no modelo. 

YOSHIDA (2006), por meio da técnica de algoritmo genético, otimizou uma torre de 

seção cônica de 80 m de altura com o objetivo de minimizar o peso de uma torre, pois 

segundo ele, o custo desta estrutura vem se mantendo em torno de 20% a 30% do custo total 

do empreendimento de geração de energia elétrica a partir de fonte eólica. Foram 

consideradas na análise cargas sísmicas obtidas através de um programa de simulações 

computacional. Como variáveis de projeto foram utilizadas parâmetros como as espessuras e 

diâmetros dos segmentos. Utilizou-se na otimização do problema a minimização da função 

peso, como sendo função objetivo.  

WANG et al., (2010) estudaram a rigidez de torres eólicas em um modelo linear 

baseado em MEF para descrever o comportamento dinâmico devido ao acoplamento pás-torre 

de uma aerogerador. 

LIMA (2011) apresenta a formulação de um modelo de otimização de torres tubulares 

de aço para aerogeradores. O conjunto nacele/rotor foi modelado como uma massa rígida 

fixada no topo da torre onde o carregamento atuante na estrutura incluiu os pesos da torre e do 

conjunto rotor-nacele além do efeito estático da ação do vento sobre a torre. As soluções 

obtidas foram analisadas utilizando o método de elementos finitos do programa ABAQUS.  

SANTOS (2013) apresenta um modelo para otimização de torres de aço tubulares, 

compostas de segmentos em troncos de cone destinadas a aerogeradores eólicas. Os objetivos 

específicos são: a minimização do volume total da torre, dada sua relevância no custo; avaliar 

os efeitos das restrições de tensão máxima, deslocamento máximo e frequência natural 

fundamental no modelo; resolver o problema de otimização com base na utilização do 

programa ANSYS. 

2.5 Critérios de Falha para Escoamento 

A teoria de falha é a ciência de prever as condições sob as quais poderia ocorrer uma 

falha em um material sólido quando submetido a cargas externas. A falha de um material é 

normalmente classificada em falha frágil (fratura) ou fratura dúctil (escoamento). Dependendo 



51 

 

 

 

das condições (tais como temperatura, estado de tensões, taxa de carregamento) muitos 

materiais podem falhar de um modo frágil ou dúctil, ou ambos.  

Os elementos estruturais e os componentes de máquinas são projetados de modo que o 

material que os compõem, sendo material dúctil, não venha a escoar pela ação dos 

carregamentos esperados. Desse modo, ao elaborar um projeto com um determinado material, 

é preciso estabelecer um limite superior para o estado de tensão que defina a falha do 

material. Se o material for dúctil, geralmente a falha será especificada pelo início do 

escoamento; se o material for frágil, ela será especificada pela fratura. Esses modos de falha 

são prontamente definidos se o elemento estiver submetido a um estado de tensão uniaxial, 

como no caso de tensão simples. Caso o elemento esteja submetido a estados de tensão biaxial 

ou triaxial, o critério para ruptura fica mais difícil de estabelecer. Na prática da Engenharia 

estudam-se duas teorias para prever a falha em materiais dúcteis. São elas o critério de tensão 

de von Mises e o critério de escoamento de Tresca. 

O critério de tensão de von Mises é baseado na teoria de von Mises-Hencky, também 

conhecida como teoria da energia de cisalhamento ou teoria da energia de distorção máxima. 

Nos termos das tensões principais σ1, σ2 e σ3, a tensão de von Mises σVon Mises é expressa como: 

                        

                         𝜎𝑉𝑜𝑛𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 = [
(𝜎1−𝜎2)2+(𝜎2−𝜎3)2+(𝜎1−𝜎3)2

2
]

1/2

                                 (2.26) 

 

Essa teoria afirma que um material dúctil começa a escoar em um local onde a tensão 

de von Mises se torna igual ao limite de tensão. Na maioria dos casos, o limite de escoamento 

é usado como limite de tensão. Entretanto, os softwares utilizados permitem usar a tração 

máxima ou definir o seu próprio limite de tensão. 

𝜎𝑉𝑜𝑛𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 ≤ 𝜎𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 

 

De acordo com o critério de escoamento de Tresca, deformações plásticas ocorrem 

num ponto do material quando a máxima tensão cisalhante τmáx atinge o valor da máxima 

tensão cisalhante que causa o início do escoamento no ensaio de tração e é expressa como: 

 

                                              𝜏𝑚á𝑥 =
𝜎1−𝜎3

2
=

𝑆𝑦

2
                                                    (2.27) 
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O limite de escoamento (Sy) é uma propriedade dependente da temperatura. O valor 

especificado do limite de escoamento deve levar em consideração a temperatura do 

componente. 

Para simular por meio do método de elementos finitos são necessários seguir os 

seguintes passos: a modelagem da geometria, a aplicação das condições de contorno (fixação 

do modelo, aplicação das cargas) e as informações das propriedades dos materiais 

empregados. Para execução do software é necessário alimentar as propriedades dos materiais: 

Módulo de elasticidade de Young (E), coeficiente de Poisson (v).  

O módulo de elasticidade de Young define a inclinação da curva tensão-deformação 

até o limite de proporcionalidade. E é uma medida de rigidez do material em sua região 

elástica e tem as mesmas unidades da tensão. A maioria dos materiais exibe esse 

comportamento linear. Também a maior parte dos materiais dúcteis, o módulo de elasticidade 

em compressão é o mesmo que em tensão.  

Quando um corpo deformável é submetido a uma força axial trativa ou compressiva, o 

material deforma-se longitudinalmente e transversalmente, para caracterizar estas 

deformações define-se o coeficiente de Poisson, como a relação da deformação transversal 

(alongamento ou contração), com a deformação longitudinal (alongamento ou contração) do 

material (RIBEIRO, 2004).  

2.6 O Método dos Elementos Finitos (MEF) 

O Método dos Elementos Finitos (MEF) é uma análise matemática que consiste na 

discretização de um meio contínuo em pequenos elementos, mantendo as mesmas 

propriedades do meio original. Esses elementos são descritos por equações diferenciais e 

resolvidos por modelos matemáticos, para que sejam obtidos os resultados desejados. 

O MEF foi originalmente concebido pelo matemático Courant à época da 2ª guerra 

mundial através da publicação de um artigo em 1943. Como nessa época ainda não haviam 

sido desenvolvidos computadores capazes de realizar uma grande quantidade de cálculos 

matemáticos, o método matemático foi ignorado pela academia durante vários anos. Na 

década de 1950 engenheiros e pesquisadores envolvidos no desenvolvimento de aviões a jato 

na Boeing iniciaram os primeiros trabalhos práticos no estabelecimento do MEF aplicados à 
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indústria aeronáutica. Essas pesquisas coincidiram com a rápida disseminação de 

computadores eletrônicos nas universidades e institutos de pesquisas, que levaram o método a 

se tornar amplamente utilizado em áreas estratégicas à segurança americana durante o período 

da Guerra Fria, tais como pesquisa nuclear, defesa, indústria automotiva e aeroespacial. 

E. Wilson desenvolveu um dos primeiros programas de computador de cálculo pelo 

MEF. A sua popularização foi possível pela disponibilização gratuita do software, fato 

bastante comum nos anos 1960, pois o valor comercial de programas de computador ainda 

não era reconhecido nessa época. 

Em 1965, a agência espacial norte-americana NASA financiou um projeto liderado por 

Dick MacNeal para desenvolver um programa de cálculo pelo MEF de uso geral.  

Este programa, batizado NASTRAN, incluía uma grande capacidade de manipulação 

de dados e permitia análise de tensão e deformação, cálculo de vigas, de problemas de cascas 

e placas, análise de estruturas complexas como asas de aviões e análise de vibrações em duas 

e três dimensões.  

Após o término do projeto, Dick MacNeal e Bruce McCormick criaram uma empresa 

de software que corrigiu a maioria dos bugs e comercializaram essa versão depurada com o 

nome MS-NASTRAN. 

Na mesma época, John Swanson estava desenvolvendo um programa de MEF na 

Westinghouse para a análise de reatores nucleares. 

Atualmente o MEF encontra aplicação em praticamente todas as áreas de engenharia, 

como na análise de tensões e deformações, transferência de calor, mecânica dos fluidos e 

reologia, eletromagnetismo, etc, inclusive recebendo designações específicas como na 

mecânica dos fluidos computacionais (CFD) e no eletromagnetismo computacional (CEM). 

O MEF por sua vez não requer topologia de malha estruturada e como usualmente 

emprega uma aproximação polinomial aos valores interiores aos elementos discretizados, 

pode utilizar para descrever problemas com geometria 2D usando elementos triangulares ou 

retangulares não estruturados, isto é, com dimensões diferenciadas entre os elementos 

discretos (ver Figura 19), (ODEN,1976; CAREY e ODEN, 1981; COOK et al.,1989; 

ZIENKIEWICZ e TAYLOR, 1993). 
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(a)                                                    (b)  

Figura 19 - Exemplos de malhas não estruturadas (a) triangular e (b) retangular. 

 

Basicamente, o MEF é a aplicação do Método dos Deslocamentos, onde os 

deslocamentos dos nós dos elementos da malha são as incógnitas e os esforços solicitantes são 

conhecidos. O cálculo das incógnitas se dá por meio de equações matriciais. Considera-se que 

os deslocamentos dos elementos são em termos dos deslocamentos nodais, logo as tensões de 

interação entre os elementos adjacentes são substituídas por forças nodais de interação.  

As variáveis de campo obtidas para os nós estão relacionadas a funções de 

interpolação (também chamadas de funções de forma) para aproximar as variáveis em pontos 

não nodais do meio contínuo (PAIVA, 2015).  

O Método de Elementos Finitos é dividido nos seguintes procedimentos: 

 

 Discretização 

 

A estrutura é dividida em um número finito/discreto de elementos, os quais são ligados 

uns aos outros por nós. Cada nó possui um número de graus de liberdade.  

 

 Escolha das funções de interpolação 

 

As funções de interpolação vão representar as variáveis de campo no interior de cada 

elemento da malha de elementos finitos. A forma mais utilizada de função de interpolação é a 

polinomial. 

 

 Construção das Matrizes dos Elementos 
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Cada elemento possui um comportamento descrito em termos de propriedades físicas e 

geométricas expresso em relações matriciais. A formulação em nível elementar pode ser 

realizada por formulação direta ou por formulação variacional. 

A formulação direta é baseada no Método da Rigidez. Por esse método, o vetor dos 

deslocamentos nodais do elemento {𝑢𝑒} é relacionado com o vetor das forças nodais 

{𝐹𝑒} através da matriz de rigidez do elemento da malha [𝐾𝑒] partindo de relações de equilíbrio 

de forças e compatibilidade de deslocamentos, assumindo a seguinte forma: 

 

{𝐹𝑒} = [𝐾𝑒]. {𝑢𝑒} (2.28) 

  

A formulação variacional se baseia na busca de pontos críticos, geralmente pontos de 

mínimo, de um funcional do problema. O método variacional mais comum provém do 

Teorema da Energia Potencial Mínima, o que é aplicado para materiais de comportamento 

elástico, onde a energia potencial total é dada pela soma da energia de deformação do material 

e do potencial de trabalho associado a ele. Para esse teorema, o equilíbrio, para todas as 

possíveis soluções de variáveis de campo devido a um carregamento, é atingido para o caso 

de energia potencial total mínima. O sistema de equações é obtido ao igualar a zero as 𝑛 

derivadas da energia potencial total em relação a cada variável de campo nodal ∅𝑖, ou seja, 

𝜕𝜋𝑝

𝜕∅𝑖
= 0, (𝑖 = 1, 2, … 𝑛). 

 

 Obtenção da Matriz Global a partir das Matrizes dos Elementos 

 

A matriz de rigidez global [𝐾] é obtida pela soma das matrizes de rigidez de cada 

elemento em que o domínio foi dividido. As equações matriciais elementares do modelo 

discreto são combinadas para formar as equações matriciais que demonstram o 

comportamento do sistema contínuo em todo seu domínio. Desse modo, [𝐾] = ∑ [𝐾𝑒]𝑒 , onde 

a matriz [𝐾] relaciona o carregamento global atuante no sistema aos deslocamentos globais 

por ele apresentados pela seguinte fórmula: {𝐹} = [𝐾]. {𝑢}. O vetor do carregamento também 

é dado pela soma dos carregamentos elementares aplicados aos nós individualmente,      

{𝐹} = ∑ {𝐹𝑒}𝑒 .  A matriz de rigidez global [𝐾], o vetor dos deslocamentos {𝑢} e o vetor dos 

carregamentos {𝐹} são reunidos a partir das propriedades dos elementos.  
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 Condições de Contorno e Carregamentos Externos Aplicados 

 

Após a obtenção das equações matriciais globais, elas devem sofrer as modificações 

necessárias para atender às condições de contorno do problema e os carregamentos externos a 

serem aplicados. 

 

 Resolução do Sistema de Equações 

 

Após a aplicação dos carregamentos externos e as condições de contorno, torna-se 

possível resolver a equação global de rigidez e, portanto encontrar os deslocamentos nodais. 

O uso de uma ferramenta numérica é extremamente importante devido ao grande número de 

equações envolvidas. 
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3 Metodologia Proposta 

3.1 Descrição do Processo 

A metodologia proposta para investigar o comportamento estrutural de componentes 

de aerogeradores baseia-se nas seguintes etapas: 

 

 Levantamento das condições de vento e turbulência na região de estudo. A coleta 

e o tratamento dos recursos eólicos são necessários para realizar a modelagem 

tridimensional do vento local, nas vizinhanças do aerogerador em questão.  

 

 Interação entre as forças aerodinâmicas, dinâmica estrutural e das cargas 

estruturais com o sistema de controle do aerogerador. A partir desta interação, 

realizam-se simulações dinâmicas dos estados operacionais (operação normal, partida, 

parada normal, parada de emergência) e não operacionais (estado ocioso, estado 

estacionário) do aerogerador para obter as forças e momentos tridimensionais sofridos 

pela torre do aerogerador em cada situação.  

 

 Modelagem tridimensional do aerogerador em estudo. Utiliza-se uma ferramenta 

de CAD (Solidworks) para reproduzir em 3D o aerogerador empregado neste trabalho, 

onde um modelo é projetado para a torre de aço e outro para a torre de concreto.  

 

 Realização de simulações numéricas do comportamento estrutural dos modelos.  

Utiliza-se uma ferramenta baseada nos Métodos de Elementos Finitos (COMSOL 

Multiphysics). 

Neste caso, a ferramenta de elementos finitos (COMSOL Multiphysics) será alimentada pelos 

piores cenários de forças e momentos tridimensionais sofridos pela torre obtidos a partir das 

simulações dinâmicas dos estados operacionais e não operacionais do aerogerador, para 

verificação de tensões de von Mises e deslocamentos. 
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As tecnologias de aerogeradores de velocidade variável dominam o atual cenário da 

geração eólica. Esta tecnologia viabiliza a variação da velocidade da turbina em uma ampla 

faixa de velocidades, de forma a maximizar a eficiência aerodinâmica, a potência mecânica 

produzida pelo aerogerador e a produção de energia elétrica pelo aerogerador.  

A Figura 20 mostra o fluxograma elaborado para a metodologia proposta nesta 

dissertação. 

 

Figura 20 – Detalhamento da metodologia proposta. 

 

3.2 Levantamento e Modelagem do Vento 

O aerogerador empregado é um modelo do tipo Velocidade Varável Pitch Variável de 

2 MW disponível em um código aeroelástico, GL Bladed®. O modelo contém propriedades 

distribuídas para as pás e a torre como também modelos para a nacele e as dinâmicas do eixo 
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de transmissão (ASIBOR et al., 2015; GARRAD HASSAN AND PARTNERS, 2012).  O 

código é utilizado no mundo inteiro por fabricantes, agências de certificação, consultorias, 

projetistas e organizações de pesquisa como uma ferramenta de análise e projeto, tendo já sido 

extensivamente validada contra dados medidos de uma ampla gama de aerogeradores (Garrad 

Hassan and Partners, 2012; Leite e Araújo, 2007). Adicionalmente, a UFPE detém uma 

licença do software para fins educacionais obtida em 30 de Janeiro de 2013 conforme 

documento de referência número 110050/B/326 da GL Garrad Hassan. O código consiste de 

vários módulos que cobrem análises em regime permanente, simulações dinâmicas, produção 

de potência, processamento em lote e geração de relatórios automatizados, interação com a 

rede elétrica, e interface para carregamento de projetos de controladores (conforme a Figura 

21). 

 

Figura 21 - Interface do GL Bladed 

 

Este trabalho utilizou o banco de dados eólicos oriundo do projeto PILACAS (PIloto 

de um LAboratório em campo aberto para Certificação de Aerogeradores de pequeno porte), 
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projeto aprovado em Edital MCT/CNPq FNDCT Nº 05/2010 – Capacitação Laboratorial e 

Formação de RH em Fontes Renováveis.  

O projeto PILACAS é um piloto de uma estrutura laboratorial de campo aberto para 

subsidiar o desenvolvimento de um processo nacional de certificação de sistemas completos 

de aerogeradores de pequeno porte. A metodologia adotada utiliza procedimentos definidos 

na IEC 61400-12-1 para a certificação de curvas de potência e produção de energia anual, e 

considera também as experiências de adaptação desses padrões para os EUA pela AWEA 

(American Wind Energy Association) e NREL (National Renewable Energy Laboratory). 

Duas torres meteorológicas foram erguidas. A primeira é usada para capturar 

permanentemente os dados meteorológicos. A segunda está instalada no local do aerogerador, 

com a finalidade de verificar as correlações do vento entre o local onde se situa o anemômetro 

permanente e o local de instalação do aerogerador. A distância entre as duas torres é 

compreendida entre 2 e 4 vezes o diâmetro do aerogerador. 

Ainda para a verificação da uniformidade local do fluxo de ventos, no sistema de 

armazenamento, são guardados os dados da média, desvio padrão, máximo e mínimo da 

velocidade e direção do vento a cada 10 minutos, como resultado de integração de intervalos 

menores.  

Passada a etapa de verificação da uniformidade local do fluxo de ventos, numa das 

torres meteorológicas foi retirado o equipamento de medição e instalado o aerogerador com 

seu cubo na altura do topo da torre já que tem 12 meses de medições anemométricas 

simultâneas nas duas torres. Dessa forma, o mesmo padrão de fluxo para o anemômetro e o 

aerogerador é garantido.  

A Figura 22 mostra a série temporal de 60 segundos da velocidade turbulento 

tridimensional do vento turbulento incidente no cubo do rotor do aerogerador. Esta série será 

utilizada como forçante eólico para as simulações dinâmicas a serem realizadas neste 

trabalho. A  

Figura 23 mostra a função densidade de probabilidade do regime de vento característico 

do local de instalação do aerogerador, para o período considerado. 
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Figura 22 - Forçante eólico para as simulações dinâmicas com velocidade do vento de 12 m/s na altura do 

cubo do aerogerador. 

 

Por outro lado, a função densidade de probabilidade do regime de vento ( 

Figura 23) representa o percentual de tempo no qual um determinado valor de 

velocidade ocorreu e pode ser utilizada para avaliar a potência possível de ser convertida. O 

período considerado apresentou uma velocidade média de 4,9 m/s a qual ocorreu, 

aproximadamente, durante 18% do período estudado. 

 

Figura 23 - Função densidade de probabilidade do regime do vento característico do local de 

instalação do aerogerador. 
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3.3 Modelagem 3D 

Modelagem tridimensional (ou 3D) é o processo de desenvolvimento de uma 

representação matemática de qualquer superfície tridimensional de um objeto através de 

software especializado. Atualmente, o tempo gasto durante a fase de projeto e de 

desenvolvimento de produtos diminuiu bastante devido à aplicação de ferramentas de CAD 

(computer aided design), de modelagem em três dimensões que permitem a geração de 

modelos que fielmente representam as características geométricas de um objeto (BRAZ, 

2011).  

A Figura 24 apresenta o modelo 3D do aerogerador VSVP de 2 MW empregado para 

esta dissertação. Para realizar a geometria 3D do modelo, foi utilizado o software SolidWorks. 

 

 

Figura 24 - Modelo 3D do aerogerador VSVP de 2 MW empregado. 
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3.4  Modelagem por Elementos Finitos 

3.4.1 Ferramenta Utilizada 

O modelo matemático utilizado na análise pelo método dos elementos finitos foi 

gerado no programa COMSOL Multiphysics. O COMSOL Multiphysics é um pacote de 

software de análise e resolução de elementos finitos com várias aplicações em física e 

engenharia, especialmente fenômenos acoplados ou multifísicos. COMSOL Multiphysics 

oferece também uma extensa e bem sucedida interface com MATLAB e uma caixa de 

ferramentas para uma larga variedade de programações. Uma interface similar é oferecida 

pela documentação do COMSOL Script. Os pacotes são sustentados por algumas plataformas 

(Windows, Mac, Linux, Unix). Adicionalmente aos pacotes físicos e interfaces com o usuário, 

COMSOL Multiphysics também permite sistemas acoplados de equações diferenciais parciais 

(EDPs).  

O Módulo de Mecânica Estrutural dedica-se à análise de estruturas mecânicas sujeitas 

a cargas estáticas ou dinâmicas. Pode-se usar o programa para uma vasta gama de tipos de 

análise que incluem análises estacionário, transitório, modal, paramétricos, quasi-estáticos, 

resposta de frequência, flambagem, entre outros. 

O objetivo da modelagem por elementos finitos neste trabalho é realizar uma análise 

comparativa entre o desempenho de torres eólicas de aço e de concreto. Este problema é de 

interesse para engenheiros devido à crescente requisito da construção de estruturas de suporte 

cada vez mais altos para aerogeradores de maior potência. 

 

3.4.2 Materiais Implementados 

A estrutura de sustentação do modelo do aerogerador é representada em 3D, 

considerando-se torre de aço (espessura de 35 mm) e torre de concreto armado (espessura de 

250 mm) para uma altura de 80 metros. O COMSOL Multiphysics possui um módulo para a 

inserção dos dados de um determinado material. A Tabela 2 e a Tabela 3 mostram as 
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propriedades de aço e de concreto inseridas respectivamente no programa (Quilligan et al., 

2012; Yunes, 2014; Ortiz, 2015).  

 

Tabela 2 - Propriedades mecânicas do material da torre de aço. 

Propriedade Valor 

Módulo de Young 210 (GPa) 

Coeficiente de Poisson 0,33 

Densidade 8500 (kg/m
3
) 

Tensão de escoamento 355 MPa 

 

 

Tabela 3 - Propriedades mecânicas do material da torre de concreto. 

Propriedade Valor 

Módulo de Young 26 (GPa) 

Coeficiente de Poisson 0,2 

Densidade 2450 (kg/m
3
) 

Tensão máxima de compressão 50 MPa 

3.4.3 Cargas e Condições de Contorno 

A análise adotada para a simulação no COMSOL Multiphysics foi a dinâmica 

estrutural no regime estacionário na qual se definiu a fixação da estrutura da torre na base. A 

fixação neste caso é do tipo fixed support que garante a condição de engastamento, ou seja, 

sem nenhum grau de liberdade. 

O modelo de elementos finitos foi submetido aos resultados dos carregamentos das 

forças e os momentos tridimensionais obtidos com a simulação das principais condições 

operacionais e não operacionais do aerogerador usando o código aeroelástico GL Bladed. 

Por outro lado, não foi possível representar os momentos dos carregamentos 

diretamente no COMSOL Multiphysics devido à limitação da ferramenta numérica utilizada. 

Portanto, cada momento é representado como o produto da força pela qual é gerado e a 

distância entre o ponto de aplicação da força e a base do aerogerador. Estas forças são 
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aplicadas em placas rígidas, as quais possuem um módulo de elasticidade suficientemente 

grande para que não ocorra deformação das mesmas durante a simulação. Para isso foi preciso 

realizar modificações na estrutura onde se colocou duas placas externas em cada face da 

nacele, conforme apresentado na Figura 25. 

 

 

Figura 25 - Modificações na estrutura da nacele para a representação dos momentos no COMSOL 

Multiphysics. 

 

As propriedades mecânicas do material utilizado para representar as placas rígidas são 

apresentadas na Tabela 4. 

Tabela 4 - Propriedades mecânicas do material das placas rígidas externas. 

Propriedade Valor 

Módulo de Young 9000 (GPa) 

Coeficiente de Poisson 0,33 

Densidade 8500 (kg/m
3
) 

3.4.4 Geração de Malhas 

É importante definir adequadamente as características das malhas geradas para que 

elas não induzam a erros nos resultados.  A malha do modelo de elementos finitos foi gerada 

no módulo Meshing, o qual permite que os elementos sejam definidos pelo usuário ou 
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escolhidos pelo COMSOL Multiphysics. Para cada resolução há um número de unidades 

geométricas tridimensionais que preenchem a geometria em questão, ou seja, quanto mais 

refinada a malha, maior é a quantidade de unidades tridimensionais ou elementos. No intuito 

de justificar a escolha do tipo de malha empregado neste trabalho, consideraram-se três tipos 

de malhas definidas internamente no programa, os quais são: Malha normal; Malha fina; 

Malha extrafina. A Figura 26 mostra a representação dos três tipos de malhas geradas na 

geometria.  

 

 

                                     (a) Normal                                                      (b) Extra fina 

 

                                                            (c) Extremamente fina 

Figura 26 - Geração de malha no COMSOL Multiphysics 
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A malha normal apresentou-se 16779 elementos tetraedros e 9243 elementos 

triangulares. Neste caso, o número de graus de liberdade resolvido é de 92478. Porém, após a 

geração da malha, o programa automaticamente detectou uma baixa qualidade dos elementos. 

Desse modo, o emprego da malha normal tornaria-se inviável neste trabalho.  

Considerando a malha extrafina, foram apresentados 193977 elementos tetraedros, 

43104 elementos triangulares e o número de graus de liberdade resolvido é de 892749. A 

qualidade dos elementos para esta malha foi considerado satisfatória, tornando viável o seu 

emprego neste trabalho. 

Neste trabalho, aplicou-se o gerador de malha extremamente fina, já que este consiste 

em um número maior de elementos do que a malha normal e a malha extrafina, o que o 

aproxima ainda mais da solução real. Apresentou-se 276268 elementos tetraedros, 75992 

elementos triangulares e o número de graus de liberdade é de 1302159.  

O sistema empregado neste estudo é um computador Dell modelo Precision T5600 e 

sistema operacional de 64 bits. Tal máquina foi disponibilizada pelo Laboratório de Mecânica 

dos Fluidos (LABMECFLU) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e o 

processador é da Intel® Xeon®, CPU E5-2630 0 @ 2,30 GHz e de 24 núcleos. A memória 

instalada é de 32,0 GB. Com estes recursos as análises desenvolvidas levaram 

aproximadamente 10 minutos para a obtenção dos resultados.  
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4 Resultados e Análises 

Neste capítulo são apresentados os resultados da análise pelo Método dos Elementos 

Finitos (MEF) da estrutura da Torre + Nacelle do aerogerador submetida aos resultados dos 

carregamentos das forças e os momentos tridimensionais obtidos com a simulação de todas as 

condições operacionais e não operacionais do aerogerador usando o código aeroelástico GL 

Bladed. O objetivo da análise de elementos finitos neste trabalho é realizar uma análise 

comparativa entre o desempenho de torres eólicas de aço e de concreto.  

 

4.1 Simulações Dinâmicas 

As seguintes simulações cobrem os principais estados operacionais e não operacionais 

do aerogerador: 

 Operação normal 

 Partida 

 Parada Normal  

 Parada de Emergência 

 

Situações não-operacionais  

 

 Estado Ocioso  

 Estado Estacionário 

 

No final desta seção será apresentada uma tabela resumindo as condições de 

carregamento que serão utilizadas nas simulações numéricas de comportamento estrutural das 

torres. Neste caso a tabela será composta do pior cenário de forças e momentos 

tridimensionais nas diversas situações operacionais e não operacionais do aerogerador. 
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4.1.1 Operação Normal 

Nesta situação, o aerogerador opera em velocidade variável. Abaixo da velocidade 

nominal de vento, a regulação de velocidade é feita pelo controle de torque. Após atingir o 

seu valor máximo operacional, a velocidade do rotor é mantida constante e o controle de pitch 

coletivo das pás é acionado.  

A Figura 27 e Figura 28 mostram os Momentos (Mx; My; Mz) e as Forças (Fx; Fy; 

Fz) na Torre para a operação normal do aerogerador. 

 

 

Figura 27 - Os Momentos (Mx; My; Mz) na torre para a operação normal do aerogerador. 
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Figura 28 - As Forças (Fx; Fy; Fz) na torre para a operação normal do aerogerador. 

4.1.2 Partida 

A simulação da partida de uma aerogerador inicia-se na situação em que a velocidade 

do rotor é fixada em um valor específica (normalmente diferente de zero) e o gerador mantido 

na situação de off-line. O freio é liberado no início da simulação (ou seja, no tempo zero). O 

gerador só entra em operação após atingir uma certa velocidade de rotação. O ângulo de pitch 

inicial das pás neste modelo do aerogerador é especificado em -2 graus com uma taxa 

constante continua variando de -8 a +8 até atingir o ângulo máximo de 90 graus. A simulação 

continua até cerca de 60 segundos, o que representa a duração do tempo da simulação. 

Durante a partida do aerogerador é preciso vencer a sua elevada inércia. Isto significa 

que os carregamentos provenientes dessa inércia são transmitidos para os outros 

componentes do aerogerador. 

A Figura 29 e Figura 30 mostram os Momentos (Mx; My; Mz) e as Forças (Fx; Fy; 

Fz) na Torre para a situação de partida do aerogerador. 

 

Tower Fx 

 Tower Fy 

 Tower Fz 

Tempo (s) 

[N
] 
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Figura 29 - Os Momentos (Mx; My; Mz) na torre para a situação de partida do aerogerador. 

 

 

Figura 30 - As Forças (Fx; Fy; Fz) na Torre para a situação de partida do aerogerador. 

4.1.3 Parada normal 

A parada normal se inicia em um tempo especificado após o início da simulação. 

Antes desse tempo o aerogerador se encontra no modo de operação normal de produção de 

potência. O lógico padrão para uma parada normal é a inicialização da ação controlador de 
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pitch logo no início da parada, a uma taxa específica até que o ângulo final de pitch seja 

alcançado. O gerador é colocado em off-line quando a potência elétrica chega a zero e o freio 

é aplicado para parar o rotor. 

A Figura 31 e Figura 32 mostram os Momentos (Mx; My; Mz) e as Forças (Fx; Fy; 

Fz) na Torre para a parada normal do aerogerador. 

 

Figura 31 - Os Momentos (Mx; My; Mz) na Torre para a parada normal do aerogerador. 
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Figura 32 - As Forças (Fx; Fy; Fz) na Torre para a parada normal do aerogerador. 

4.1.4 Parada de emergência 

Antes da inicialização da parada de emergência, o aerogerador também se encontra no 

modo de operação normal da produção de potência.  

A parada de emergência pode ser realizada de diversas maneiras. Em todos os casos, assume-se que a 

assume-se que a carga do gerador é perdida no início da simulação, seja por causa de falhas na rede ou 

na rede ou alguma falha elétrica/mecânica do aerogerador. A  

Figura 33 e  

Figura 34 mostram os Momentos (Mx; My; Mz) e as Forças (Fx; Fy; Fz) na Torre para 

a parada de emergência do aerogerador. 
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Figura 33 - Os Momentos (Mx; My; Mz) na Torre para a parada de emergência do aerogerador. 

 

 

 

Figura 34 - As Forças (Fx; Fy; Fz) na Torre para a parada de emergência do aerogerador. 

4.1.5 Estado Ocioso e Estacionário 

Para estas condições, o gerador é colocado em modo off-line e não há ação do controlador de pitch das 

controlador de pitch das pás, porém um ângulo fixo de pitch é especificado. Para a simulação do rotor em 
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do rotor em estado estacionário, o azimute do rotor é especificado e o freio do eixo é aplicado. A posição 

da pá 1 no ponto morto superior é tomada como o ponto zero do ângulo de azimute. A  

Figura 35 e  

Figura 36 mostram os Momentos na Torre (Mx; My; Mz) para os estados ocioso e 

estacionário respectivamente. 
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Figura 35 - Os Momentos (Mx; My; Mz) na Torre para o estado ocioso do aerogerador. 

 

 

Figura 36 - Os Momentos (Mx; My; Mz) na Torre para o estado estacionário do aerogerador. 
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A Tabela 5 mostra o pior cenário de forças e momentos tridimensionais nos diversas 

cenários analisados. A análise por Elementos Finitos (COMSOL Multiphysics) foi realizada 

para os piores cenários de forças e momentos tridimensionais sofridos pela torre. 

 

Tabela 5 - o pior cenário de forças e momentos tridimensionais nas diversas situações operacionais e não 

operacionais do aerogerador. 

Cenário Fx (N) Fy (N) Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm) 

Operação 

Normal 
376915 18274,7 -2447000 2361000 26250000 1130000 

Partida 

 
371845 29650,2 -2441000 3227000 27290000 866788 

Parada 

Normal 

 

325172 42077 -2421000 3126000 23710000 455350 

Parada de 

Emergência 

 

326775 183196 -2406000 5795000 23810000 709351 

Estado Ocioso 

 
24140,2 6283,68 -2435000 227086 541115 28872,1 

Estado 

Estacionário 

 

24256,8 8330,11 -2437000 132233 564767 26168,8 

 

4.2  Simulações Numéricas do Comportamento Estrutural (MEF)  

Nesta sessão, a ferramenta de elementos finitos (COMSOL Multiphysics) foi 

alimentada para os cenários mais críticos das forças e dos momentos transmitidos para a torre 

obtidos a partir das simulações dinâmicas dos estados operacionais e não operacionais do 

aerogerador, conforme mostrado na Tabela 5, para verificação de tensões e deslocamentos. 
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4.2.1 Comportamento Estrutural da Torre de Aço para a Partida do Aerogerador 

A Figura 37 mostra as tensões de Von Mises para o cenário mais crítico das forças e 

dos momentos transmitidos para a torre de aço na partida do aerogerador. Pode-se observar 

que as maiores concentrações de tensões estão distribuídas em torno da região de abertura de 

porta e na região oposta a essa abertura. Entretanto, as concentrações de tensões diminuem ao 

longo da altura da torre. Uma concentração de tensão é observada na conexão da torre com a 

nacele como também na conexão da torre com a base. Porém, a tensão máxima de von-Mises 

sofrida pela torre de aço na partida do aerogerador não atingiu o valor da tensão de 

escoamento do material de aço. 

 

Tempo (s) 
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Figura 37 - As tensões de Von Mises na torre de aço para a situação de partida do aerogerador. 
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4.2.2 Comportamento Estrutural da Torre de aço para o Estado Ocioso do 

Aerogerador 

A Figura 38 mostra as tensões de Von Mises para o cenário mais crítico das forças e 

dos momentos transmitidos para a torre de aço no estado ocioso do aerogerador. A estrutura 

da torre se encontra mais solicitada na região de porta e na conexão entre a torre e a base. 

verifica-se uma menor concentração de tensões na região oposta à abertura da porta. Pode-se 

observar que não há praticamente concentrações de tensões na conexão da torre com a nacele. 

A tensão máxima de von-Mises sofrida pela torre de aço no estado ocioso do aerogerador não 

atingiu o valor da tensão de escoamento do material de aço. 
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Figura 38 - As tensões de Von Mises na torre de aço para o estado ocioso do aerogerador. 
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4.2.3 Comportamento Estrutural da Torre de aço para a Operação Normal do 

Aerogerador 

A Figura 39 mostra as tensões de Von Mises para o cenário mais crítico das forças e 

dos momentos transmitidos para a torre de aço no estado de operação normal do aerogerador. 

Para este estado, se pode observar grandes concentrações de tensões na região de abertura da 

porta, na região oposta à essa abertura, na conexão da torre com a nacele e na conexão da 

torre com a base. Porém, a tensão máxima de von-Mises sofrida pela torre de aço neste estado 

não atingiu o valor da tensão de escoamento do material de aço. 
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Figura 39 - As tensões de Von Mises na torre de aço para a operação normal do aerogerador. 
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4.2.4 Comportamento Estrutural da Torre de aço para a Parada de Emergência 

do Aerogerador 

A Figura 40 mostra as tensões de Von Mises para o cenário mais crítico das forças e 

dos momentos transmitidos para a torre de aço na parada de emergência do aerogerador. A 

simulação desta condição não operacional do aerogerador apresenta um perfil de distribuições 

de tensões já diferente do estado ocioso, da operação normal e da partida. Por exemplo, não se 

pode observar concentrações de tensões na região de abertura da porta. As concentrações são 

observadas na região oposta à abertura da porta como também na conexão da torre com a base 

e da torre com a nacele. A tensão máxima de Von Mises sofrida pela torre de aço nesta 

condição não atingiu o valor da tensão de escoamento do material de aço. 
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Figura 40 - As tensões de Von Mises na torre de aço para a parada de emergência do aerogerador. 
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4.2.5 Comportamento Estrutural da Torre de aço para o Regime Estacionário do 

Aerogerador 

A Figura 41 mostra as tensões de Von Mises para o cenário mais crítico das forças e 

dos momentos transmitidos para a torre de aço no regime estacionário do aerogerador. Para 

este regime, é notória a ausência de concentrações de tensões ao longo da altura da torre, na 

região oposta à região de abertura da porta e na conexão da torre com a nacele. A estrutura é 

mais solicitada na região de abertura da porta e na conexão da torre com a base. Todavia, 

como nos outros casos, a tensão máxima de von-Mises sofrida pela torre de aço nesta 

condição não atingiu o valor da tensão de escoamento do material de aço.  
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Figura 41 - As tensões de Von Mises na torre de aço para o regime estacionário do aerogerador. 
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4.2.6 Comportamento Estrutural da Torre de aço para a Parada Normal do 

Aerogerador 

A Figura 42 mostra as tensões de Von Mises para o cenário mais crítico das forças e 

dos momentos transmitidos para a torre de aço na parada normal do aerogerador. Para esta 

condição não operacional, a torre é mais solicitada na região esquerda da abertura da porta e 

na conexão da torre com a base e da torre com a nacele. A tensão máxima de von-Mises 

sofrida pela torre de aço nesta condição não atingiu o valor da tensão de escoamento do 

material de aço.  
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Figura 42 - As tensões de Von Mises na torre de aço para a parada normal do aerogerador. 
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4.2.7 Comportamento Estrutural da Torre de concreto para a Operação Normal 

do Aerogerador 

A Figura 43 mostra as tensões de Von Mises para o cenário mais crítico das forças e 

dos momentos transmitidos para a torre de concreto no estado de operação normal do 

aerogerador. Para este estado, se pode observar que a estrutura da torre é mais solicitada na 

região de abertura da porta, na conexão da torre com a base e na conexão da torre com a 

nacele. Verifica-se também uma distribuição de tensões ao longo da altura da torre. As 

concentrações de tensões na região oposta à região de porta são mínimas.  
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Figura 43 - As tensões de Von Mises na torre de concreto para a operação normal do aerogerador. 
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4.2.8 Comportamento Estrutural da Torre de concreto para a Partida do 

Aerogerador 

A Figura 44 mostra as tensões de Von Mises para o cenário mais crítico das forças e 

dos momentos transmitidos para a torre de concreto na partida do aerogerador. Para este 

regime de operação, a estrutura se encontra mais solicitada na região esquerda da abertura da 

porta e também na conexão da torre com a nacele. Verifica-se uma distribuição de tensões ao 

longo da altura da torre e pequenas concentrações de tensões são observadas na conexão entre 

a torre e a base. 
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Figura 44 - As tensões de Von Mises na torre de concreto para a partida do aerogerador. 
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4.2.9 Comportamento Estrutural da Torre de concreto para o Estado Ocioso do 

Aerogerador 

A Figura 45 mostra as tensões de Von Mises para o cenário mais crítico das forças e 

dos momentos transmitidos para a torre de concreto no estado ocioso do aerogerador. Neste 

regime, as concentrações de tensão são mínimas. Porém, a estrutura da torre é mais solicitada 

na região da abertura da porta e na conexão da torre com a base.  
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Figura 45 - As tensões de Von Mises na torre de concreto para o estado ocioso do aerogerador. 
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4.2.10 Comportamento Estrutural da Torre de concreto para a Parada de 

Emergência do Aerogerador 

A Figura 46 mostra as tensões de Von Mises para o cenário mais crítico das forças e 

dos momentos transmitidos para a torre de concreto na parada de emergência do aerogerador. 

Para esta condição as concentrações de tensões são mínimas. 
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Figura 46 - As tensões de Von Mises na torre de concreto para a parada de emergência do aerogerador. 
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4.2.11 Comportamento Estrutural da Torre de concreto para a Parada Normal 

do Aerogerador 

A Figura 47 mostra as tensões de Von Mises para o cenário mais crítico das forças e 

dos momentos transmitidos para a torre de concreto na parada normal do aerogerador. De 

forma análoga à condição de parada de emergência, as concentrações de tensões são mínimas 

também na parada normal do aerogerador.  
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Figura 47 - As tensões de Von Mises na torre de concreto para a parada normal do aerogerador. 
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4.2.12 Comportamento Estrutural da Torre de Concreto para o Regime 

Estacionário do Aerogerador 

A Figura 48 mostra as tensões de Von Mises para o cenário mais crítico das forças e 

dos momentos transmitidos para a torre de concreto no regime estacionário do aerogerador. 

Conforme vista na condição de parada normal e de emergência do aerogerador, as 

concentrações de tensões são mínimas também neste regime não operacional do aerogerador.  
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Figura 48 - As tensões de Von Mises na torre de concreto para o regime estacionário do aerogerador. 
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4.3 Discussões 

Neste capítulo se discute as simulações numéricas do comportamento estrutural de 

torres eólicas de aço e de concreto de acordo com a metodologia apresentado no capítulo 3.  

O código aeroelastico GL Bladed foi empregado para realizar as simulações dinâmicas 

dos principais estados operacionais e não operacionais do aerogerador para obter as forças e 

momentos tridimensionais transmitidos para a torre do aerogerador. Porém a ferramenta não 

suporta a funcionalidade de importação de modelos tridimensionais a partir de ferramentas de 

CAD. No entanto, a ferramenta COMSOL Multiphysics foi utilizada para realizar simulações 

numéricas do comportamento estrutural dos modelos reproduzidos pela ferramenta de CAD. 

A Tabela 6 mostra os resultados das tensões máximas de Von Mises da torre de aço e 

de concreto para cada condição e os deslocamentos associados. 

 

Tabela 6 - os resultados das tensões máximas de Von Mises da torre de aço e de concreto para cada 

condição e os deslocamentos associados. 

Torre de aço Torre de concreto 

Regime 

Tensão máx. de 

von Mises 

(MPa) 

Deslocamento 

máximo (cm) 

Tensão máx. de 

von Mises 

(MPa) 

Deslocamento 

máximo (cm) 

Partida 

 

103,9 32 29,6 51 

Parada normal 

 

18,1 4,2 11,2 14,7 

Operação normal 

 

112,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 37,3 55,8 

Parada de 

emergência 

 

39,6 8 11,8 14,8 

Regime 

estacionário 

 

9,8 0,6 1,2 1,05 

Estado ocioso 

 

10,4 0,5 1,4 1 

 

Conforme mostrados nos trabalhos de Corrêa (1991) e Oliveira (2001), a aplicação do 

critério de Von Mises ao material concreto armado constitui aproximação que tem revelado 

bons resultados. Porém, existem outros critérios que melhor representam o comportamento do 

concreto, como: o de Mohr-Coulomb e o de Drucker Prager, entre outros. A aplicação do 
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critério de Von Mises em detrimento de outros mais apropriados ao comportamento do 

concreto armado, reside na relativa simplicidade da sua formulação, pois as componentes de 

tensão são independentes e podem ser agrupadas de modo a formar uma tensão efetiva. Por 

outro lado, a ferramenta COMSOL Multiphysics não dispõe de outros critérios de falha que 

melhor representam o comportamento do concreto armado. 

A Figura 49 mostra um comparativo das tensões máximas de Von Mises nas torres de 

aço e de concreto modeladas considerando os regimes operacionais e não operacionais do 

aerogerador. 

 

Figura 49 - Comparativo das tensões máximas de Von Mises sofridas pelas torres de aço e de concreto 

modeladas considerando os regimes operacionais e não operacionais do aerogerador. 

 

A Figura 50 mostra um comparativo dos deslocamentos máximos sofridos (metros) 

pelas torres de aço e de concreto modeladas considerando os regimes operacionais e não 

operacionais do aerogerador. 
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Figura 50 - Comparativo dos deslocamentos máximos sofridos (metros) sofridos pelas torres de aço e de 

concreto modeladas considerando os regimes operacionais e não operacionais do aerogerador. 

 

As resistências dos materiais que compõem as estruturas de sustentação – torre de aço 

e torre de concreto armado – são minoradas por coeficientes de segurança dos materiais, 

sendo em geral 1,4 para o concreto e 1,15 para o aço. Neste caso, para o concreto C50 (tensão 

máxima de compressão de 50 MPa), o dimensionamento teórico será feito como se a 

resistência do concreto fosse menor, de valor 50/1,4 = 35,7 MPa. No caso do aço estrutural, 

com resistência de início de escoamento de 355 MPa, o dimensionamento será feito como se a 

resistência do aço fosse menor, de valor 355/1,15 = 308,7 MPa. As resistências de 35,7 MPa 

para o concreto e 308,7 MPa para o aço são chamadas “resistências de cálculo”. Na torre de 

concreto armado, a tensão máxima é investigada utilizando o critério de Von Mises para 

determinar o efeito combinado das formas e momentos tridimensionais sobre a tensão de 

compressão.  

Ao se observar os resultados obtidos pela solução do modelo de elementos finitos para 

os dois materiais, de acordo com as condições de contorno descritas previamente, a tensão 
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máxima de Von Mises sofrida pelas torres de aço e de concreto ocorre no mesmo regime, a 

operação normal. Nesta condição a torre de aço apresenta um módulo de 112,0 MPa e a torre 

de concreto um módulo de 37,3 MPa. 

Em todos os regimes simulados, o deslocamento relativo à tensão máxima de Von 

Mises para a torre de concreto apresenta um módulo maior do que o deslocamento relativo à 

tensão máxima de Von Mises para a torre de aço (torre de concreto - 0,16 m; torre de aço - 

0,34 m).  

Os resultados obtidos também mostram que para a torre de aço as paradas de 

emergência são mais prejudiciais do que uma parada normal controlada. A diferença entre as 

duas paradas é sutil para a estrutura de concreto armado. 

Tanto para a torre de concreto quanto para a torre de aço, as estruturas são menos 

solicitadas nas condições de regime estacionário e no estado ocioso, pois apresentam os 

menores módulos de tensões e de deslocamentos. 

Observa-se que para todas as condições simuladas nenhum dos valores de tensões 

máxima de von-Mises sofridas pelas torres de aço e de concreto armado atingiu o valor das 

suas respectivas tensões de cálculo. Isto mostra que tanto o modelo da torre de aço quanto ao 

de concreto resistem ao pior cenário de forças e momentos tridimensionais por elas sofridas 

nas diversas situações operacionais e não operacionais consideradas.  

Para ambas as torres, concentrações de tensões são vistos na conexão entre a torre e a 

fundação. A razão mais provável para isto é a condição de engastamento da base da torre sem 

nenhum grau de liberdade. Neste caso, a base da torre está fixada contra rotação e 

deslocamento em todas as três dimensões. O efeito de Poisson fará com que a torre sofra 

expansão de forma perpendicular à direção principal da tensão de compressão. A condição de 

engastamento da base restringe a sua expansão e faz com que ocorram grandes concentrações 

de tensões na base da torre. Na prática, a interface torre-fundação irá permitir uma certa 

expansão fazendo com que as concentrações de tensão não sejam tão significativas. 

O módulo de elasticidade é um parâmetro numérico relativo à medida da deformação 

que o concreto sofre sob a ação de tensões, geralmente tensões de compressão. Aproximações 

teóricas, com base em resultados de ensaios experimentais, têm sido adotadas em normas 

técnicas de projeto estrutural no mundo todo, correlacionando o módulo de elasticidade do 

concreto à sua resistência característica à compressão. Não há uma correlação direta em todos 

os casos entre o módulo de elasticidade e a resistência à compressão do concreto.  Os fatores 
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que determinam o valor do módulo de elasticidade do concreto são muito diversos e a 

influência não é muito bem definida. Embora se saiba que o módulo de elasticidade aumenta 

com a resistência, sabe-se também que essa relação não é facilmente determinável, pelo 

menos não se consegue chegar a uma expressão genérica que represente essa relação, a não 

ser com um grau de dispersão de valores bastante alto. Essa indefinição não permite avaliar os 

deslocamentos resultantes com um grau de certeza satisfatório. A melhor forma de se 

conseguir uma correlação entre valores dessas duas características seria através de estudos 

prévios feitos com o próprio concreto com que se vai trabalhar. Isso significa o uso dos 

mesmos materiais, nas mesmas proporções e nas mesmas condições. 

Por outro lado, grandes deslocamentos no topo da torre eólica influenciam a eficiência 

do aerogerador e por este motivo é preciso limitá-los. Em geral não há nenhum limite do valor 

do deslocamento para a estrutura de sustentação do aerogerador, desde que tenha resistência 

suficientemente alta para evitar o colapso. Os fabricantes de turbinas eólicas geralmente 

especificam o deslocamento máximo da torre sob cargas de serviço. Porém, como o 

aerogerador empregado para este trabalho não existe na prática, o código ACI 307-98 é 

empregado (BIRD et al., 1998). O código especifica que o deslocamento lateral do topo de 

uma torre de concreto reforçado, antes da aplicação dos fatores de carga, não deve exceder o 

seguinte valor (Equação 4.1): 

 

                                                        𝑌𝑚á𝑥 = 3,33ℎ                                                   (4.1) 

Onde, 

Ymax = O valor máximo do deslocamento lateral (mm) 

h = Altura (m) 

 

O valor máximo do deslocamento lateral calculado para a torre empregada neste 

trabalho de 80 m é de 26,6 cm. De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, os 

deslocamentos máximos observados na torre de concreto na operação normal (55,8 cm) e na 

partida (51 cm) do aerogerador excedem o valor calculado pelo código ACI 307-98.  No 

entanto, os deslocamentos máximos resultantes na parada normal e de emergência, regime 

estacionário e no estado ocioso permanecem abaixo do valor calculado. Na torre de aço os 

maiores deslocamentos ocorrem também na operação normal (34 cm) e na partida do 

aerogerador (32 cm), também com valores acima do calculado. Observa-se que os 
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deslocamentos na torre de concreto armado são maiores do que os da torre de aço, isto é 

devido ao baixo módulo de elasticidade do material de concreto armado com relação ao 

material de aço. 

O deslocamento produzido pode ser reduzido reforçando mais o aço da estrutura de 

sustentação do concreto armado ou pelo aumento da espessura do concreto da torre. Para a 

torre de aço o deslocamento produzido pode ser reduzido pelo aumento da espessura da torre.  

A quantidade de reforço extra para limitar a deflexão, dependerá do limite de deflexão 

prescrito pelo fabricante do aerogerador. 

4.3.1 Comportamento estrutural da torre de aço e de concreto sob a ação da 

velocidade básica do vento da região de estudo. 

Esta seção busca analisar o comportamento estrutural dos modelos das estruturas de 

sustentação desenvolvidos neste trabalho, sob a ação da velocidade básica do vento. A 

velocidade básica é a velocidade de uma rajada de três segundos de duração, excedida em 

média uma vez em 50 anos, a dez metros acima do terreno, em campo aberto e plano. Esta 

velocidade é obtida no gráfico das isopletas da velocidade básica, conforme a Figura 51. 

Como regra geral é admitida que o vento pudesse soprar de qualquer direção horizontal 

(BLESSMANN, 1989; ALMEIDA e VIDOTO, 2013).  
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Figura 51 - Isopletas da velocidade básica do vento, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS (1988). 

 

De acordo com o gráfico das isopletas, a velocidade básica do vento obtida para a o 

estado de Pernambuco a dez metros é de 35 m/s.  

Como o aerogerador empregado neste trabalho é de uma altura de 80 m, a velocidade 

básica do vento no cubo do rotor será extrapolada de 10 m para 80 m de altura. O modelo 

exponencial de cisalhamento do vento, conforme mostrado na Equação 2.25, será utilizado 

para estimar esta velocidade na altura desejada.   

Utilizando-se a Equação 2.25, obteve-se uma velocidade básica do vento de 53 m/s a 

80 m de altura. Para o cálculo dos carregamentos atuantes no modelo do aerogerador o campo 
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incidente da velocidade básica do vento extrapolada ao cubo do rotor é gerado no código 

aeroelástico GL Bladed. 

Em seguida, a ação da velocidade básica do vento na região de interesse sobre o 

aerogerador é simulada considerando o rotor em estado estacionário, de modo a obter as 

forças e momentos tridimensionais transmitidos para a torre.  

A Figura 52 mostra a série temporal da velocidade básica do vento incidente no cubo 

do rotor do aerogerador em regime estacionário.  

 

 

Figura 52 - A série temporal da velocidade básica do vento incidente no cubo do rotor do aerogerador. 

 

A Figura 53 e Figura 54 mostram os Momentos (Mx; My; Mz) e as Forças (Fx; Fy; 

Fz) transmitidas para a torre devida à ação da velocidade básica do vento sobre o aerogerador 

em regime estacionário. 
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Figura 53 - Os Momentos (Mx; My; Mz) transmitidas à torre devidos à ação da velocidade básica do vento 

sobre o aerogerador em regime estacionário. 

 

 

Figura 54 - As Forças (Mx; My; Mz) transmitidas à torre devidas à ação da velocidade básica do vento 

sobre o aerogerador em regime estacionário. 

 

A Tabela 7 mostra os valores máximos das forças e momentos tridimensionais 

transmitidos para a torre eólica em regime estacionário a velocidade quando submetida à 

velocidade básica do vento da região de estudo. 
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Tabela 7 - Os valores máximos das forças e momentos tridimensionais transmitidos para a torre eólica em 

regime estacionário a velocidade quando submetida à velocidade básica do vento da região de estudo. 

Cenário Fx (N) Fy (N) Fz (N) Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm) 

Estado 

Estacionário 
198398 60962,7 -2320000 4020000 12000000 172970 

 

O software COMSOL Multiphysics foi alimentado com essas forças e momentos 

tridimensionais de modo a verificar as tensões e deslocamentos resultantes nas torres de aço e 

de concreto armado. 

As Figura 55 e Figura 56 mostram as tensões de Von Mises observadas nas torres de 

aço e de concreto, respectivamente, quando sujeitas à ação da velocidade básica do vento da 

região de interesse. 
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Figura 55 - As tensões de Von Mises na torre de aço para o regime estacionário do aerogerador sob a ação 

da velocidade básica do vento na região de estudo. 
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Figura 56 - As tensões de Von Mises na torre de concreto para o regime estacionário do aerogerador sob a 

ação da velocidade básica do vento na região de estudo. 
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A Tabela 8 mostra os resultados das tensões máximas de Von Mises da torre de aço e 

de concreto e os deslocamentos associados, sob a ação da velocidade básica do vento em 

regime estacionário. 

 

Tabela 8 - Os resultados das tensões máximas de Von Mises da torre de aço e de concreto e os 

deslocamentos associados sob a ação da velocidade básica do vento em regime estacionário. 

Torre de aço Torre de concreto 

Regime 

Tensão máx. de 

von Mises 

(MPa) 

Deslocamento 

máximo (cm) 

Tensão máx. de 

von Mises 

(MPa) 

Deslocamento 

máximo (cm) 

Regime 

estacionário 

 

75,9 17,3 24 31,30 

 

De acordo com os resultados obtidos, o deslocamento máximo observado na torre de 

aço (17,3 cm) se encontrou abaixo do valor calculado pelo código ACI 307-98 (26,6 cm). 

Porém, o deslocamento máximo observado na torre de concreto armado (31,30 cm) excedeu o 

valor calculado pelo código ACI 307-98 (26,6 cm). 

Por outro lado, observa-se que para está condição a tensão máxima de von-Mises 

sofridas pelas torres de aço e de concreto armado ( conforme mostrado na Tabela 8) não 

atingiu o valor das suas respectivas tensões de cálculo. Isto mostra que os modelos da torre de 

aço e de concreto em regime estacionário resistiriam à ação da velocidade do vento básico na 

região de interesse.  

Destaca-se a importância da proposta deste trabalho para a verificação do 

comportamento estrutural de componentes de aerogerados, onde horas de engenharia em 

projetos e condições climáticas similares poderão ser poupados, pois se pode prever situações 

favoráveis ou não mesmo antes da construção da máquina, assim economizando gastos 

desnecessários e possibilitando mudanças na estrutura mesmo antes da sua construção. 
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5 Conclusões e Recomendações 

Este trabalho objetivou apresentar uma metodologia para investigar o comportamento 

estrutural de componentes de aerogeradores. O aerogerador empregado é um modelo do tipo 

Velocidade Varável Pitch Variável de 2 MW disponível no programa GL Bladed que contém 

propriedades distribuídas para as pás e a torre como também modelos para a nacele e as 

dinâmicas do eixo de transmissão. 

Utilizou-se o banco de dados eólicos oriundo do projeto PILACAS (PIloto de um 

LAboratório em campo aberto para Certificação de Aerogeradores de pequeno porte) para 

caracterizar o regime de vento característico do local de instalação do aerogerador. Realizou-

se simulações dinâmicas, pelo código aeroelástico GL Bladed, dos estados operacionais 

(operação normal, partida, parada normal, parada de emergência) e não operacionais (estado 

ocioso, estado estacionário) do aerogerador para obter as forças e momentos tridimensionais 

sofridos pela torre do aerogerador em cada situação. 

Uma análise pelo método de elementos finitos foi realizada para avaliar o 

comportamento estrutural de torres eólicas de aço e de concreto. O aerogerador empregado 

para esta dissertação foi reproduzido em 3D pelo uso de uma ferramenta de CAD 

(SolidWorks). Um modelo foi projetado para a torre de aço e outro para a torre de concreto, 

os quais foram exportados à ferramenta de elementos finitos. 

Alimentou-se a ferramenta de elementos finitos (COMSOL Multiphysics) pelos piores 

cenários de forças e momentos tridimensionais sofridos pela torre obtidos a partir das 

simulações dinâmicas dos estados operacionais e não operacionais do aerogerador. 

Observaram-se concentrações de tensões nas regiões de descontinuidade geométricas 

da estrutura das torres. Por outro lado, os deslocamentos máximos obtidos para as torres 

foram analisados para verificar o aspecto da flexibilidade da estrutura de sustentação.  

Observa-se que para todas as condições simuladas nenhum dos valores das tensões 

máximas de Von Mises sofridas pelas torres de aço e de concreto atingiu o valor das suas 

respectivas tensões de cálculo. Isto mostra que tanto o modelo da torre de aço quanto ao de 

concreto resistem ao pior cenário de forças e momentos tridimensionais por elas sofridas nas 

diversas situações operacionais e não operacionais consideradas. Isto mostra que tanto o 

modelo da torre de aço quanto ao de concreto resistem ao pior cenário de forças e momentos 
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tridimensionais por elas sofridas nas diversas situações operacionais e não operacionais. Para 

isso foram utilizadas ferramentas computacionais de engenharia com recursos gráficos que 

auxiliam o entendimento dos resultados. 

Analisou-se o comportamento estrutural dos modelos das torres de aço e de concreto 

armado em regime estacionário, sob a ação da velocidade básica do vento. De acordo com os 

resultados obtidos, o deslocamento máximo observado na torre de aço (17,3 cm) se encontrou 

abaixo do valor calculado pelo código ACI 307-98 (26,6 cm). Porém, o deslocamento 

máximo observado na torre de concreto armado (31,30 cm) excedeu o valor calculado pelo 

código ACI 307-98 (26,6 cm). Para está condição nenhum dos valores de tensões máximas de 

Von-Mises sofridas pelas torres de aço e de concreto armado atingiu o valor das suas 

respectivas tensões de cálculo. Isto mostra que os modelos da torre de aço e de concreto em 

regime estacionário resistiriam à ação da velocidade do vento básico na região de interesse.  

Destaca-se a importância da proposta deste trabalho, pois se pode aplicar a 

metodologia para outros componentes que constituem o aerogerador. Assim é possível prever 

situações favoráveis ou não mesmo antes da construção da máquina, assim economizando 

gastos desnecessários e tempo, o que possibilita mudanças na estrutura mesmo antes da sua 

construção.  

Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se que a metodologia seja aplicada 

para outros componentes que constituem o aerogerador. Sugere-se também a consideração 

dos custos dos materiais e de fabricação dos componentes. Um refinamento da malha apenas 

na região da porta poderia ser realizado para analisar a concentração de tensões nestes locais 

críticos. Recomenda-se testar outras posições da porta na torre. O concreto armado é um 

material compósito composto de concreto e aço. Uma sugestão de trabalho a seguir seria a 

implementação das propriedades mecânicas mais realistas deste material, a fim de levar em 

conta o comportamento mais complexo do material nas simulações numéricas. Outro critério 

de falha poderia também ser investigado para a torre de concreto, já que o material é 

composto de material frágil (o concreto) reforçado por material dúctil (o aço). Enfim, sugere-

se realizar análises levando em conta a interação fluído-estrutura como também a análise das 

tensões de tração para o concreto armado. 
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ANEXO A  PRINCIPAIS COMPONENTES DE UMA TURBINA EÓLICA 

A Figura 57 mostra a turbina eólica e seus principais componentes. 

 

 

Figura 57 – Principais componentes de uma turbina eólica (Neto, 2010). 

 

 

 


