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RESUMO 

 Com o aumento da demanda energética e preocupação em se utilizar fontes de 

energia consideradas limpas, a indústria de aerogeradores tem se expandido, sobretudo na 

produção de turbinas com maior capacidade de geração, que consequentemente exigem 

equipamentos maiores e mais robustos. Nesse ínterim, a necessidade de desenvolvimento 

de máquinas que sejam mais leves e menos custosas, aliada à preocupação em assegurar 

sua durabilidade em anos de exposição às adversidades do meio, como mudanças abruptas 

das condições atmosféricas ou mesmo acidentes durante a operação, levantam questões 

ligadas às especificações de esforços sob os quais o aerogerador está submetido em sua 

região de instalação. Em meio a esse contexto, o presente estudo apresenta e analisa uma 

coletânea de dados provenientes de simulações numéricas de turbinas eólicas em diferentes 

condições de vento para averiguar como os esforços solicitantes oscilam em dadas 

combinações de velocidade, turbulência e eventos extremos. 

 O estudo foi desenvolvido com auxílio da ferramenta OpenFAST, uma plataforma para 

simulações de aerogeradores que combina métodos de dinâmica de sistemas multicorpos, 

teoria de quantidade de movimento no elemento de pá, dinâmica modal e rotinas de controle 

para compor a modelagem e descrever o comportamento de toda a turbina ao longo de sua 

operação. As simulações são tomadas com base em cenários descritos na norma técnica IEC 

61400-1 para projeto de equipamentos eólicos, na qual encontram-se as definições do modelo 

de vento normal e modelagem de casos extraordinários, os quais o aerogerador deve ser 

capaz de suportar. 

 Definidas as ferramentas de cálculo e a sua metodologia, foram selecionados três 

modelos de turbinas eólicas para realizar as simulações e fez-se o levantamento de 

parâmetros estatísticos para observar as principais tendências dos esforços em função das 

condições de vento. Em relação aos eventos extremos, são indicados os valores máximos e 

mínimos dos esforços em cada situação, a fim de determinar quais componentes das 

solicitações estruturais são mais impactados de acordo com os diferentes cenários de 

operação empregados. 

 

Palavras-chave: Energia eólica, Turbina eólica (simulação), Fontes alternativas de energia, 

Geração de energia elétrica, FAST. 
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ABSTRACT 

 As the electricity demand and green energy concerns increase, wind power industry 

has expanded, and it includes the design of turbines with greater power capacity that require 

larger and more resistant components. Meanwhile, the need for the development of lighter and 

lower cost machines, combined with concerns about their durability during years of exposition 

to environment conditions, as sudden changes on atmosphere or accidents during their 

operation, arise questions about the determination of internal loads that a wind turbine must 

be able to resist according to the place it is installed. In this context, the current study presents 

a set of data extracted from numerical simulations of wind turbines under different wind 

conditions in order to evaluate the behavior of these forces and moments in terms of flow 

velocity, turbulence and extreme events. 

 The study was based on OpenFAST , an opensource tool that allows one to simulate 

a wind turbine in some specific environment conditions according to the user’s definitions. The 

platform combines multibody system dynamics, blade element momentum theory, modal 

analysis and control loops to describe the whole turbine and its operation. All the cases 

reported in this research are made based on IEC 61400-1 standards for design of wind energy 

systems. In this text, there are instructions for modeling wind speed field in each case of normal 

and extraordinary cases that must be used as design requirements. 

 Therefore, three wind turbine models were used to build the set of simulations and 

report the variation of structural loads according to wind condition. On the extreme cases, there 

are indications of maximum and minimum values of loads in each situation, so that one can 

verify the effects on components of their structure according to the wind flow features. 

 

Keyword: Wind energy, Wind turbine (simulation), Alternative energy sources, Electric energy 

generation, FAST. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Formação e sazonalidade dos ventos 

A incidência não uniforme da radiação solar sobre o globo combinada com a 

heterogeneidade da superfície terrestre no tocante a sua forma, topografia e rapidez com que 

muda de temperatura são os fatores que desencadeiam o movimento contínuo das massas 

de ar, as quais se aquecem nas regiões de temperatura mais elevada e ascendem na 

atmosfera, enquanto o ar das regiões adjacentes toma seu lugar, de acordo com o Centro de 

Referência de Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito (CRESESB, 2005). Esse 

deslocamento é o que caracteriza os ventos. 

Em escala mundial, o efeito da latitude é mandatório na definição da direção e sentido 

em que os ventos ocorrem. Na faixa próxima à Linha do Equador a insolação é mais intensa 

e promove maior aquecimento, ao passo que nas zonas temperadas e polares a incidência 

de luz solar é oblíqua e surte menos efeito na elevação da temperatura. Por isso o vento tende 

a seguir um padrão de deslocamento da maior para menor latitude. Quando se observa 

pontualmente uma localização específica, os fatores que interferem nas correntes de ar são 

as diferenças superficiais relacionadas à capacidade de absorção da radiação solar, diferença 

de altitudes e existência de obstáculos. Um claro exemplo disso são as brisas marítimas. O 

fato de as porções continentais se aquecerem mais rápido que o oceano durante o dia faz 

com que o vento incida do mar para a terra. Já durante a noite, o resfriamento mais lento da 

parte terrestre faz com que o sentido do fluxo se inverta (Taylor, 1996 e CRESESB, 2005). 

A sazonalidade das condições climáticas observada ao longo das estações do ano se 

reflete no regime dos ventos. Em geral, a velocidade média é expressa por leis estatísticas 

que traduzem essa variação de comportamento. Esse levantamento é fundamental para 

estimativas sobre a capacidade de geração em um parque eólico. Quando se observa o 

comportamento em curtos períodos de tempo, a turbulência tem efeito significativo. Ela é 

resultado dos efeitos de fricção do ar sobre a superfície terrestre, diferenças térmicas ao longo 

da altura na atmosfera e existência de obstáculos e irregularidades no terreno (Burton et al., 

2001). 

Com efeito, a complexidade dos fenômenos físicos ligados ao fluxo de ar exige a 

adoção de modelos estatísticos, numéricos e empíricos que possibilitem a avaliação da 

capacidade de exploração energética em uma região e as diretrizes de projeto para 

levantamento dos requisitos técnicos para construção de um parque eólico. Os modelos 

aplicados neste trabalho são descritos na seção de Fundamentos. 
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1.2 Contexto histórico da exploração eólica. 

O aproveitamento da energia do movimento dos ventos remonta a períodos antigos 

da história, dado que existem vestígios de equipamentos eólicos usados por civilizações que 

viveram há milênios (Burton et al., 2001), embora as informações sobre as épocas e os povos 

que faziam uso dessa técnica não sejam precisas (Hau, 2006). Contudo, sabe-se que por 

muito tempo a motivação para explorar a força motora dos ventos esteve relacionada às 

atividades econômicas e comerciais: realizar a moenda de grãos, bombear água para 

irrigação das plantações e ser força motora de embarcações (Hemami, 2012). De fato, ainda 

hoje a exploração do potencial eólico é feita sob viés econômico, mas focado na produção de 

eletricidade.  

Os primeiros registros históricos de máquinas eólicas oficialmente reconhecidos foram 

encontrados no Oriente Médio (Hau, 2006). Entre eles, o mais antigo é proveniente da região 

de Sistão, na fronteira entre Afeganistão e Irã, que data do ano de 644 (Fröde, 1981 apud 

Hau, 2006). Outros esboços e manuscritos de 945 descrevem turbinas de eixo vertical usadas 

para moagem de grãos (Hau, 2006). Já os modelos mais conhecidos atualmente surgiram na 

Europa. O continente foi o berço de equipamentos que deram origem ao conceito de 

aerogerador que conhecemos hoje, como os moinhos de vento holandeses. 

Durante séculos a evolução das máquinas e mecanismos de captação de energia 

eólica se deu de forma experimental e sem um rigor técnico ou científico para registrar ou 

desenvolver os aprimoramentos para maior confiabilidade e eficiência. No período da 

Renascença (meados do século XIV ao final do século XVI) começaram a despontar algumas 

ideias inovadoras, mas que não surtiram impacto no setor naquela época. Assim, foi no 

decorrer dos séculos XVII e XVIII que se concentraram esforços em entender o funcionamento 

dos moinhos de vento sob a óptica científica, com a contribuição de nomes como Gottfried 

Wilhelm Leibniz, Daniel Bernoulli e Leonhard Euler (Hau, 2006). 

Já a concepção de turbinas para produção de eletricidade começou ao final do século 

XIX, com o desenvolvimento de um aerogerador de 12 kW de corrente contínua pelo professor 

dinamarquês Poul la Cour (Fadigas, 2017, Burton et al., 2001 e Hau, 2006). Nos Estados 

Unidos, a criação de soluções como as turbinas de Daniel Halladay e posteriormente as de 

Leonhard R. Wheeler impulsionaram a indústria de máquinas eólicas (Hau, 2006). Ao longo 

do século XX, foram estruturadas as teorias modernas sobre os princípios físicos de um 

aerogerador, como as formulações do aerodinamicista Albert Betz em 1920 (Hau, 2006).  Mas 

foi na década de 1970, sobretudo após a Crise do Petróleo, que se percebeu a necessidade 

de investir em fontes de energia alternativas, e a busca por instalações de parques eólicos se 

intensificou (Hemami, 2012). 
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No Brasil, esse movimento ganhou força a partir de 2002 com o Programa de Incentivo 

às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), primeiro programa público de incentivo à 

produção eólica nacional (Fadigas, 2017).  

1.3 Demanda energética e o setor eólico. 

É inquestionável o aumento da demanda por eletricidade em todas as partes do 

planeta. A necessidade de conexão à rede para ter comunicação e acesso a conteúdo 

informativo, consoante à digitalização dos serviços e sistemas de atendimento tornam o 

consumo de energia elétrica fundamental para manter o convívio social. Como se pode ver 

nas Figuras 1.1 e 1.2, os gráficos com dados da International Energy Agency (IEA) apontam 

o avanço contínuo na utilização deste insumo em basicamente todas as esferas da economia, 

umas mais que as outras, tanto em aplicações industriais e comerciais quanto para uso 

doméstico e pessoal. 

 
Figura 1.1 — Consumo de energia elétrica ao longo dos últimos anos. 

 
Fonte: IEA, disponível em https://www.iea.org 

 

Figura 1.2 — Consumo de energia elétrica por setor nos últimos anos. 

 
Fonte: IEA, disponível em https://www.iea.org 
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No ano de 2018, o consumo mundial de energia elétrica foi de 24 738,92 TWh e o 

consumo per capita atingiu 3,26 MWh. Com relação aos setores da economia, a demanda da 

indústria era o maior entre os grupos observados, representando 41,95% do total, seguido 

pelo consumo residencial, com 26,92%. 

É pauta frequente a preocupação em redefinir a matriz energética para controlar a 

emissão de gás carbônico e priorizar fontes renováveis e menos poluentes, como se observa 

principalmente nas indústrias mais antigas de óleo e gás que precisam se adaptar 

continuamente às exigências e regulações relacionadas aos impactos ambientais, como 

descrito pelo Global Wind Energy Concil (GWEC, 2021). Nesse contexto, muitos 

investimentos e iniciativas foram tomadas ao longo do tempo para promover a instalação de 

mais pontos de geração elétrica baseados em fontes renováveis, como é o caso dos parques 

solares e eólicos. A configuração da matriz energética brasileira levantada pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) indica que o país apresenta uma posição relevante no mercado 

de energias renováveis, com 46% da oferta interna de energia em 2019, como apontado na 

Figura 1.3 (EPE, 2020). 

 
Figura 1.3 — Participação das fontes renováveis no fornecimento de energia. 

 
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2020) 
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A Figura 1.4 apresenta a evolução da capacidade instalada de turbinas eólicas no 

mundo ao longo da década de 2010, a qual passou de 198 GW no início do período para 743 

GW em 2020, com crescimento relevante da participação da China nos anos finais (GWEC, 

2021). Ademais, a contribuição das instalações offshore cresceu de 3 GW para 35 GW e 

atingiu uma participação de mercado de aproximadamente 4,5% do total nos anos de 2019 e 

2020, como indicado no gráfico. 

Na figura a seguir, a variação na capacidade instalada é presentada pela taxa de 

crescimento anual composta (CAGR) ao longo dos períodos destacados. 

 
Figura 1.4 — Capacidade total instalada de aerogeradores ao longo dos anos. 

 
Fonte: GWEC (2021) – modificado. 

 

Em meio a este cenário, o Brasil se posiciona como um dos países com o maior 

potencial instalado de parques eólicos, detentor de 3% do total (GWEC, 2021), o que, segundo 

dados do Boletim Anual emitido pela Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), 

representava 15 449 MW no ano de 2019 (ABEEólica, 2019). Conforme este mesmo 

documento, a matriz energética do Brasil é predominantemente hidrelétrica, a qual constituía 

60,6% de toda a produção de eletricidade no ano de referência, frente aos 9,1% provenientes 

de aerogeradores no mesmo período, como indicado na Figura 1.5. 

Segundo os levantamentos do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, o potencial eólico 

brasileiro estava em torno de 143 GW quando considerada uma altura de medição 

anemométrica de 50 metros (CRESESB, 2005). No entanto, o desenvolvimento posterior da 

tecnologia de turbinas possibilitou a exploração da energia dos ventos em maiores altitudes, 

onde esse potencial seria mais elevado. Conforme reportado pela ABEEolica (2016), as 
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estimativas realizadas pelo Deutsches Windenergie Institut (DEWI), um dos braços da 

Underwriters Laboratories International, apontam um potencial eólico no Brasil de 500 GW. 

 
Figura 1.5 — Matriz energética brasileira (dados de 2019). 

 
Fonte: ABEEólica (2019) 

1.4 Evolução das tecnologias. 

Como mencionado anteriormente, a maior demanda por eletricidade aliada à tendência 

de expansão da indústria eólica em detrimento de outros métodos de geração energética 

impulsionou o desenvolvimento de turbinas com maior capacidade de potência. E uma das 

evoluções tecnológicas evidentes é o aumento das dimensões dos aerogeradores. Isso 

porque em pontos mais altos da atmosfera a velocidade dos ventos é maior que nas 

proximidades da superfície, em virtude do perfil da camada limite. Adicionalmente, a 

exposição a uma área maior do escoamento aumenta a captação da energia cinética do 

escoamento para sua conversão eletromecânica. 

 Em face dessa progressão, a necessidade de desenvolver peças e componentes mais 

leves e baratos se tornou um ponto vital para garantir a viabilidade econômica dos projetos. 

Nesse aspecto, verificou-se que a potência de uma turbina aumenta quadraticamente com o 

crescimento da área molhada do rotor, ao passo que a massa varia cubicamente (Lawrence, 

2010). 

 Não obstante, notou-se que as turbinas de maior porte são financeiramente menos 

onerosas, quando considerado o custo nivelado de energia (Junginger et al., 2020). Esse 

parâmetro é calculado pelo custo total de construção e operação da máquina trazido a valor 

presente (Guimarães, 2019). Essa melhoria se deve ao fato de as turbinas mais altas estarem 
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expostas a pontos onde os ventos atingem velocidades maiores (Junginger et al., 2020), e as 

despesas com instalação de uma única turbina de maior porte serem menores que para um 

conjunto de várias máquinas menores (Mathew & Philip, 2012). 

As curvas das Figuras 1.6 e 1.7 indicam dados sobre diâmetro do rotor e massa dos 

componentes para turbinas comerciais e estimativas para equipamentos de maior capacidade 

de geração a partir de leis de regressão dos valores analisados. 

 
Figura 1.6 — Curva de diâmetro do rotor versus Potência Nominal. 

 
Fonte: Lawrence (2010). 

 

Figura 1.7 — Curvas de massa dos componentes versus Potência Nominal. 

 
Fonte: Lawrence (2010). 
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Pelos gráficos apresentados, nota-se que a maior contribuição para o aumento do 

peso em um aerogerador é proveniente dos componentes suspensos, quais sejam a nacele, 

o cubo do rotor, as pás e a caixa de transmissão. O diâmetro do rotor pode variar entre 

aerogeradores de mesma potência nominal em função da relação entre potência elétrica 

obtida e a área percorrida pelas pás. 

 Cabe observar que há fatores limitantes para a instalação de equipamentos eólicos 

maiores em terra, no que tange à complexidade logística em se transportar peças tão longas 

e ao impacto que as turbinas causam ao obstruir a paisagem (Junginger et al., 2020). 

1.5 Características gerais de uma turbina eólica. 

Conforme apresentado no contexto histórico, os equipamentos utilizados para 

aproveitamento da energia dos ventos possuem configurações e princípios de funcionamento 

diferentes. Uma das categorizações mais amplas e usuais é em relação à posição do eixo de 

rotação do rotor da máquina (Hau, 2006). Turbinas com eixo de rotação vertical podem ser 

vistas nos registros mais antigos sobre aerogeradores, e sua operação se baseia tanto na 

força de arrasto sobre as pás, como é o caso do modelo Savonius, quanto na força de 

sustentação, a exemplo da forma construtiva Darrieus, mostradas na Figura 1.8. 

 

Figura 1.8 - Modelos de rotor Darrieus (esquerda) e Savonius (direita) 

 

Fonte: Hemami (2012) – modificado. 

 

 Já as turbinas de eixo horizontal se mostraram as opções mais interessantes do ponto 

de vista econômico para construção de parques eólicos de produção de eletricidade em larga 
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escala. O rotor é movimentado devido às forças originadas na passagem do vento pelas pás, 

cujo perfil aerodinâmico e controle do ângulo de passo favorece a rotação do eixo da máquina. 

A Figura 1.9 mostra uma descrição dos principais grupos de componentes para uma turbina 

eólica convencional, quais sejam: 

a) Pás do rotor: são as peças projetadas com as propriedades aerodinâmicas 

necessárias para prover a capacidade de geração necessária a partir do torque que 

imprimem no eixo da máquina pela atuação da força provocada pelo vento; 

b) Cubo do rotor: é a peça onde as pás são montadas e conectadas ao eixo principal; 

c) Eixo e rolamentos: montagem na qual a rotação promovida pelas pás é transmitida 

para a caixa multiplicadora; 

d) Caixa multiplicadora: sistema de engrenagens no qual a rotação é amplificada para se 

tornar compatível com a faixa operacional do gerador elétrico; 

e) Freio do rotor: conjunto de frenagem para limitar a rotação da máquina na ocorrência 

de falhas ou em condições extremas de vento; 

f) Gerador: equipamento que faz a conversão eletromecânica da potência de eixo 

proveniente do rotor para a eletricidade que passa para a rede; 

g) Sistemas de controle e painel elétrico: ponto onde são instaladas e operadas as lógicas 

de controle para operação, paradas de emergência e desligamento para manutenção; 

h) Nacele inferior: base da estrutura da nacele na qual são apoiados e fixados todos os 

equipamentos que ficam montados acima da torre. Essa peça suporta as cargas 

estáticas referentes ao peso de todo o conjunto e os esforços provenientes de forças 

e momentos sobre o eixo principal em virtude da incidência do vento; 

i) Sistema de guinada: conjunto responsável pela rotação da nacele em torno do eixo 

vertical para corrigir o alinhamento do rotor à direção principal do vento; 

j) Torre: estrutura de metal ou concreto sobre a qual é montada a nacele. Sobre a torre 

incidem principalmente os momentos de flexão causados pelo empuxo do rotor e os 

movimentos da massa em seu topo nas direções laterais; 

k) Cabos de potência: usados para transmitir a eletricidade do gerador para o conjunto 

de conexão com a rede; 

l) Transformador: sistema no qual ocorre a adaptação da potência elétrica para as 

especificações da rede, no tocante à sua frequência e tensão; 

m) Fundação: estrutura feita no solo para comportar toda a turbina. 
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Figura 1.9 — Turbina eólica de eixo horizontal 

 
Fonte: Hau (2006) – modificado. 

 

A Figura 1.10 contém um desenho em perspectiva explodida de uma nacele com todos 

os componentes principais. Nesta ilustração é possível ver alguns componentes adicionais, 

como o conjunto de sensores usado para fazer as leituras dos parâmetros necessários para 

detectar eventuais problemas de operação, como o sensor de vibração do gerador, o 

anemômetro e o sensor de direção. Adicionalmente, pode-se ver no trecho referente a torre 

(componente 19) a indicação da escada de acesso à nacele, usada para os operadores 

executarem as checagens e manutenções dos subsistemas do aerogerador. 
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Figura 1.10 — Detalhamento dos componentes da nacele. 

 
Fonte: CRESESB (2005). 

 

Cabe destacar que as leituras anemométricas de uma turbina não são as únicas 

medições realizadas no local. Para construção de um parque eólico, em geral se tomam dados 

coletados ao longo de 1 ano para conhecer o regime de ventos e a capacidade total de 

geração da região (Fadigas, 2017). Para isso, as medições são realizadas em torres 

meteorológicas equipadas com instrumentos para finalidades específicas, sejam a 

determinação da velocidade do vento e sua direção, temperatura do ambiente e umidade. As 

medidas usualmente são tomadas em pontos de diferentes alturas para se traçar um perfil 

que varia ao longo da direção vertical. 

1.6 Objetivos. 

A evolução da indústria de turbinas eólicas tem objetivado o desenvolvimento de 

máquinas maiores e mais eficientes, a fim de maximizar a produção de eletricidade com custo 

reduzido. Observa-se gradativamente o aumento da potência nominal das máquinas em 

paralelo à adoção de componentes maiores. Com isso, a análise do comportamento dinâmico 

das turbinas em operação é fundamental para garantir a integridade e a permanência dos 

equipamentos ao longo da vida útil pretendida, a fim de evitar riscos aos operadores das 
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fazendas eólicas, danos permanentes às máquinas e interrupção do abastecimento de 

eletricidade. 

Em face desse contexto, o presente estudo tem por finalidade a elaboração da análise 

de tendências dos esforços solicitantes de turbinas eólicas sob diferentes condições 

atmosféricas, a fim de verificar como as forças e momentos nas seções de interface entre 

componentes da máquina são afetadas pela variação das condições de vento, no tocante à 

turbulência, às velocidades e aos eventos extremos. Todos os levantamentos e comparações 

são feitos a partir de simulações computacionais desenvolvidos na ferramenta OpenFAST. 

Os esforços solicitantes são observados nos pontos de união dos componentes 

principais do aerogerador, a saber: 

a) União das pás com o cubo do rotor; 

b) União da nacele com a torre; 

c) União da torre com a fundação. 

1.7 Estrutura do trabalho. 

O presente estudo foi documentado conforme descrito a seguir. 

A primeira seção contém o Estado da Arte, na qual são revisadas referências que 

tratam dos métodos para modelagem dos fenômenos aerodinâmicos e estruturais de uma 

turbina eólica. Da mesma forma, são comparadas algumas ferramentas computacionais de 

simulação numéricas de aerogeradores. 

Em sequência, são apresentados os Fundamentos Teóricos, nos quais são 

desenvolvidos e apontados os modelos físicos e matemáticos empregados nas simulações 

de turbinas eólicas para calcular os esforços solicitantes analisados nos diferentes cenários 

de operação. A abordagem consiste no desenvolvimento da Teoria de Quantidade de 

Movimento no Elemento de Pá, a partir dos modelos de Teoria de Momentum e de Elemento 

de Pá. Adicionalmente, são incluídas as correções que fazem a compatibilização com os 

fenômenos reais: fatores de perda na ponta da pá e no cubo e correções no modelo de esteira. 

Da mesma forma, são colocados os métodos para computar a dinâmica estrutural por meio 

de sistemas multicorpos e análise modal. Por fim, as caracterizações de alguns sistemas de 

controle são mencionadas, mas seu detalhamento é feito junto à descrição dos modelos de 

turbinas, devido às suas especificidades. 

Em Metodologia é discorrido sobre o funcionamento da ferramenta de simulação 

OpenFAST, com explicações sobre seus módulos principais, sistemas de coordenadas 

convencionais para representação de parâmetros de entrada e resultados, bem como a 

determinação de dados para caracterização estrutural e aerodinâmica dos modelos de 

turbinas, a partir de programas de pré-processamento ou parametrização prévia fornecida 
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pelos elaboradores do projeto. Ademais, as características das condições atmosféricas para 

todos os cenários considerados são detalhadas. 

A seção de Resultados e Análises contempla a consolidação dos valores de esforços 

solicitantes obtidos nas simulações, sua organização e análise. Esses dados consistem na 

evolução temporal de três forças e três momentos em cada um dos três pontos de estudo 

citados em Objetivos, o que configura um total de dezoito saídas para cada condição 

ambiental. Para efeitos de comparação e estabelecimento de tendências de comportamento, 

elas são estudadas por meio de levantamentos estatísticos que caracterizem seus 

comportamentos perante as condições de vento observadas. Analogamente, o levantamento 

de resposta em frequência é feito por meio de transformadas de Fourier para aprofundar as 

discussões. 

Por fim, as Conclusões tratam da compilação dos resultados mais relevantes 

observados, vantagens e limitações da metodologia e ferramentas utilizadas e sugestões de 

trabalhos que possam dar continuidade à essa linha de pesquisa.  
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2 ESTADO DA ARTE 

A exposição das turbinas eólicas ao campo aberto as coloca sob influência de 

inúmeros fenômenos físicos que afetam sua operação, e as validações de projeto e 

certificações exigem a exploração de um amplo conjunto de cenários específicos (Jonkman, 

2013). Portanto, a capacidade de modelar e simular o comportamento de um aerogerador em 

circunstâncias próximas à realidade exige métodos, ferramentas e dados capazes de 

contemplar diferentes fenômenos que definem seu comportamento estrutural, aerodinâmico 

e elétrico. 

O ponto central da operação de uma máquina eólica é a sua interação com o vento, e 

nesse âmbito o desenvolvimento de procedimentos para lidar adequadamente com a 

aerodinâmica do sistema é fundamental e amplamente discutido em pesquisas científicas e 

tecnológicas da área. Zhao et al (2019) descreve os modelos que permitem a solução do 

escoamento e carregamentos produzidos por ele sobre a turbina, e se verificou que a Teoria 

de Quantidade de Movimento no Elemento de Pá (tradução livre do termo em inglês Blade 

Element Momentum, usualmente referido pela sigla BEM) é a técnica mais recorrente em 

ferramentas de simulação. BEM consiste na aplicação das leis de conservação de massa e 

quantidade de movimento juntamente à determinação dos esforços no rotor por meio das 

características dos aerofólios que compõem as seções das pás, quando se considera o ar um 

fluido invíscido, incompressível e em regime permanente. Já os modelos em Dinâmica de 

Fluidos Computacional (Computational Fluid Dynamics ou CFD) se baseiam em leis 

fundamentais da Mecânica dos Fluidos para resolver a distribuição de velocidades e pressões 

ao longo do domínio discretizado espacialmente e temporalmente, mas seu alto custo 

computacional faz com que não seja incorporado às ferramentas de simulação de 

aerogeradores convencionais. Wang (2012) inclui observações sobre os procedimentos 

experimentais, os quais demandam muito tempo de preparo e execução, além de 

apresentarem um elevado custo para manufatura de peças, sensoriamento e processamento 

de dados, e destaca o amplo uso de BEM nas rotinas convencionais de simulação, apesar 

das limitações do modelo para lidar com efeitos transitórios, interferências de outras turbinas 

e equacionamento da esteira turbulenta. Sobre esse aspecto, Tahani et al (2017) ressalta o 

fato de BEM ser a metodologia mais prática e de menor custo computacional, apesar de exigir 

correções que tornem o modelo mais realista, como as técnicas de Prandtl para calcular 

perdas de ponta de pá. Da mesma forma, verifica-se que o uso de modelos de aerofólios 3D 

fornece resultados mais precisos para os esforços na máquina, em virtude do escoamento 

axial sobre as pás (Amini et al, 2021). Ainda existem outras abordagens numéricas menos 

usuais, como o caso do Método de Vórtice de Esteira (“Vortex Wake Method”), cuja 

implementação se dá pela aplicação da Lei de Biot-Savart, mas o fato de não considerar a 
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expansão do escoamento a jusante faz com que os resultados para esforços sejam pouco 

precisos (Wang, 2012). 

Outro fator notável no modelo BEM para cálculos de escoamento e esforços é a 

dependência de informações prévias sobre as características geométricas dos aerofólios, 

sobretudo as curvas de arrasto e sustentação necessárias à determinação das cargas que 

atuam sobre o rotor, ao contrário da modelagem em CFD que já trata da aerodinâmica 

completa da máquina (Li et al, 2015). Em Oukassou et al (2019), vê-se o levantamento das 

curvas de coeficientes de arrasto e sustentação de perfis NACA por meio de programas CFD 

para então serem utilizadas em rotinas de BEM. 

Na abordagem da dinâmica estrutural, os paradigmas de modelagem consistem em 

técnicas de sistemas multicorpos e método de elementos finitos, entre os quais o primeiro 

possui menor custo computacional e maior precisão e rapidez para lidar com geometrias de 

corpos delgados, o que faz dele a forma mais recorrente de implementação de rotinas para 

simular aerogeradores (Li et al, 2015). Em análise da interação entre solo, fundação e 

estrutura, Gravett & Markou (2021) empregam um modelo de elementos finitos e concluem 

que o detalhamento tridimensional deu resultados mais precisos, mas não se mostrou viável 

pela existência de instabilidades numéricas e excesso de demanda computacional. Cabe 

mencionar que a abordagem multicorpos permite a elaboração de modelos com elementos 

rígidos e flexíveis interligados. Para os elementos elásticos, em geral as pás e a torre, é 

possível a aplicação de técnicas convencionais da mecânica dos sólidos, como as vigas de 

Euler-Bernoulli e de Timoshenko, além de metodologias baseadas em dinâmica modal ou 

mesmo a discretização em conjuntos multicorpos de elos rígidos, embora essa última exija o 

uso de mais elementos para melhorar a precisão, o que faz o tempo de processamento 

aumentar exponencialmente (Xu et al, 2020). 

Para compreender totalmente o comportamento aeroelástico de uma turbina eólica, 

faz-se necessária a abordagem simultânea dos fenômenos estruturais e aerodinâmicos. Em 

análises pontuais, a aplicação de procedimentos mais custosos pode ser observada para 

levantamento de resultados mais precisos. Em geral, isso se dá pelo uso de ferramentas 

próprias para solução de escoamento e dinâmica estrutural, interligadas por códigos 

específicos. Em Wiegard et al (2021) a avaliação de uma turbina offshore é feita pela junção 

de plataformas CFD e de elementos finitos interligadas por uma rotina própria, em que se 

verificou que o método não é viável para simulações de longos intervalos de tempo devido à 

quantidade de trabalho computacional, mas se mostrou útil para detalhamento de movimentos 

e tensões com maior precisão. De forma análoga, existem plataformas que permitem a 

execução de modelos de elementos finitos para a abordagem conjunta dos fenômenos que 
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competem ao fluido e à estrutura, como se observa em Mouhsine et al (2017) e Xue et al 

(2020). 

Como mencionado, o uso de técnicas mais complexas se faz presente em estudos 

específicos. No entanto, para aplicações comerciais de projeto e análise é exigida a avaliação 

de uma vasta quantidade de condições, o que demanda a aplicação de modelos e ferramentas 

de menor custo computacional (Jonkman, 2013). Na iniciativa Offshore Code Comparison 

Collaboration (OC3), bem como em suas continuações, algumas das principais ferramentas 

de simulação de turbinas eólicas foram usadas e comparadas a fim de se estabelecer padrões 

e testes específicos para testar algoritmos (Zhao et al, 2019). Nas ocasiões, foi possível 

verificar o emprego da teoria BEM nos programas comerciais e open-source. 

Não apenas o uso da Teoria de Quantidade de Movimento no Elemento de Pá, mas 

também a aplicação de sistemas multicorpos para fazer a modelagem do conjunto de peças 

e estruturas é uma prática recorrente. A exemplo disso, pode-se citar as ferramentas HAWC2, 

distribuída pela DTU Wind Energy, BLADED, desenvolvida pela DNV GL e OpenFAST, do 

NREL (Jonkman e Buhl, 2005, e Jonkman et al, 2017). Cabe mencionar que HAWC2 pode 

ser usado em simulações de modelos não-convencionais de aerogeradores, como o caso das 

turbinas multi-rotor (Filsoof et al, 2021). Já o OpenFAST é amplamente adotado no meio 

científico pelo fato de ser um código aberto, o que lhe confere versatilidade no 

desenvolvimento e adaptação de modelos, além de ser bem documentado (Serret et al, 2018). 

Aplicações da ferramenta OpenFAST e seu antecessor, FAST (acrônimo de Fatigue, 

Aerodymanics, Structures and Turbulence), contemplam estudos de máquinas convencionais, 

adaptações de subsistemas e técnicas de monitoramento e otimização. Em Fekry & Yoshida 

(2021) foi feita uma adaptação do código OpenFAST para simular uma turbina de 

acionamento direto, para a qual se incluiu um grupo de 5 graus de liberdade adicionais para 

estudar o mancal magnético, o qual se mostrou eficaz para mitigar problemas de vibração 

recorrentes em rolamentos. Rosa et al (2019) aborda um sistema de monitoramento para 

rotores com problemas de desbalanceamento, para o qual as simulações em FAST permitem 

observar os esforços internos que são usados em técnicas de aprendizagem automática 

(machine learning) para detectar falhas e possibilitar manutenções preditivas que reduza o 

custo nivelado de energia. Wang et al (2017) apresenta um algoritmo de otimização de pás 

de turbinas eólicas que leva em consideração a produção de energia, massa dos 

componentes, esforços na união com o cubo e custos; a ferramenta FAST é usada para fazer 

o levantamento de forças, momentos e deflexões relevantes para o problema. 

Dessa forma, verifica-se que a ferramenta OpenFAST é relevante e amplamente 

empregada em estudos envolvendo respostas dinâmicas de turbinas eólicas. Seus modelos 
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e a estruturação de seu código são condizentes com a necessidade de conciliar resultados 

satisfatórios e viabilidade operacional para realizar conjuntos extensos de simulações. 
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 Conforme foi discutido na seção de Estado da Arte, a modelagem dos fenômenos 

físicos que atuam sobre uma turbina eólica passa pelo entendimento e equacionamento da 

interação aerodinâmica com o vento, da dinâmica estrutural e do sistema elétrico e de 

controle. Para isso, algumas teorias foram elaboradas e testadas ao longo da história do 

desenvolvimento da tecnologia de aerogeradores para possibilitar o projeto e a análise destas 

máquinas. 

 Para as finalidades do presente trabalho, os modelos a serem abordados são 

referentes às implementações mais comuns em ferramentas de simulação, entre as quais se 

encontra o OpenFAST, empregado para fazer o levantamento dos dados necessários para o 

estudo de esforços estruturais. Com isso, a teoria se encontra estruturada da seguinte forma: 

a) Teoria da Quantidade de Movimento no Elemento de Pá, que consolida o tratamento 

da aerodinâmica do rotor da turbina a partir do levantamento das cargas provocadas 

pela passagem do vento sobre as pás. A teoria permite calcular a distribuição de forças 

no rotor para estimar torque, empuxo e potência, mas apresenta certas limitações no 

tocante aos fenômenos pontuais relativos à geometria e operação da máquina, tanto 

de aspecto tridimensional, como a produção de vórtices de ponta de pá, quanto 

bidimennsional, como o efeito do estol dinâmico durante manobras de mudança de 

ângulo de passo. Para lidar com essas questões, são introduzidas correções no 

modelo tradicional para tornar os resultados mais próximos da realidade, as quais 

consideram vorticidade proveniente das pontas das pás e do cubo, estado de esteira 

turbulenta, esteira inclinada, estol dinâmico e influência da torre; 

b) Modelagem do perfil de vento, principalmente pelas diretrizes normativas referentes 

aos casos a serem considerados no projeto de um aerogerador. Os principais efeitos 

envolvidos no levantamento do campo de velocidades do vento são o gradiente de 

velocidade ao longo da altura conforme um modelo de camada limite, intensidade de 

turbulência em condições normais e extremas, mudança na direção do vento incidente 

e ocorrência de rajadas. Conforme mencionado, os métodos para simular estas 

condições atmosféricas são apresentadas em normas técnicas pertinentes ao projeto 

de turbinas e indicam os modelos matemáticos e valores de referência para constituir 

modelos em concordância com os dados obtidos em parques eólicos; 

c) Dinâmica de Sistemas Multicorpos, a qual possibilita a elaboração de um modelo para 

decompor o aerogerador em elementos rígidos e flexíveis ligados por relações 

vinculares e propriedades mecânicas de rigidez e amortecimento. Com isso, é possível 

calcular o comportamento da estrutura para obter valores de forças, momentos, 

deslocamentos e rotações de cada elo do conjunto; 
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d) Dinâmica Modal, aplicada para abordar o comportamento dos corpos flexíveis a partir 

do conhecimento de propriedades mecânicas e modais, de forma a complementar o 

modelo multicorpos para representação dos corpos elásticos que apresentam 

deflexões relevantes; 

e) Sistema elétrico e malha de controle, na qual são descritos aspectos gerais dos 

geradores elétricos e principais conjuntos de controle empregados em turbinas eólicas. 

Devido à variedade de tecnologias e especificidades que se observa nesses 

elementos, seu detalhamento é feito junto à descrição dos modelos de turbinas usados 

nas simulações deste estudo, na seção de Metodologia. 

3.1 Teoria de Quantidade de Movimento no Elemento de Pá 

A Teoria de Quantidade de Movimento no Elemento de Pá, doravante referida como 

BEM (Blade Element Momentum), consiste na união de duas teorias para descrever o 

comportamento aerodinâmico de uma turbina eólica: a Teoria de Momentum e a Teoria de 

Elemento de Pá (Moriarty & Hansen, 2005). Em suma, a primeira consiste na visão integral 

do escoamento que incide sobre o rotor para determinação da velocidade efetiva do vento no 

plano de rotação, ao passo que a segunda é focada em uma abordagem discretizada para 

levantamento das forças de arrasto e sustentação em um trecho da pá a partir de suas 

propriedades geométricas e aerodinâmicas. 

 A Teoria de Momentum, também chamada de Disco Atuador, é uma abordagem 

originalmente desenvolvida para a modelagem de hélices em aplicações navais (Moriarty & 

Hansen, 2005). Posteriormente, com o advento das configurações de aerogeradores mais 

recentes, sobretudo os modelos comerciais de eixo horizontal, as abordagens de hélice foram 

adaptadas para possibilitar o projeto e análise dessas novas máquinas. 

As Figuras 3.1 e 3.2 apontam duas das características integrais do escoamento em 

interação com o rotor de uma turbina eólica. A primeira é referente ao efeito de expansão e 

mudança na velocidade do vento em virtude da presença da máquina. Já a segunda 

corresponde à introdução de movimento rotativo no fluido devido à rotação das pás que 

imprimem uma componente de velocidade tangencial. 

Em essência, a abordagem da Teoria de Momentum se baseia no equacionamento 

das leis fundamentais de conservação de massa e quantidade de movimento para o tubo de 

corrente que passa pela seção circular descrita pelo movimento da máquina. Nesse ínterim, 

o rotor é representado por um disco permeável pelo qual o ar passa livremente, mas sofre os 

efeitos das mudanças de quantidade de movimento causados pelo aerogerador. A partir 

dessas definições, é realizado o balanço de massa, momentum linear e momentum angular 

entre os pontos à montante e à jusante da turbina para definir de forma paramétrica a força e 
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o torque imprimidos pelo rotor sobre o escoamento, em função das condições do vento e da 

operação da máquina. 

 

Figura 3.1 — Abordagem da Teoria de Momentum: tubo de corrente. 

 

Fonte: Burton et al (2001) 

 

Figura 3.2 — Abordagem da Teoria de Momentum: esteira helicoidal. 

 

Fonte: Moriarty & Hansen (2005). 

 

Conforme foi descrito, a Teoria de Momentum se vale apenas da caracterização do 

escoamento para definir as cargas sobre o rotor. Por isso, para definir a influências das 

características aerodinâmicas do perfil das pás sobre a operação do aerogerador, foi 

desenvolvida a Teoria de Elemento de Pá, na qual se calculam as forças de arrasto e 

sustentação ao longo das pás com base em suas formas construtivas. 

Uma pá é fabricada com base em alguns perfis de aerofólios específicos, selecionados 

para atender aos requisitos de desempenho do projeto. Por isso, as seções transversais ao 

longo do comprimento da peça apresentam características geométricas e aerodinâmicas 

próprias. Dessa forma, a Teoria de Elemento de Pá se utiliza desse fato para estruturar o 
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cálculo das forças de arrasto e sustentação em trechos discretos da pá para estimar as 

componentes de empuxo e torque originados em cada segmento. 

A Figura 3.3 ilustra um exemplo das cargas aerodinâmicas que resultam da interação 

de um aerofólio com o escoamento incidente. 

 

Figura 3.3 — Decomposição das forças em um perfil aerodinâmico. 

 

Fonte: Moriarty & Hansen (2005). 

 

Por fim, para finalizar o procedimento da Teoria BEM, se estabelece a equivalência 

entre o empuxo e o torque calculados nas abordagens da Teoria de Momentum e Teoria de 

Elemento de Pá. Com isso, são definidas as condições instantâneas do escoamento e as 

cargas aerodinâmicas correspondentes. Assim é possível definir as forças causadas pelo 

escoamento sobre o rotor em cada instante da operação da turbina para determinar de forma 

mais precisa a potência captada pelo aerogerador e os esforços sobre sua estrutura. 

Cabe salientar que a Teoria BEM não contempla alguns efeitos secundários 

importantes para a precisão dos resultados, entre os quais estão as perdas pela vorticidade 

na ponta das pás, as perdas provocadas pelo cubo do rotor e estol dinâmico durante 

manobras de mudança de ângulo de passo ou variação significativa do ângulo de incidência 

do vento. O detalhamento matemático da Teoria BEM e suas correções serão apresentadas 

nos tópicos a seguir. 

3.1.1 Teoria de Momentum 

 Para desenvolver esta teoria, assumimos que o escoamento incidente sobre o rotor 

descreve um tubo de corrente obstruído por um disco permeável que corresponde à área 

varrida pela rotação das pás. Apesar de o fluido transpor o disco, o efeito da obstrução do 

rotor promove uma expansão no tubo de corrente, juntamente à uma redução da velocidade 

do escoamento e o estabelecimento de um gradiente de pressão na direção axial que se 
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inverte abruptamente no contato com a seção do disco rotativo. Estes fenômenos são 

indicados na Figura 3.4, na qual a seção a corresponde ao escoamento livre, a seção d é o 

disco descrito pela rotação da máquina e a seção e corresponde à esteira formada à jusante 

da turbina. 

 Para a aplicação das leis fundamentais sobre o escoamento deste tubo de corrente, 

são tomadas as seguintes hipóteses: 

a) a densidade ρ do ar é constante ao longo do tempo e igual em todas as seções; 

b) a viscosidade do ar é desprezível; 

c) o escoamento ocorre em regime permanente; 

d) efeito gravitacional sobre o ar é desprezível; 

e) considera-se um volume de controle limitado pelo tubo de corrente entre as 

seções a e e. 

 

Figura 3.4 — Tubo de corrente e diagramas de pressão e velocidade correspondentes. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 Dadas essas condições, pode-se aplicar a lei de conservação de massa, que após as 

devidas simplificações resulta na eq. (3). Nesse desenvolvimento, �̇� indica a vazão mássica 

em uma seção de área A. 
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�̇�𝑎 =  �̇�𝑒 = �̇�𝑑 (1) 

𝜌𝑈∞𝐴𝑎 =  𝜌𝑈𝑒𝐴𝑒 = 𝜌𝑈𝑑𝐴𝑑  (2) 

𝑈∞𝐴𝑎 =  𝑈𝑒𝐴𝑒 = 𝑈𝑑𝐴𝑑  (3) 

 
 Para aplicação da lei de conservação de quantidade de movimento linear considera-

se que o fluido sofre uma força resistente ao escoamento, representada como o oposto da 

força de empuxo E, como indicado na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 — força axial do disco sobre o escoamento. 

 

Fonte: autoria própria 

 

 Com isso, a lei de conservação de quantidade de movimento resulta na eq. (6). 

𝐸 = �̇�𝑒𝑈𝑒 − �̇�𝑎𝑈∞       (4) 

𝐸 = �̇�𝑑(𝑈𝑒 − 𝑈∞)       (5) 

𝐸 = 𝜌𝑈𝑑𝐴𝑑(𝑈𝑒 − 𝑈∞)  (6) 

 Para definir a força de empuxo, pode-se observar a distribuição de pressão ao longo 

da superfície do disco. Ao considerar que nas faces voltadas à montante e à jusante a pressão 

está distribuída uniformemente, o empuxo se resume à expressão eq. (7). 

𝐸 = 𝐴𝑑(𝑝𝑑
− − 𝑝𝑑

+)  (7) 

 A equação obtida para o empuxo envolve a pressão do escoamento. No entanto, para 

desenvolver a eq. (6) é preciso relacionar esta força com as velocidades do fluido. Para isso, 

aplica-se a equação de Bernoulli entre os pontos a e d e entre os pontos d e e de forma a 

relacionar os valores de pressões e velocidades. 

𝜌
𝑈∞

2

2
+ 𝑝∞ =  𝜌

𝑈𝑑
2

2
+ 𝑝𝑑

+   (8) 
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𝜌
𝑈𝑒

2

2
+ 𝑝∞ =  𝜌

𝑈𝑑
2

2
+ 𝑝𝑑

−   (9) 

 Ao subtrair a eq. (8) da eq. (9), obtém-se a relação descrita na eq. (10). 

𝑝𝑑
− − 𝑝𝑑

+ = 𝜌
1

2
(𝑈𝑒

2 − 𝑈∞
2)  (10) 

 Ao substituir o resultado acima na eq. (7), pode-se desenvolver a expressão do 

empuxo em função das velocidades. 

𝐸 = 𝐴𝑑𝜌
1

2
(𝑈𝑒

2 − 𝑈∞
2)    (11) 

 Com isso, pode-se relacionar as eq. (11) e eq. (6). 

𝜌𝑈𝑑𝐴𝑑(𝑈𝑒 − 𝑈∞) = 𝐴𝑑𝜌
1

2
(𝑈𝑒

2 − 𝑈∞
2)         (12) 

𝑈𝑑(𝑈𝑒 − 𝑈∞) =
1

2
(𝑈𝑒

2 − 𝑈∞
2)   (13) 

𝑈𝑑 =
1

2
(𝑈𝑒 + 𝑈∞)     (14) 

 A eq. (14) indica que a velocidade do escoamento na seção do rotor é igual à média 

aritmética das velocidades à montante e à jusante. 

 Para desenvolver as relações da teoria BEM, é usual utilizar o fator de indução axial 𝑎 

(Burton et al, 2001), o qual é definido pela eq. (15). 

𝑎 =
(𝑈∞−𝑈𝑑)

𝑈∞
      (15) 

 Ao rearranjar, obtém-se a eq. (16). 

𝑈𝑑 = 𝑈∞(1 − 𝑎)  (16) 

 Com o fator de indução axial, a eq. (14) fornece uma expressão para a velocidade do 

vento na esteira. 

𝑈𝑒 = 𝑈∞(1 − 2𝑎)  (17) 

 Em posse das relações nas eq. (16) e eq. (17), a eq. (6) pode ser desenvolvida para 

expressar a força de empuxo em função do fator de indução axial. 

𝐸 = 2𝜌𝑈∞
2𝐴𝑑(1 − 𝑎)𝑎  (18) 

 Por fim, ao dividir o disco em elementos anelares infinitesimais, como apontado na 

Figura 3.6, a força elementar que atua sobre cada anel é descrita pela eq. (19). 

𝑑𝐸 = 4𝜋𝜌𝑈∞
2𝑟(1 − 𝑎)𝑎𝑑𝑟  (19) 
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Figura 3.6 — Elemento anelar do disco do rotor. 

 

Fonte: Moriarty & Hansen (2005). 

 

 Analogamente, aplica-se a lei da conservação da quantidade de movimento angular 

nas seções à montante, 𝐿𝑎, e à juzante, 𝐿𝑒 , ao se considerar o efeito do torque do rotor e a 

produção de movimento rotativo na esteira. Para este equacionamento, considera-se a 

mesma divisão do escoamento em seções anelares. Em cada trecho, o balanço da quantidade 

de movimento angular é feito como indicado abaixo, onde 𝑑𝑄 é o momento resultante sobre 

o elemento anelar. 

𝑑𝑄 = �̇�𝑒𝐿𝑒 − �̇�𝑎𝐿𝑎 = �̇�𝑑(𝐿𝑒 − 𝐿𝑎)  (20) 

 Ao considerar que o vento em campo aberto, correspondente à seção a, não apresenta 

velocidade angular, obtém-se a eq. (21). 

𝑑𝑄 = �̇�𝑑𝐿𝑒     (21) 

 Para uma velocidade angular ω na esteira, o desenvolvimento segue como apontado 

a seguir. 

𝑑𝑄 = �̇�𝑑(𝜔𝑟2) (22) 

𝑑𝑄 = 𝜌𝑑𝑈𝑑𝐴𝑑(𝜔𝑟2)  (23) 

 Então, analogamente à definição do fator de indução axial, faz-se o uso de um fator 

de indução tangencial 𝑎′ (Burton et al, 2001) que relaciona a rotação do fluido na esteira com 

a velocidade angular Ω do rotor, conforme apresentado na eq. (24). 

𝑎′ =
𝜔

2𝛺
  (24) 

 Com isso, a eq. (23) pode ser expressa da seguinte forma. 



44 
 

   
 

𝑑𝑄 = 𝜌𝑑𝑈𝑑𝐴𝑑2𝛺𝑎′𝑟2 (25) 

 Ao expressar a área do elemento anelar e aplicar a expressão da eq. (16) para a 

velocidade na seção do rotor, obtém-se a eq. (26). 

𝑑𝑄 = 4𝜋𝜌𝑑𝛺𝑈∞(1 − 𝑎)𝑎′𝑟3𝑑𝑟 (26) 

3.1.2 Teoria de Elemento de Pá 

 A Teoria de Elemento de Pá se baseia no cálculo das cargas aerodinâmicas sobre as 

pás do rotor a partir das características aerodinâmicas dos perfis das seções transversais. 

Nesse âmbito, a peça é dividida em elementos infinitesimais onde a seção pode ser 

considerada constante ao longo do comprimento. Ademais, as pás são admitidas como sendo 

idênticas, de forma que a força axial e o torque em um elemento anelar do rotor, como indicado 

na Figura 3.6, pode ser obtido pela contabilização da soma da contribuição das B pás que 

formam a turbina. A Figura 3.7 apresenta uma indicação da divisão da pá. 

 

Figura 3.7 — Esquematização da Teoria de Elemento de Pá. 

 

Fonte: Kulunk (2011). 

 As componentes das cargas aerodinâmicas sobre um elemento são definidas pelo 

conhecimento das curvas de coeficientes de arrasto e sustentação em função do ângulo de 

ataque. Com a determinação dessas componentes, é possível definir as forças na direção 

axial e tangencial que resultam no empuxo e no torque sobre o rotor. Os diagramas da Figura 

3.8 indicam exemplos das curvas de arrasto e sustentação que caracterizam um aerofólio. A 

Figura 3.9 aponta os vetores correspondentes sobre um perfil. 
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Figura 3.8 — representação de coeficiente de sustentação (CL) e coeficiente de arrasto (CD) versus 
ângulo de ataque. 

   

Fonte: autoria própria 

Figura 3.9 — diagrama de forças sobre um aerofólio. 

 

Fonte: autoria própria 

 

 O ângulo φ definido entre a direção do vento na seção do rotor e o plano de rotação é 

expressa a partir das componentes axial e tangencial de velocidade indicadas na Figura 3.10. 

A eq. (27) indica o cálculo deste ângulo quando se o movimento de deflexão da pá, indicado 

pelos termos ve-ip e ve-op (velocidades in-plane e out-plane). Cabe observar que para as 

situações em que a deflexão é desprezível, estes termos são contabilizados como sendo 

nulos. 

  

Figura 3.10 — Componentes da velocidade do vento na seção do rotor. 

 

Fonte: Moriarty & Hansen (2005) – modificado. 
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tan(𝜑) =
𝑈∞(1−𝑎) + 𝑣𝑒−𝑜𝑝

𝛺𝑟(1+𝑎′) + 𝑣𝑒−𝑖𝑝
      (27) 

 O coeficiente de sustentação é definido como a razão entre a força de sustentação e 

a força proveniente da pressão dinâmica do escoamento, como indicado na eq. (28). Dessa 

forma, define-se a expressão para a força de sustentação a seguir. 

𝐶𝐿 =
𝐿

1

2
𝜌𝑑𝐴𝑈𝑟𝑒𝑙

2
  (28) 

∴ 𝐿 =
1

2
𝐶𝐿𝜌𝑑𝐴𝑈𝑟𝑒𝑙

2  

 De forma análoga, a definição do coeficiente de arrasto na eq. (29) conduz à expressão 

da força correspondente. 

𝐶𝐷 =
𝐷

1

2
𝜌𝑑𝐴𝑈𝑟𝑒𝑙

2  (29) 

∴ 𝐷 =
1

2
𝐶𝐷𝜌𝑑𝐴𝑈𝑟𝑒𝑙

2  

 

Figura 3.11 — Componente axial e lateral da carga aerodinâmica sobre o aerofólio. 

 

Fonte: Moriarty & Hansen (2005) – modificado. 

 

 Com isso, para calcular a força de empuxo e o torque sobre um elemento anelar do 

disco descrito pelo rotor, basta decompor as forças de arrasto e sustentação nas direções 

correspondentes, como indicado na Figura 3.11. Para a hipótese indicada anteriormente de o 

rotor contar com B pás idênticas, o resultado final é indicado pelas eqs. (32) e (35). 

𝑑𝐸 = 𝐵(𝑑𝐿 cos 𝜑 +  𝑑𝐷 sin 𝜑)  (30) 

𝑑𝐸 = 𝐵
1

2
𝜌𝑑𝑈𝑟𝑒𝑙

2(𝐶𝐿 cos 𝜑 +  𝐶𝐷 sin 𝜑)𝑑𝐴  (31) 
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𝑑𝐸 = 𝐵
1

2
𝜌𝑑𝑈𝑟𝑒𝑙

2(𝐶𝐿 cos 𝜑 +  𝐶𝐷 sin 𝜑)𝑐𝑑𝑟  (32) 

𝑑𝑄 = 𝐵(𝑑𝐿 sin 𝜑 −  𝑑𝐷 cos 𝜑)𝑟       (33) 

𝑑𝑄 = 𝐵
1

2
𝜌𝑑𝑈𝑟𝑒𝑙

2(𝐶𝐿 sin 𝜑 −  𝐶𝐷 cos 𝜑)𝑟𝑑𝐴  (34) 

𝑑𝑄 = 𝐵
1

2
𝜌𝑑𝑈𝑟𝑒𝑙

2(𝐶𝐿 cos 𝜑 +  𝐶𝐷 sin 𝜑)𝑐𝑟𝑑𝑟  (35) 

3.1.3 Processo iterativo da Teoria BEM 

 Ao fim do equacionamento dos esforços pelas abordagens da Teoria de Momentum e 

Teoria de Elemento de Pá, tem-se o conjunto de expressões formado pelas eqs. (19), (26), 

(27), (32) e (35), nas quais os fatores de indução axial e tangencial fazem a conexão entre as 

duas teorias utilizadas. Assim, pode-se estabelecer um processo iterativo para calcular o 

empuxo e o torque ao longo da área do rotor a cada instante. Dessa forma, determina-se as 

condições de solicitação estrutural e conversão de potência com base nas características 

construtivas das pás e descrição das condições do escoamento pelos fatores de indução axial 

e tangencial. 

φ = arctan (
𝑈∞(1−𝑎) + 𝑣𝑒−𝑜𝑝

𝛺𝑟(1+𝑎′) + 𝑣𝑒−𝑖𝑝
)   

𝑑𝐸 = 4𝜋𝜌𝑑𝑈∞
2𝑟(1 − 𝑎)𝑎𝑑𝑟    

𝑑𝐸 = 𝐵
1

2
𝜌𝑑𝑈𝑟𝑒𝑙

2(𝐶𝐿 cos 𝜑 +  𝐶𝐷 sin 𝜑)𝑐𝑑𝑟  

𝑑𝑄 = 4𝜋𝜌𝑑𝛺𝑈∞(1 − 𝑎)𝑎′𝑟3𝑑𝑟    

𝑑𝑄 = 𝐵
1

2
𝜌𝑑𝑈𝑟𝑒𝑙

2(𝐶𝐿 cos 𝜑 +  𝐶𝐷 sin 𝜑)𝑐𝑟𝑑𝑟  

 Apesar da Teoria BEM ser uma abordagem mais completa que as teorias que a 

embasam, quando trabalhadas isoladamente, sua aplicação ainda possui limitações que não 

contemplam os fenômenos de uma operação de aerogerador real, o que demanda a aplicação 

de correções e adaptações no modelo para incluir efeitos secundários relevantes, as quais 

serão discutidas adiante. 

3.1.4 Modelo para perdas de ponta e de cubo 

 Uma das limitações decorrentes da Teoria BEM é a ausência da modelagem do efeito 

dos vórtices produzidos nas extremidades das pás, tanto nos pontos de união com o cubo 

quanto nas pontas, como esquematizado na Figura 3.12. 
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Figura 3.12 — Vórtices em um rotor de eixo horizontal. 

 

Fonte: Burton et al (2001). 

 

 Os vórtices de ponta de pá provocam uma redução nas forças aerodinâmicas que 

produzem o movimento do rotor. Isso posto, a originação desses fenômenos causa uma 

redução na capacidade de captação de potência mecânica da máquina, conhecida como 

perda de ponta de pá, a qual pode ser inserida no modelo da Teoria BEM por meio de um 

fator associado a este efeito segundo o método desenvolvido por Prandtl (Kulunk, 2011). O 

fator de perda é calculado segundo a eq. (36). 

𝑓𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 =
2

𝜋
arccos {𝑒𝑥𝑝 [

−(𝐵
2⁄ ) (1−(𝑟

𝑅⁄ )

(𝑟
𝑅⁄ ) 𝑠𝑒𝑛𝜑

]}  (36) 

 Adicionalmente, um modelo análogo é utilizado para contabilizar os efeitos da perda 

provocada pela interferência do cubo sobre o escoamento. O fator de correção empregado 

neste caso é descrito pela eq. (37) (Moriarty e Hansen, 2005), na qual rcubo se refere ao raio 

do cubo do rotor. 

𝑓𝑐𝑢𝑏𝑜 =
𝐵(𝑟−𝑟𝑐𝑢𝑏𝑜)

2 𝑟 𝑠𝑒𝑛𝜑
       (37) 

 Verifca-se pelas expressões anteriores que os fatores de perda correspondentes aos 

vórtices de ponta de pá e de cubo são funções da posição r em que se avalia seus efeitos. 

Assim, os pontos ao longo da direção radial do rotor são impactados simultaneamente por 

ambos os fenômenos, e a composição da perda combinada se dá pela multiplicação dos dois 

fatores (Moriarty e Hansen, 2005), como indicado na eq. (38). 

𝐹 = 𝑓𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎𝑓𝑐𝑢𝑏𝑜  (38) 

 Com isso, o modelo da Teoria BEM é corrigido pela inserção do fator F nas equações 

provenientes da abordagem da Teoria de Elemento de Pá, ou seja, nas eqs. (32) e (35), para 

considerar as perdas causadas em cada trecho discreto do rotor, como indicado nas eqs. (39) 

e (40). 

𝑑𝐸 = 𝐹𝐵
1

2
𝜌𝑑𝑈𝑟𝑒𝑙

2(𝐶𝐿 cos 𝜑 +  𝐶𝐷 sin 𝜑)𝑐𝑑𝑟  (39) 
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𝑑𝑄 = 𝐹𝐵
1

2
𝜌𝑑𝑈𝑟𝑒𝑙

2(𝐶𝐿 cos 𝜑 +  𝐶𝐷 sin 𝜑)𝑐𝑟𝑑𝑟    (40) 

3.1.5 Correção de Glauert 

 Segundo descrito por Moriarty e Hansen (2005), a Teoria BEM também apresenta uma 

limitação quando o fator de indução axial é superior a 0.4 e se aproxima do estado de esteira 

turbulenta (a > 0.5) segundo a qual o modelo prevê uma inversão no fluxo de ar à jusante da 

turbina. Todavia, o que se verifica na prática é que nessa situação ocorre a passagem de 

fluido de fora para dentro da região da esteira, o que aumenta sua turbulência. Para lidar com 

essa condição, Glauert elaborou um modelo de correção sobre o Coeficiente de Empuxo, o 

qual foi modificado por Buhl para incluir o fator de perda pela vorticidade. 

 O Coeficiente de Empuxo 𝐶𝑇 é definido como a relação entre a força axial no rotor e a 

força proveniente da pressão dinâmica do vento aplicada à área varrida pela rotação das pás, 

como indicado na eq. (41). 

𝐶𝑇 =  
𝐸

1

2
𝜌𝑈∞

2𝜋𝑅2
  (41) 

  
Figura 3.13 — Curva de Ct versus a para Teoria BEM e correção de Glauert. 

 
Fonte: (Moriarty e Hansen, 2005). 

 

 Assim, a correção de Glauert modificada por Buhl decorre da eq. (42) e resulta na 

expressão para cálculo do coeficiente de indução axial indicada na eq. (43). No entanto, 

ressalta-se que este modelo foi elaborado para um rotor completo, mas seu uso é estendido 

à abordagem de elementos anelares usada na Teoria BEM por falta de alternativas mais 
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consistentes (Moriarty e Hansen, 2005). Na Figura 3.13 é possível verificar o efeito da 

correção sobre a faixa de valores de a em que ocorre o estado de esteira turbulenta. 

𝐶𝑇 =  
8

9
+ (4𝐹 −  

40

9
) 𝑎 + (

50

9
− 4𝐹) 𝑎2  (42) 

𝑎 =  
18𝐹−20− √𝐶𝑇(50−36𝐹)+12𝐹(3𝐹−4)

36𝐹−50
   (43) 

3.1.6 Correção de esteira inclinada 

 A formulação original da Teoria BEM parte da consideração de um tubo de corrente 

cujo eixo central coincide com a linha de centro do rotor. No entanto, é comum que as turbinas 

operem com certo desalinhamento entre a direção do vento e a direção do eixo de rotação 

das pás, em virtude de desalinhamentos no ângulo de guinada ou mudanças repentinas na 

direção do deslocamento das massas de ar. Em face desse cenário, foi necessário incluir 

adaptações na formulação original da Teoria BEM para incluir os efeitos desse 

desalinhamento entre vento e rotor. 

 

Figura 3.14 — Ângulos utilizados no modelo de Pitt e Peters. 

 

Fonte: (Moriarty & Hansen, 2005) – modificado. 

 

 O modelo utilizado no sistema OpenFAST se baseia na correção elaborada por Pitt e 

Peters a partir do modelo original de Glauert, o qual consiste na correção do fator de indução 

axial em função dos ângulos de incidência do vento e direção da esteira (Moriarty e Hansen, 

2005). Na Figura 3.14 estão indicados os ângulos relevantes para o cálculo do novo fator de 

indução, quais sejam: 

a) γ – correspondente ao ângulo entre o eixo de rotação da máquina e a 

direção principal do vento incidente; 
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b) χ – correspondente ao ângulo dentre o eixo de rotação e a direção da 

esteira formada à jusante da turbina; 

c) ψ – ângulo azimutal medido a partir do ponto mais próximo da região à 

jusante do rotor, considerando sua inclinação e guinada. 

 O ângulo χ de saída da esteira pode ser relacionado com o ângulo de incidência do 

vento pela eq. (44) (Coleman, Feingold e Stempin, 1945 apud Moriarty e Hansen, 2005). 

𝑡𝑎𝑛𝜒 =
𝑈∞(𝑠𝑒𝑛𝛾−𝑎 tan(

𝜒
2⁄ )

𝑈∞ (𝑐𝑜𝑠𝛾−𝑎)
   (44) 

 Com isso, o fator de indução axial corrigido pela inclinação resulta na seguinte 

expressão. 

𝑎𝑖𝑛𝑐𝑙 = 𝑎 (1 +  
15𝜋𝑟

32𝑅
 𝑡𝑎𝑛

𝜒

2
cos 𝜓)   (45) 

 Vale frisar que assim como a correção de Glauert apresentada anteriormente, o 

método de Pitt e Peters foi originalmente elaborado para tratar de toda a área do rotor, mas 

sua aplicação no método computacional do OpenFAST é feita nos elementos anelares que 

compõem o modelo BEM. Ademais, o método se baseia na modelagem de uma esteira 

cilíndrica, o que se mostra válido apenas para rotores com carregamentos baixos, apesar de 

os resultados para os movimentos de guinada se mostrarem mais condizentes que a 

abordagem original (Moriarty e Hansen, 2005). 

3.1.7 Estol dinâmico 

 Como mencionado no modelo de Elemento de Pá, o cálculo das forças provenientes 

da interação da pá com o vento depende do conhecimento das propriedades aerodinâmicas 

dos perfis, expressas por meio de coeficientes de arrasto e sustentação mapeados em 

diferentes valores de ângulo de ataque, como indicado na Figura 3.8. Em geral, o 

levantamento desses parâmetros é feito em uma faixa limitada de valores angulares, e a 

definição do seu comportamento para toda a faixa de 360° é feita pela consideração de o perfil 

se comportar como uma placa plana em ângulos de ataque mais elevados (Moriarty e Hansen, 

2005). 

 No entanto, estas curvas são obtidas para medições estáticas. Para considerar a 

mudança de ângulo de ataque ao longo do tempo, como ocorre na operação de um 

aerogerador, é necessário fazer adaptações no modelo estático. Nesse caso, o estol dinâmico 

é um dos fenômenos mais conhecidos e determinantes na definição de cargas aerodinâmica. 

Para as simulações desenvolvidas neste trabalho, o método adotado para abordar os efeitos 

do estol dinâmico é o modelo de Beddoes-Leishman (Damiani e Hayman, 2019). 
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 Em suma, a abordagem de Leishman e Beddoes se dá pela correção das forças na 

direção normal e na direção da corda, descritas pelos fatores Cn e Cc obtidos a partir da 

decomposição das forças de arrasto e sustentação. A Figura 3.15 indica estas componentes. 

 

Figura 3.15 — Coeficientes de força na direção normal e na direção da corda. 

 

Fonte: Damiani e Hayman, 2019. 

 

Figura 3.16 — a) Coeficiente da força normal em função do ângulo de ataque e b) ponto de 
separação em função do ângulo de ataque. 

a)  b)  

Fonte: Moriarty & Hansen, 2005 – modificado. 

 

 Na Figura 3.16 está indicado o comportamento genérico do coeficiente de força normal 

em função do ângulo de ataque conforme este varia ao longo do tempo. O gráfico do ponto 

de separação, medido a partir do bordo de ataque como uma porcentagem do comprimento 
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da corda, mostra a diferença entre a abordagem do aerofólio em caso estático e caso 

transiente. 

 Com isso, a correção se dá a partir das expressões derivadas da Teoria de Kircchoff 

e empregadas por Beddoes para ajustar os parâmetros em função do ângulo de ataque (α), 

ângulo de sustentação nula (α0) e da inclinação da curva (Cnα) (Moriarty e Hansen, 2005). 

Cabe mencionar que nas eqs. (46) e (47) a variável xc se refere à distância medida ao longo 

da linha de corda, a partir do bordo de ataque. 

𝐶𝑁 =  𝐶𝑁𝛼(𝛼 − 𝛼0) (
1+√𝑥𝑐

𝑐⁄

2
)

2

    (46) 

𝐶𝐶 =  𝐶𝑁𝛼(𝛼 − 𝛼0) tan 𝛼 √
𝑥𝑐

𝑐⁄     (47) 

 Com isso, se adaptam os valores dos coeficientes de arrasto e sustentação, 

adicionando-se uma parcela referente ao arrasto mínimo (CD0). 

𝐶𝐿 =  𝐶𝑁 cos 𝛼 + 𝐶𝐶  𝑠𝑒𝑛𝛼   (48) 

𝐶𝐷 =  𝐶𝑁 sen 𝛼 − 𝐶𝐶  𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝐶𝐷0   (49) 

3.1.8 Aerodinâmica da torre 

 A presença da torre causa uma perturbação no escoamento, a qual é sentida 

majoritariamente nos modelos de turbina com rotor à jusante, mas também afeta a operação 

dos modelos com rotor voltado à montante. 

 Para o estudo desenvolvido neste trabalho, as máquinas utilizadas são todas modelos 

de turbinas com rotores à montante. Para esses casos, aplicou-se um modelo para equacionar 

o campo de velocidades ao redor da torre que combina a solução de escoamento potencial 

ao redor de um trecho cilíndrico que compõe a torre com uma parcela proveniente da 

formação de esteira na região posterior, com base no coeficiente de arrasto Cd-torre (Bak, 

Aagaard Madsen e Johasen, 2001, apud Moriarty & Hansen, 2005), como mostrado nas eqs. 

(50) e (51), nas quais U é a velocidade no escoamento livre na altura correspondente e as 

componentes u e v são referentes às direções x (longitudinal) e y (lateral) respectivamente. 

𝑢

𝑈
= 1 − 

(𝑥+0,1)2−𝑦2

((𝑥+0,1)2−𝑦2)2
+ 

𝐶𝐷−𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒

2𝜋

(𝑥+0,1)

(𝑥+0,1)2−𝑦2
  (50) 

𝑣

𝑈
= 2

(𝑥+0,1)𝑦

((𝑥+0,1)2−𝑦2)2
+ 

𝐶𝐷−𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒

2𝜋

𝑦

(𝑥+0,1)2−𝑦2
   (51) 
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3.2 Modelagem do vento 

 A interação do vento com o terreno causa redução da sua velocidade próximo à 

superfície, produzindo a chamada camada limite. Assim, ao se avaliar o comportamento de 

um aerogerador, seja em etapa de projeto ou em operação, é preciso levar em consideração 

o perfil de velocidades do escoamento. Os modelos mais frequentemente empregados para 

levantamento desse perfil fazem uso de um parâmetro associado à rugosidade do terreno e 

pelo menos uma medição de vento a uma altura z0  conhecida. São as chamadas Lei de 

Potência (eq. 52) e Lei Logarítmica (eq. 53), que resultam na distribuição de velocidades 

apresentada na Figura 3.17. 

𝑉(𝑧) =  𝑉(𝑧0) (
𝑧

𝑧0
)

𝑛

   (52) 

𝑉(𝑧) =  𝑉(𝑧0) (
ln(𝑧 ℎ0⁄ )

ln(𝑧0 ℎ0⁄ )
)   (53) 

 Nota-se que a Lei de Potência faz uso do fator de cisalhamento n para contabilizar o 

efeito da rugosidade do terreno, ao passo que a Lei Logarítmica se baseia na medida do 

comprimento de rugosidade superficial h0 relacionada à altura média dos obstáculos 

presentes na região. 

 Os parâmetros de rugosidade estão relacionados com a interferência que o terreno 

exerce sobre o escoamento das massas de ar. A Tabela 3.1 contém alguns valores de 

referência para o comprimento de rugosidade. 

 

Tabela 3.1 — Comprimento de rugosidade para diferentes tipos de terreno. 

Descrição do terreno h0 

Cidades, florestas 0,7 

Subúrbios, área rural arborizada 0,3 

Vilas, área rural com árvores e cercas 0,1 

Terreno agrícola aberto, poucas árvores e construções 0,03 

Terreno gramado plano 0,01 

Área desértica, alto mar 0,001 

 

Fonte: Burton et al (2001) 
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Figura 3.17 — Perfil de velocidades do vento próximo à superfície. 

 

Fonte: autoria própria 

 

 Outro ponto importante a se destacar é a variação do valor da velocidade do vento, 

dado que o movimento das massas de ar não ocorre de forma constante. De fato, medições 

realizadas ao longo do tempo podem detectar inúmeras flutuações aleatórias dos valores de 

velocidade do escoamento, como indicado no exemplo da Figura 3.18. Assim, além do perfil 

da camada limite descrito anteriormente, a velocidade também apresenta oscilações ao longo 

do tempo, como mostrado na eq. 54. (CRESESB, 2005). 

𝑉(𝑡) =  �̅� + 𝛥𝑉(𝑡)   (54) 

 
Figura 3.18 — Oscilação da velocidade do vento turbulento. 

 

Fonte: autoria própria 

  

 Em geral, emprega-se modelos estatísticos para representar o espectro de 

velocidades medido ao longo de um território, sendo o método mais utilizado a Distribuição 

de Weibull, a qual requer o conhecimento de dois parâmetros relacionados ao valor médio �̅� 
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e desvio-padrão 𝜎𝑉 das medições. Com esses dados, obtêm-se os fatores de forma e escala 

apontados nas eqs. (55) e (56), nas quais  𝛤 representa a função gama (Burton et al, 2001). 

𝑘 = (
𝜎𝑉

�̅�
)

−1,086

   (55) 

𝑐 =  
�̅�

𝛤(1+
1

𝑘
)
   (56) 

 Em posse do fator de escala c e fator de forma k, a função densidade de probabilidade 

é obtida pela eq. (57). 

𝑝(𝑉) = (
𝑘

𝑐
) ∙ (

𝑉

𝑐
)

𝑘−1

 ∙ 𝑒−(𝑉
𝑐⁄ )

𝑘
    (57) 

 Assim, pode-se estabelecer o comportamento dos ventos em uma dada região a partir 

de um histórico de medições, como mostrado na Figura 3.19. Essa distribuição indica a 

frequência relativa de incidência para cada valor de velocidade. Essa informação é primordial 

no dimensionamento e seleção de turbinas com base em sua curva de potência. 

 

Figura 3.19 — Distribuição de velocidade do vento para a cidade de Natal/RN. 

 

Fonte: autoria própria 

3.2.1 Classes de turbinas 

 A referência para o desenvolvimento e validação de projetos de turbinas eólicas é 

pautada nas condições atmosféricas indicadas em normas técnicas, das quais a IEC 61400-

1 se mostra uma referência internacional em relação ao levantamento dos requisitos de 

projeto para turbinas eólicas de eixo horizontal. Isso posto, os cenários e informações 

aplicados neste trabalho foram elaborados com base nas diretrizes dessa norma. Os 
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parâmetros referentes às condições atmosféricas normais do texto da IEC estão listados na 

Tabela 3.2. Cabe salientar que a norma contempla condições extremas relacionadas a 

temperaturas fora da faixa normal definida, ocorrência de raios, gelo e tremores sísmicos. No 

entanto, para o presente estudo não foram considerados esses casos excepcionais. 

 

Tabela 3.2 — Parâmetros para condições atmosféricas normais. 

Parâmetro Valor normativo 

Temperatura ambiente De -10º C a 40° C 

Umidade relativa 95% 

Intensidade da radiação solar 1000 W/m² 

Densidade do ar 1,225 kg/m³ 

 

Fonte: IEC (2019). 

 

 As turbinas são categorizadas em classes de acordo com a velocidade de referência 

do vento incidente (Vref) e as intensidades de turbulência (Iref), como indicado na Tabela 3.3. 

Cada classe é associada a um valor característico de velocidade de referência usado como 

base para determinar as faixas de velocidades atreladas às condições normais e extremas. 

As classes de turbulência definem o valor da intensidade de turbulência esperada para um 

escoamento de 15 m/s. 

 

Tabela 3.3 — Classes de turbinas. 

Classe da turbina 

eólica 
I II III 

Vref (m/s) 50 42,5 37,5 

A Iref 0,16 

B Iref 0,14 

C Iref 0,12 

 

Fonte: IEC (2019). 

 

 A norma estabelece que nas condições normais as velocidades médias na altura do 

cubo do rotor (Vh) em tomadas de 10 minutos devem seguir uma distribuição de Rayleigh 

conforme indicado na eq. (58). A velocidade média Vm adotada como referência para essa 

distribuição corresponde ao valor médio anual esperado para cada classe, correspondente a 

20% da velocidade de referência. 

𝑃𝑅(𝑉ℎ) =  1 − exp [−𝜋(𝑉ℎ 2𝑉𝑚⁄ )2]   (58) 
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 O perfil de velocidades deve seguir a Lei de Potência, cujo fator de cisalhamento 

aplicado é, por padrão, 0,2 (IEC, 2019). Em geral, toma-se por referência a medida da 

velocidade e altura do cubo do rotor, indicados por Vh e zh respectivamente na eq. (59). 

𝑉(𝑧) =  𝑉ℎ(𝑧 𝑧ℎ⁄ )𝑛   (59) 

 A turbulência do escoamento é definida pelo desvio-padrão da velocidade (𝜎1), a qual 

é expressa pela eq. (60) para as classes listadas na Tabela 5.3.  O parâmetro b é adotado 

como 5,6 m/s para todas as situações mencionadas. A intensidade de turbulência I é definida 

conforme a eq. (61).  

𝜎1 =  𝐼𝑟𝑒𝑓(0,75 𝑉ℎ + 𝑏)   (60) 

𝐼 =  𝜎1 𝑉ℎ⁄    (61) 

3.2.2 Modelos de turbulência 

 Modelos teóricos para lidar com a turbulência atmosférica são baseados em técnicas 

de distribuição estatística (Dwivedi et al, 2020). Sobre esse ponto, o modelo desenvolvido por 

Kaimal é apontado em norma como opção para desenvolver cálculos de esforços em projetos 

de turbinas eólicas (IEC, 2019). 

 O espectro de Kaimal consiste em um método para elaborar a série temporal das 

componentes da velocidade do vento. Para isso, usa-se a formulação da densidade espectral 

de potência apresentada na eq. (62) (Jonkman & Kilcher, 2012). 

𝑆𝑘(𝑓) =  
4𝜎𝑘

2(
𝐿𝑘

𝑉ℎ
⁄ )

[1+6𝑓(
𝐿𝑘

𝑉ℎ
⁄ )]

5
3⁄
    (62) 

 O índice k faz referência à compoente da velocidade correspondente ao espectro. 

Assim, para k igual a 1 o espectro é referente à componente na direção principal do vento não 

perturbado pela turbina, k igual a 2 corresponde à componente na direção lateral e k igual a 

3 é a componente vertical. 

 O termo Lk usado para levantamento da distribuição espectral é definido em norma 

(IEC, 2019) e equivale ao parâmetro integral de escala da componente da velocidade, 

calculado pela eq. (63). 

𝐿𝑘 = {
8,10𝛬   𝑠𝑒   𝑘 = 1
 2,70𝛬   𝑠𝑒   𝑘 = 2
0,66𝛬   𝑠𝑒   𝑘 = 3

    (63) 

 O fator Λ é o parâmetro de escala de turbulência longitudinal adotado como igual a 42 

m para máquinas com altura de cubo superior a 60 m (IEC, 2019). Como este trabalho trata 
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de turbinas de grande porte, o parâmetro Λ é sempre definido nesse valor. Logo, Lk pode ser 

escrito diretamente como os valores nominais correspondentes. 

𝐿1 = 340,2    (64) 

𝐿2 = 113,4    (65) 

𝐿3 = 27,72    (66) 

 Já o parâmetro σk é dado em função do desvio-padrão para condição de turbulência 

normal, como indicado nas expressões abaixo, onde σ1 é defiido na eq. (60). 

𝜎2 = 0,8𝜎1, 𝑠𝑒 𝑘 = 2   (67) 

𝜎3 = 0,5𝜎1, 𝑠𝑒 𝑘 = 3    (68) 

 Adicionalmente, aplica-se uma função de correlação espacial para a componente 

longitudinal da velocidade, mostrada na eq. (69) para um valor de frequência f e dois pontos 

separados por uma distância l medida na direção perpendicular à direção do incidência do 

vento (IEC, 2019). Em linhas gerais, o uso da correlação para produzir o campo de 

velocidades faz com que as velocidades em dois pontos sejam mais próximas do mesmo valor 

quanto menor a distância entre eles. 

𝐶𝑜ℎ(𝑙, 𝑓) = exp {−12 [(
𝑓𝑙

𝑉ℎ
)

2
+ (

0,12𝑙

8,1𝛬
)

2
]

0,5

}   (69) 

3.2.3 Diretrizes normativas para condições de vento 

 Em vista da variedade de fenômenos atmosféricos que influenciam o comportamento 

dos ventos, é difícil ter uma previsão exata das condições que se apresentam ao longo da 

vida útil de uma turbina eólica. Em face dessa incerteza, as diretrizes normativas indicam o 

dimensionamento de componentes a partir de eventos entendidos como cenários extremos, 

os quais englobam as principais situações nas quais a máquina é submetida aos 

carregamentos mais severos. 

 A seguir são apresentados os modelos indicados pela norma IEC 61400-1 para 

abordar esses casos extremos de carregamento que pautam a definição dos esforços 

solicitantes aplicados em projetos de aerogeradores. 

3.2.3.1 Modelo de turbulência normal (MTN) 

 O MTN se baseia na condição de operação mais frequentemente observada. Em 

suma, ele indica padrões de comportamento do vento que se enquadram nas definições das 

classes de turbulência apresentados na Tabela 3.3. Neste caso, o comportamento oscilatório 
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da velocidade é definido a partir do desvio-padrão calculado pela eq. (70), na qual foi tomada 

a eq. (60) e substituído o valor do coeficiente b. 

𝜎1 =  𝐼𝑟𝑒𝑓(0,75𝑉ℎ + 5,6)  (70) 

 O desvio-padrão aumenta proporcionalmente ao incremento da velocidade longitudinal 

do vento, como indicado na Figura 3.20. Assim, em velocidades mais altas são detectadas 

oscilações mais expressivas. 

 

Figura 3.20 — Evolução do desvio-padrão em função da velocidade na altura do cubo. 

 

Fonte: IEC (2019). 

 

 A medida da oscilação da velocidade usualmente é feita pelo índice de turbulência, 

que consiste na razão entre o desvio-padrão e a velocidade longitudinal, conforme a eq. (71). 

𝐼 =  
𝜎1

𝑉ℎ
   (71) 

 Para as componentes laterais, o desvio-padrão depende do modelo de turbulência 

utilizado, mas deve obedecer aos limites indicados nas eqs. (72) e (73) (IEC, 2019). 

𝜎2 ≥ 0,7 𝜎1   (72) 

𝜎3 ≥ 0,5 𝜎1   (73) 

 A Figura 3.21 apresenta uma comparação entre modelos estocásticos para velocidade 

do vento ao longo do tempo, produzidos por um algoritmo pseudoaleatório no qual os valores 

foram ajustados para apresentar o desvio-padrão correspondente ao índice de turbulência da 

classe da turbina. Nesses gráficos é possível visualizar a diferença na amplitude da oscilação 

da velocidade em cada direção. 
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Figura 3.21 — Comparação entre diferentes índices de turbulência. 

 

Fonte: Imamura Junior e Zachariadis (2020). 

3.2.3.2 Modelo de Velocidade de Vento Extrema (MVE) 

 O MVE consiste na elaboração de um perfil de velocidades baseado em eventos não 

recorrentes nos quais o perfil médio de velocidades desenvolve valores além do comum. 

 Neste contexto, as diretrizes da IEC definem um evento que tem a probabilidade de 

ocorrer uma vez a cada 50 anos, descrito pelo perfil V50. Para o caso de regime permanente, 

a função da velocidade ao longo da altura é dada pela eq. (74). Nessa condição, também se 

considera um desalinhamento em relação ao ângulo de guinada constante ao longo de todo 

o intervalo de tempo, dentro de uma faixa de ±15°. Já nos casos em que se considera a 

turbulência, o perfil médio é calculado pela eq. (75). 

𝑉50(𝑧) =  1,4𝑉𝑟𝑒𝑓 (
𝑧

𝑧ℎ
)

0,11
   (74) 

𝑉50(𝑧) =  𝑉𝑟𝑒𝑓 (
𝑧

𝑧ℎ
)

0,11
   (75) 

 De forma análoga, existe um modelo para representar um evento cuja expectativa é 

de ocorrências anuais, para o qual o perfil de velocidades é dado pela eq. (76) tanto para 

regime permanente quanto para escoamento turbulento; basta tomar a função V50 do caso 

correspondente. 
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𝑉1(𝑧) =  0,8 𝑉50(𝑧)   (76) 

 Por fim, a turbulência para ambos os eventos é pautada por uma oscilação que resulta 

no desvio-padrão apontado na eq. (77). 

𝜎1,𝑀𝑉𝐸 =  0,11 𝑉ℎ   (77) 

3.2.3.3 Modelo de Turbulência Extrema (MTE) 

 O caso de turbulência extrema é representado por um modelo no qual o perfil médio 

de velocidades é dado pela lei de potência em condições normais, descrito na eq. (59), e 

desvio padrão obtido a partir da eq. (78), na qual Vm é a velocidade média anual da classe da 

turbina (IEC, 2019). 

𝜎1,𝑀𝑇𝐸 =  2 𝐼𝑟𝑒𝑓 [0,072 (
𝑉𝑚

2
+ 3) (

𝑉ℎ

2
− 4) + 10]   (78) 

3.2.3.4 Rajada Extrema em Operação (REO) 

 Rajadas são picos súbitos de velocidade com duração da ordem de poucos segundos, 

mas que devido ao patamar que atingem podem provocar vibrações estruturais e solicitações 

internas que demandam atenção para o dimensionamento apropriado dos elementos que 

compõem o aerogerador. 

 O modelo utilizado em IEC (2019) para representar este evento consiste na formulação 

de um perfil normal de velocidades, de acordo com a eq. (59), ao qual é adicionada uma 

parcela que descreve a oscilação da velocidade durante a passagem da rajada. A Figura 3.22 

indica um exemplo do comportamento da velocidade na altura de cubo na passagem da 

rajada. 

 A rajada extrema é determinística e sua descrição conforme a norma IEC remete a um 

evento que dura por 10,5 segundos. O perfil de velocidade se comporta como apresentado 

na eq. (79). 

𝑉(𝑧, 𝑡) = {
𝑉ℎ(𝑧

𝑧ℎ⁄ )
0,2

− 0,37𝑉𝑟𝑎𝑗𝑠𝑒𝑛 (3𝜋𝑡
10,5⁄ ) [1 − cos (2𝜋𝑡

10,5⁄ )] , 0 < 𝑡 < 10,5

𝑉ℎ(𝑧
𝑧ℎ⁄ )

0,2
                                                                                                   , 𝑡 ≥ 10,5

      (79) 

 O termo Vraj corresponde à magnitude da rajada e é calculado pela eq. (80) a partir 

dos parâmetros utilizados para definir o modelo de turbulência normal e velocidade de vento 

extrema. 

𝑉𝑟𝑎𝑗 = min {1,35(𝑉1 − 𝑉ℎ) ; 3,3 [
𝜎1

1+0,1(𝐷
𝛬⁄ )

]}   (80) 
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Figura 3.22 — Exemplo de rajada segundo o modelo descrito na norma IEC61400-1 

 

Fonte: IEC (2019) – modificado 

 

3.2.3.5 Mudança de Direção Extrema (MDE) 

 Além das alterações na magnitude da velocidade, o vento também pode apresentar 

mudanças repentinas de direção que resultam em condições extremas de carregamentos. 

Assim como as rajadas, as mudanças extremas de direção são eventos que duram poucos 

segundos, mas o ângulo final alcançado permanece pelo restante do tempo de análise, como 

indicado na Figura 3.23. 

 O modelo indicado por IEC (2019) é a mudança de ângulo descrita por uma curva 

cossenoidal que se desenvolve ao longo de 6 segundos, como indicado na eq. (81), em que 

t=0 indica o instante inicial da mudança. A eq. (82) indica o método para calcular a magnitude 

da mudança de direção extrema. 

 
Figura 3.23 — Exemplo de Mudança de Direção Extrema. 

 

Fonte: IEC, 2019 – modificado. 
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𝜃(𝑡) = {

0,                             𝑡 < 0

±0,5𝜃𝑒[1 − cos(𝜋𝑡
6⁄ )], 0 ≤ 𝑡 ≤ 6

±𝜃𝑒 ,                           𝑡 > 6

    (81) 

𝜃𝑒 = ±4 arctan {
𝜎1

𝑉ℎ[1+0,1(𝐷
𝛬⁄ )]

}   (82) 

3.2.3.6 Mudança de Direção com Rajada Coerente Extrema (DRE) 

 A DRE consiste na combinação dos efeitos provocados pelos eventos de rajada e 

mudança de direção. Em essência o modelo apresentado na IEC 61400-1 para abordar esse 

fenômeno consiste na junção do caso MDE discutido anteriormente aliado a uma variação da 

magnitude da velocidade do vento, a qual não se reduz ao final do período em que ocorrem 

as alterações no escoamento, ao contrário do que se observa no evento REO. 

 O evento completo ocorre em 10 segundos. A caracterização de cada um dos efeitos 

(rajada e mudança de direção) se dá a partir dos parâmetros de magnitude de rajada coerente 

extrema Vrc e de mudança de direção θrc, cujas definições estão indicadas nas eqs. (83) e 

(84). 

𝑉𝑟𝑐 = 15 𝑚/𝑠   (83) 

𝜃𝑟𝑐(𝑉ℎ) = {
180°,                                        𝑠𝑒  𝑉ℎ < 4𝑚/𝑠 

720°(𝑚
𝑠⁄ )

𝑉ℎ
,                    𝑠𝑒 4𝑚/𝑠 ≤ 𝑉ℎ ≤ 𝑉𝑟𝑒𝑓

  (84) 

 Em posse desses parâmetros, as funções da velocidade e ângulo de incidência são 

definidos pelas expressões abaixo. 

𝑉(𝑧, 𝑡) = {

𝑉ℎ(𝑧
𝑧ℎ⁄ )0,2,                                                  𝑡 < 0

𝑉ℎ(𝑧
𝑧ℎ⁄ )0,2 + 0,5𝑉𝑟𝑐[1 − cos(𝜋𝑡

𝑇⁄ )], 0 ≤ 𝑡 ≤ 10

𝑉ℎ(𝑧
𝑧ℎ⁄ )0,2 + 𝑉𝑟𝑐 ,                                       𝑡 > 10

   (85) 

𝜃(𝑡) = {

0°,                             𝑡 < 0

±0,5𝜃𝑟𝑐[1 − cos(𝜋𝑡
10⁄ )], 0 ≤ 𝑡 ≤ 10

±𝜃𝑟𝑐,                           𝑡 > 10

    (86) 

3.2.3.7 Cisalhamento do Vento Extremo (CVE) 

 O modelo CVE trata do caso transiente para o cisalhamento vertical e horizontal, 

descritos nas eqs. (87) e (88) respectivamente (IEC, 2019). Cabe ressaltar que para etapas 

de dimensionamento o sinal do termo transiente na eq. (88) deve ser escolhido para 

representar o pior caso, ou seja, o que conduz às maiores cargas. 
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𝑉(𝑧, 𝑡) = {
𝑉ℎ(𝑧

𝑧ℎ⁄ )0,2 ± (
𝑧−𝑧ℎ

𝐷
) [2,5 + 1,28𝜎1 (

𝐷

𝛬
)

1

4
] [1 − cos(2𝜋𝑡

𝑇⁄ )], 0 ≤ 𝑡 ≤ 12

𝑉ℎ(𝑧
𝑧ℎ⁄ )0,2,                                                                                            𝑡 > 12

      (87) 

𝑉(𝑦, 𝑧, 𝑡) = {
𝑉ℎ(𝑧

𝑧ℎ⁄ )0,2 ± (
𝑦

𝐷
) [2,5 + 1,28𝜎1 (

𝐷

𝛬
)

1

4
] [1 − cos(2𝜋𝑡

𝑇⁄ )], 0 ≤ 𝑡 ≤ 12

𝑉ℎ(𝑧
𝑧ℎ⁄ )0,2,                                                                                       𝑡 > 12

      (88) 

3.3 Método de Kane para Sistemas Multicorpos 

 A análise dinâmica de um sistema multicorpos por meio de métodos clássicos, como 

os modelos de Newton e Lagrange, pode demandar uma quantidade proibitiva de tempo e 

recursos (Kane e Levinson, 1985). Assim, estudou-se ao longo das últimas décadas modelos 

alternativos que possibilitassem o estudo desses sistemas de forma mais eficiente. 

 Dentre as técnicas desenvolvidas, o Método de Kane se baseia em uma abordagem 

lagrangeana por meio de coordenadas generalizadas que buscam reduzir a complexidade 

das formulações para equacionar o movimento e definir as expressões da dinâmica dos 

sistemas (Mitiguy e Kane, 1996), ao passo que mantém uma estrutura vetorial alinhada ao 

modelo de Newton-Euler, esta última se mostrando vantajosa para estudo de mecanismos 

com muitos elos, mesmo que haja poucos graus de liberdade (Gwon, 2011). Usualmente o 

conjunto de coordenadas generalizadas mais adequado para tratar de um caso específico é 

encontrado por inspeção (Gillespie, 2003). 

 Neste tópico é apresentado o desenvolvimento do método de Kane descrito por 

Gillespie (2003). Sinteticamente, a obtenção das equações de movimento se dá a partir do 

balanço de duas grandezas denominadas forças ativas generalizadas (Fr) e forças de inércia 

generalizadas (Fr
*), em que o índice r varia de 1 até a quantidade de graus de liberdade do 

sistema. As relações expressas na eq. (89) são chamadas de equações dinâmicas de Kane 

(Kane e Levinson, 1985). 

𝐹𝑟 + 𝐹𝑟
∗ =  0  (89) 

 Dado um mecanismo com w elos dispostos de forma que os centros de massa xi 

ocupem posições px
i em relação a um referencial inercial E, o Princípio Fundamental da 

Dinâmica para o elemento Ni da cadeia é expresso segundo a eq. (90), onde 𝑎𝑥𝑖𝐸  é a 

aceleração do centro de massa. 

𝐹𝑥𝑖 − 𝑚𝑁𝑖 𝑎𝑥𝑖𝐸 = 0  (90) 

 Para descrever o sistema em termos de coordenadas generalizadas qr, faz-se a 

parametrização das posições px
i em função dessas coordenadas e do tempo. 
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𝑝𝑥𝑖 =  𝑝𝑥𝑖(𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛, 𝑡)  (91) 

 Define-se um espaço tangente formado por uma base de n vetores, de forma que a 

eq. (90) pode ser decomposta em n equações escalares a partir da multiplicação pelos vetores 

da base tangente. 

𝜏𝑟
𝑥𝑖𝐸 ∙ 𝐹𝑥𝑖 − 𝜏𝑟

𝑥𝑖𝐸 ∙ 𝑚𝑁𝑖 𝑎𝑥𝑖𝐸 = 0  (92) 

 A base do espaço tangente pode ser descrita em função das chamadas velocidades 

parciais 𝑉𝐸
𝑟
𝑥𝑖, as quais são definidas a partir da relação entre as derivadas das coordenadas 

generalizadas e as velocidades generalizadas ur. Na eq. (93) é mostrada essa relação e a 

matriz X indica os termos das r-ésimas linhas que não contém a variável ur. 

[
�̇�1

⋮
�̇�𝑛

 ] =  𝑊 ∙ [

𝑢1

⋮
𝑢𝑛

 ] + 𝑋   (93) 

 Ao desenvolver a expressão para a derivada das posições px
i pela regra da cadeia, 

obtém-se a eq. (94). 

𝑉𝑥𝑖𝐸 =  [
𝜕𝑝𝑥𝑖

𝜕𝑞1

𝐸

⋯
𝜕𝑝𝑥𝑖

𝜕𝑞𝑛

𝐸

] ∙ [
�̇�1

⋮
�̇�𝑛

] +  
𝜕𝑝𝑥𝑖

𝜕𝑡

𝐸

   (94) 

 Substituindo as derivadas das coordenadas generalizadas pelas velocidades 

generalizadas, a expressão se reduz à eq. (95), na qual a parcela 𝑉𝑡
𝑥1𝐸  engloba todos os 

termos que não contém nenhum elemento ur e os seus coeficientes são as próprias 

velocidades parciais. 

𝑉𝑥𝑖𝐸 =  [ 𝑉1
𝑥𝑖𝐸 ⋯ 𝑉𝑛

𝑥𝑖𝐸 ] ∙ [

𝑢1

⋮
𝑢𝑛

] +  𝑉𝑡
𝑥1𝐸    (95) 

 Com isso, nota-se que as velocidades parciais podem ser obtidas a partir das 

derivadas das posições px
i escritas em termos das coordenadas generalizadas. 

𝑉𝐸
𝑟
𝑥𝑖 =  

𝜕𝑝𝑥𝑖

𝜕𝑢𝑟

𝐸

   (96) 

 Conforme mencionado anteriormente, o método de Kane emprega as velocidades 

parciais como vetores da base do espaço tangente, de forma que a Segunda Lei de Newton 

para o i-ésimo corpo pode ser escrita como um conjunto de r equações por meio do produto 

escalar mostrado abaixo. 

𝑉𝑟
𝑥𝑖 ∙𝐸 𝐹𝑥𝑖 − 𝑉𝑟

𝑥𝑖𝐸 ∙ 𝑚𝑁𝑖 𝑎𝑥𝑖𝐸 = 0   (97) 
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 O procedimento análogo é feito para o movimento angular dos corpos, o que conduz 

à relação expressa pela eq. (98). 

𝜔𝑟
𝑥𝑖 ∙𝐸 𝑀𝑁𝑖 − 𝜔𝑟

𝑥𝑖𝐸 ∙ (𝐼𝑁𝑖  𝛼𝑥𝑖𝐸 +  𝜔𝑁𝑖𝐸 × 𝐼𝑁𝑖 ∙ 𝜔𝑁𝑖𝐸 ) = 0   (98) 

 Por fim, tem-se as expressões para as forças ativas generalizadas, as quais englobam 

os efeitos de todos os esforços externos sobre o sistema. 

𝐹𝑟  =  ∑ [
𝑤

𝑖=1
𝑉𝑟

𝑥𝑖 ∙𝐸 𝐹𝑥𝑖 + 𝜔𝑟
𝑥𝑖 ∙𝐸 𝑀𝑁𝑖]  (99) 

 De modo similar, as forças de inércia generalizadas consistem nas forças de inércia 

decorrentes do uso do Ponto de Vista de D’Alambert. 

𝐹𝑟
∗  =  ∑ [

𝑤

𝑖=1
− 𝑉𝑟

𝑥𝑖𝐸 ∙ 𝑚𝑁𝑖 𝑎𝑥𝑖𝐸 − 𝜔𝑟
𝑥𝑖𝐸 ∙ (𝐼𝑁𝑖  𝛼𝑥𝑖𝐸 +  𝜔𝑁𝑖𝐸 ×  𝐼𝑁𝑖 ∙ 𝜔𝑁𝑖𝐸 )]   (100) 

 A formulação dos modelos utilizados para as simulações de aerogeradores se baseia 

no modelo de Kane aplicado nos sistemas de coordenadas definidos na ferramenta 

OpenFAST. O detalhamento dos graus de liberdade e sistemas de coordenadas adotados 

para as análises são detalhados no próximo item. 

3.3.1 Modelo dinâmico OpenFAST 

 No procedimento implementado na ferramenta OpenFAST, as equações de 

movimento originadas pelo Método de Kane para um aerogerador de três pás são levantadas 

a partir de um sistema de 24 graus de liberdade, listados na Tabela 3.4 (Jonkman & Buhl 

Junior, 2005). 

 A partir desses graus de liberdade, são elencadas 24 coordenadas generalizadas 

correspondentes, as quais são utilizadas para descrever os movimentos dos componentes da 

máquina pelo desenvolvimento das relações descritas na eq. (89). 

 No entanto, a formulação de Kane não contabiliza os esforços internos entre elos do 

mecanismo. Por isso, para calcular os esforços solicitantes no aerogerador é feita uma 

consideração adicional: para determinar as reações em um elo A decorrentes do elo B, retira-

se o elo B e se adiciona as forças e momentos correspondentes. Ao escrever as equações de 

movimento dessa forma, é possível determinar os esforços internos em uma única rodada de 

iterações (Jonkman & Buhl Junior, 2003). Essas solicitações internas são apresentadas em 

coordenadas locais de cada componente, a partir da projeção apontada na eq. (101), em que 

Fx é a componente escrita na direção X do sistema de coordenadas local, FB→A é a força 

equivalente à reação do elo B sobre A e iA é o versor na direção X. O procedimento análogo 

é feito para os demais esforços e direções. 
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Tabela 3.4 — Graus de liberdade da turbina eólica pelo modelo OpenFAST. 

Grau de liberdade Descrição 

1 Translação longitudinal na base da torre. 

2 Translação lateral na base da torre. 

3 Translação vertical na base da torre. 

4 Rotação de rolagem na base da torre. 

5 Rotação de tombamento na base da torre. 

6 Rotação de guinada na base da torre. 

7 Primeiro modo de vibrar longitudinal da torre. 

8 Segundo modo de vibrar longitudinal da torre. 

9 Primeiro modo de vibrar lateral da torre. 

10 Segundo modo de vibrar lateral da torre. 

11 Rotação de guinada da nacele. 

12 Rotação do gerador. 

13 Rotação do eixo principal. 

14 Primeiro modo de vibrar flapwise da pá 1. 

15 Primeiro modo de vibrar flapwise da pá 2. 

16 Primeiro modo de vibrar flapwise da pá 3. 

17 Segundo modo de vibrar flapwise da pá 1. 

18 Segundo modo de vibrar flapwise da pá 2. 

19 Segundo modo de vibrar flapwise da pá 3. 

20 Primeiro modo de vibrar edgewise da pá 1. 

21 Primeiro modo de vibrar edgewise da pá 2. 

22 Primeiro modo de vibrar edgewise da pá 3. 

23 Articulação do rotor em relação à nacele. 

24 Articulação da calda em relação à nacele. 

 
Fonte: Jonkman e Buhl Junior (2005). 

 

𝐹𝑥 =  𝐹𝐵→𝐴 ∙ 𝑖𝐴   (101) 

 O modelo OpenFAST contém sistemas de coordenadas posicionados ao longo de todo 

o aerogerador para representar os graus de liberdades indicados na Tabela 3.4. Para as 

finalidades deste trabalho, serão considerados os esforços decompostos nos eixos 

apresentados na Figura 3.24.  

 Os sistemas de coordenadas são definidos segundo as descrições na Tabela 3.5 

conforme Jonkman e Buhl Junior (2005). 
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Tabela 3.5 — Definições dos Sistemas de Coordenadas usados em OpenFAST. 

Sistema de coordenadas Descrição 

OtXtYtZt 

• A origem Ot é o ponto de intersecção do centro da torre 

com o plano da seção de união da torre com a fundação. 

• Xt é a direção horizontal alinhada com a direção principal 

do vento incidente. 

• Yt é a direção lateral que aponta para a esquerda 

quando se olha para jusante. 

• Zt aponta verticalmente para cima. 

OpXpYpZp 

• A origem Op é o ponto do eixo de rotação de guinada da 

nacele em uma cota igual à altura da torre medida a 

partir da base da torre. 

• Xp é paralelo a Xt quando a torre não está defletida. 

• Yp é paralelo a Yt quando a torre não está defletida. 

• Zp é paralelo a Zt quando a torre não está defletida. 

Ob,iXb,iYb,iZb,i 

(i = 1,2,3) 

• A origem Ob,i é o ponto de intersecção do eixo de rotação 

do ângulo de passo com o plano da seção de união da 

pá com o cubo do rotor. 

• Xb,i é definido a partir dos demais eixos para compor um 

triedro dextrógiro. 

• Yb,i aponta para o bordo de fuga da pá e é paralelo à 

corda na seção onde o ângulo de torção é nulo. 

• Zb,i aponta para a ponta da pá ao longo do eixo de 

rotação do ângulo de passo. 

Fonte: adaptado de Jonkman e Buhl Junior, 2005. 
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Figura 3.24 — Sistemas de coordenadas para representação dos esforços. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

3.3.2 Modelagem dos elementos flexíveis. 

 O comportamento das estruturas flexíveis (pás e torre) é descrito pelos modos de 

vibrar previamente calculados com base nas propriedades mecânicas desses elementos. 

Como apontado na Tabela 3.4, os modos considerados para estudo do movimento do 

aerogerador são os dois primeiros modos longitudinais e laterais da torre, os dois primeiros 

modos na direção de flapwise da pá e o primeiro modo de edgewise da mesma. 

 A caracterização da forma dos modos no sistema OpenFAST é feita por meio de 

polinômios que descrevem a curva formada pela estrutura, como o exemplo da Figura 3.25. 

 Para incorporar esses modos ao modelo dinâmico, são utilizados os fatores de 

participação modal, como indicado na eq. (102) em que ϕi é o autovetor referente ao i-ésimo 

modo. 

{𝑥}𝑖 =  𝜙𝑖{𝑦}𝑖   (102) 

 

Sentido de 

rotação 
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Figura 3.25 — Ilustração dos modos de vibrar da torre em uma direção. 

 

Fonte: Jonkman e Buhl Junior, 2005. – modificado. 

3.4 Sistema elétrico e malha de controle 

 Aerogeradores estão sujeitos às alterações do ambiente, as quais incluem oscilações 

do regime de ventos, bem como rajadas de magnitude muito maior que as condições 

operacionais da turbina. Com isso, faz-se necessário o uso de sistemas de controle que 

possibilitem a adaptação da máquina às mudanças do ambiente e confiram proteção em 

condições adversas capazes de danificar o equipamento. As tecnologias para controle de uma 

turbina eólica consistem em: 

a) Controle do ângulo de passo: consiste na rotação da pá em torno de seu eixo 

longitudinal. Com isso, pode-se alterar o ângulo de ataque das pás para modificar o 

carregamento aerodinâmico sobre elas, o que possibilita alterar a velocidade do rotor 

para buscar maior captação de potência em regime de vento abaixo da velocidade 

nominal e parada de segurança quando o vento atinge velocidades alarmantes. 

b) Freio de ponta de pá: sistema que promove a rotação de uma porção da pá ao redor 

do eixo de passo, promovendo um momento de frenagem sobre o rotor. A Figura 3.26 

ilustra esse mecanismo. 

c) Controle de estol: turbinas que não possuem controle ativo de passo da pá em geral 

são projetadas para atingir o estol quando a velocidade do vento chega a patamares 

de risco ao equipamento. Com a ocorrência do estol, a pá perde parte da capacidade 

de gerar sustentação, fazendo com que o torque no eixo seja reduzido, como mostrado 

na Figura 3.27. 

d) Controle de guinada: em geral, turbinas de grande porte possuem sistema de controle 

ativo de guinada, o qual promove a rotação da nacele em torno do eixo central da torre 

para adequar ou manter a posição do rotor em relação ao vento. 



72 
 

   
 

e) Freio de eixo: equipamento de frenagem comum para reduzir a rotação do eixo da 

máquina por atrito. 

 

Figura 3.26 — Exemplo de atuadores para ângulo de passo. 

 

Fonte: Muhammad et al, 2017 

 

Figura 3.27 — Descolamento do escoamento em ângulo de ataque alto. 

 

Fonte: Hemami, 2012  
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4 METODOLOGIA 

 Para calcular os esforços solicitantes de um aerogerador nas diferentes condições de 

vento indicadas na norma IEC 61400-1 são feitas simulações numéricas em modelos 

paramétricos de máquinas desse tipo. As turbinas estudadas foram formuladas pelo NREL 

para servirem de referência para o desenvolvimento dos códigos do sistema FAST, a partir 

do qual se derivou o OpenFAST. Apesar desses modelos estarem tecnologicamente 

defasados em relação às turbinas observadas comercialmente na época da publicação deste 

trabalho, a dificuldade em se obter informações públicas a respeito dos detalhes construtivos 

dos equipamentos modernos restringe o uso de dados atualizados para os modelos simulados 

e justifica o estudo das máquinas disponibilizadas pelo NREL. O detalhamento de cada um 

dos aerogeradores analisados é feito no tópico 4.2. 

 A representação do comportamento do vento correspondente a cada caso é feita por 

meio de algoritmos numéricos capazes de produzir séries temporais da velocidade do 

escoamento de forma a obedecer aos modelos normativos descritos no item 3.2. Para 

levantamento dessas séries foram utilizadas ferramentas de pré-processamento 

desenvolvidas pelo NREL para produzir casos de vento em formatos de arquivo compatíveis 

com o OpenFAST. Os modelos de turbulência normal e extrema são produzidos pelo 

programa TurbSim, enquanto os demais eventos extremos são extraídos do programa 

IECWind. O detalhamento da operação dessas ferramentas e das especificações dos casos 

de vento é feito no item 4.4. 

 Cabe ressaltar que o estudo dos esforços solicitantes obtidos a partir da formulação 

de Kane para o modelo de aerogerador implementado no sistema OpenFAST como apontado 

no item 3.3. é abordado na norma IEC 61400-1 como diretriz para projeto de turbinas. No 

entanto, o levantamento dos esforços críticos é feito a partir de um conjunto de casos que 

envolvem falhas elétricas e eventos de controle associados a adequações emergenciais às 

condições atmosféricas. Isso posto, ressalta-se que o escopo deste trabalho é estudar a 

variação dos esforços estruturais de um aerogerador em virtude dos diferentes regimes de 

vento. Portanto, não é feita qualquer abordagem referente aos procedimentos de 

dimensionamento de componentes apontados em norma. 

  Neste tópico, são descritas a ferramenta de simulação OpenFAST, as condições de 

vento e as turbinas parametrizadas para as análises. 

4.1 OpenFAST 

O programa utilizado nas análises é o OpenFAST v.2.1.0, plataforma para simulação 

de turbinas eólicas desenvolvida pelo NREL. Essa ferramenta consiste em um simulador 
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aeroelástico capaz de prever cargas para turbinas de duas ou três pás, instaladas onshore ou 

offshore. Sua estrutura modular abrange a complexidade multi-física do funcionamento de 

turbinas eólicas, por meio do acoplamento de simulações não-lineares no domínio do tempo 

(Jonkman e Jonkman, 2016, Jonkman e Buhl Junior., 2005, NREL, 2019). A fim de possibilitar 

simulações precisas em tempo computacional comercialmente viável, o OpenFAST emprega 

leis fundamentais associadas a soluções computacionais prévias e dados experimentais 

(Sprague, Jonkman e Jonkman, 2015). 

O OpenFAST é um programa desenvolvido em caráter modular. Isso significa que o 

sistema é composto de sub-rotinas destinadas à análise de fenômenos específicos, em 

especial o módulo aerodinâmico (cargas provenientes do vento sobre o rotor e a torre), 

elástico (dinâmica estrutural) e de controle (sistemas elétricos e de controle). O acoplamento 

dessas soluções é feito por meio de um módulo principal. A modularização possibilita o 

intercâmbio das rotinas do OpenFAST com outras plataformas de simulação, como sistemas 

específicos de dinâmica de multicorpos ou método de elementos finitos (Sprague, Jonkman e 

Jonkman, 2015). 

 

Figura 4.1 — Descrição dos módulos do sistema OpenFAST. 

 

Fonte: Jonkman e Jonkman, 2016 – modificado. 

 

O programa completo conta com módulos específicos para abordar todos os 

fenômenos esperados em uma turbina de instalação offshore. Isso significa que além dos 

cálculos realizados para tratar da aerodinâmica do conjunto, da dinâmica estrutural e das 
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rotinas de controle, existem módulos próprios para abordar eventos relacionados aos 

movimentos das ondas do mar, correntezas e cabos de fixação, como indicado na Figura 4.1. 

Contudo, o OpenFAST permite que o usuário escolha quais módulos serão utilizados nas 

simulações para adequar os procedimentos a diferentes casos, e isso inclui instalações de 

turbinas onshore, para as quais são utilizados apenas os módulos referentes à operação 

dessas instalações, a saber: 

a) Inflow, no qual são definidas as condições atmosféricas e comportamento do 

vento, 

b) Aerodyn, para cálculo das cargas aerodinâmica sobre o aerogerador, 

c) Servodyn, no qual são definidas e processadas as rotinas de controle, 

d) Elastodyn, responsável por resolver a dinâmica estrutural e calcular os 

esforços internos e movimentos dos componentes. 

 Na Figura 4.2. são indicados os módulos empregados nas simulações para as análises 

das turbinas onshore analisadas. 

 A inserção dos modelos de aerogerador para simulação é feita pela parametrização 

dos dados referentes às características construtivas de cada máquina, no tocante às 

propriedades aerodinâmicas, mecânicas, geométricas, elétricas, além do detalhamento do 

sistema de transmissão e das malhas de controle. A Figura 4.3. indica esquematicamente a 

definição de algumas medidas e pontos de referência. 

 

Figura 4.2 — Módulos utilizados nas simulações de turbinas onshore. 

 

Fonte: autoria própria 

 

 Os principais pontos destacados no modelo são os centros de massa (C.M.) do cubo, 

da nacele e mancal de guinada. Também é apontada a unidade de medição inercial (UMI) 

instalada na nacele, o vértice do cone descrito pela rotação das pás, além dos eixos de giro 

do rotor e de guinada. As medições são indicadas pelas variáveis empregadas no código 

OpenFAST, como a distância do centro de massa do cubo à ponta da pá (TipRad), o ângulo 

de inclinação do eixo principal (ShftTilt), distância do cubo ao eixo central da torre (OverHang), 
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altura da torre (TowerHt), a distância do topo da torre ao eixo principal (Twr2Shft), 

coordenadas do centro de massa do cubo (HubCM), da nacele (NacCMxn e NacCMzn) e da 

UMI (NcIMUxn e NcIMUzn). A configuração padrão é para turbinas voltadas à juzante. Por 

isso, algumas variáveis do aerogerador à montante são negativas para representar essa 

orientação. 

 

Figura 4.3 — Parametrização do aerogerador. 

 

Fonte: Jonkman e Buhl Junior, 2005 – modificado. 

 

 Já as propriedades aerodinâmicas das pás são introduzidas a partir da segmentação 

destas peças em trechos discretos nos quais a forma da seção transversal é assumida 

constante. Com isso, são indicadas as características geométricas referentes ao comprimento 

de corda, ângulo de torção e forma do perfil, como indicado na Figura 4.4, em que são 
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indicadas as direções referentes à linha de corda (t), normal (n), arrasto (d), sustentação (l) e 

momento (m). 

 O perfil de aerofólio indicado em cada trecho é associado às tabelas que contém os 

pontos das curvas de coeficiente de arrasto (CD), sustentação (CL) e momento de inclinação 

(CM), conforme exemplificado nas Figuras 4.5. 

 
Figura 4.4 — Modelo de perfil para caracterização das pás. 

 

Fonte: Jonkman et al, 2017 – modificado. 

 
Figura 4.5 — Coeficientes de arrasto, sustentação e momento para perfil NACA64. 

 

Fonte: Jonkman et al., 2009 – modificado. 

 
 Por fim, as propriedades mecânicas dos elementos flexíveis são indicadas de forma 

semelhante às aerodinâmicas, por meio da discretização das peças. Com isso, são indicados 

os valores referentes à caracterização de massa, momentos de inércia e rigidez em cada 

trecho. 
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4.2 Características das turbinas eólicas analisadas 

Tabela 4.1 — Características dos modelos de turbinas analisados. 

Modelo 
5MW-Baseline 

(T1) 

WP 5.0 MW 

(T2) 

WP 3.0 MW 

(T3) 

Potência nominal 5 MW 5 MW 3 MW 

Orientação do rotor, número de pás À montante, 3 pás 

Controle Controle de ângulo de passo coletivo. 

Diâmetro do rotor 126 m 128 m 99 m 

Diâmetro do cubo 3,00 m 6,40 m 4,95 m 

Altura do cubo 90 m 154,5 m 119,4 m 

Velocidade de vento de cut-in 3 m/s 3 m/s 3 m/s 

Velocidade de vento nominal 11,4 m/s 11,3 m/s 11,3 m/s 

Velocidade de vento de cut-out 25 m/s 25 m/s 25 m/s 

Velocidade de ponta de pá nominal 80 m/s 75 m/s 75 m/s 

OverHang1 5,00 m 6,00 m 4,65 m 

Inclinação do eixo principal 5° 5° 5° 

Ângulo de pré-cone 2,5° 0° 0° 

Massa do rotor 110 000 kg 209 407 kg 101 319 kg 

Massa da nacele 240 000 kg 270 669 kg 132 598 kg 

Massa da torre 347 460 kg 775 094 kg 351 798 kg 

1corresponde à variável que mede a distância do centro da torre ao cubo, como indicado na Figura 6.3. 
 

Fonte: Jonkman et al, 2009, e Rinker e Dykes, 2018. 
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 O primeiro modelo considerado é um aerogerador de 5 MW descrito por Jonkman et 

al. (2009), o qual será referido como 5MW-Baseline. Este modelo foi originalmente 

desenvolvido para atender a necessidade de estudos sobre instalações de turbinas eólicas 

offshore de grande porte. 

 Os outros dois modelos analisados foram retirados da documentação de Rinker e 

Dykes (2018), que consolida as informações a respeito do estudo WindPACT (acrônimo para 

Wind Partnership for Advanced Component Technologies) desenvolvido pelo NREL para 

verificar a variação dos custos e dados operacionais de aerogeradores em função do seu 

tamanho. A partir das informações desse estudo, é possível definir modelos de três e cinco 

megawatts, referidos respectivamente como WP 3.0 MW e WP 5.0 MW. 

 Na Tabela 4.1 são indicados os principais parâmetros que descrevem aspectos 

construtivos e operacionais dos modelos de turbinas mencionados. É possível detectar 

algumas comparações relevantes entre as turbinas de 5 MW, como o fato de a altura do cubo 

da 5MW-Baseline ser 42% menor que o modelo WP 5.0 MW, embora ambos possuam rotores 

de diâmetro similar (diferença inferior a 2%). Adicionalmente, a massa da turbina WindPACT 

é consideravelmente maior que o modelo offshore, sobretudo pela contribuição do rotor (90% 

maior) e da torre (123% maior). Apesar dessas diferenças, as características operacionais de 

ambos os modelos são próximos, como se pode verificar pela faixa de operação (velocidades 

de cut-in e cut-out) e as rotações nominais. Ressalta-se ainda que todos os modelos possuem 

caixa de transmissão. Para todos os casos, a torre foi considerada engastada em solo 

infinitamente rígido. 

 Os dados sobre as propriedades geométricas, mecânicas e aerodinâmicas para 

descrever as pás e as torres são apresentadas no Anexo. 

4.3 Sistemas de controle e modelos de gerador 

 Conforme indicado na Tabela 4.1, os três modelos utilizam o método de controle de 

ângulo de passo coletivo que é ativado quando a rotação nominal é atingida e seu propósito 

é limitar o giro do rotor neste patamar a partir da alteração do ângulo do vento incidente, como 

descrito no item 3.5 (Rinker e Dykes, 2018). O fato de a malha de controle ser coletiva indica 

que as três pás são movimentadas simutaneamente, de forma que apresentem sempre o 

mesmo ângulo de passo. 

 O modelo de gerador se refere à curva de torque descrita durante a operação da 

máquina em qualquer faixa de velocidade de rotação (Jonkman et al., 2009). O levantamento 

do torque no gerador descrito em Jonkman e Buhl Junior (2005) é definido por uma curva em 

que o torque aumenta proporcionalmente ao quadrado da velocidade de rotação a partir da 

velocidade de cut-in ao longo de uma faixa chamada de Região 2, na qual normalmente se 
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busca ter a máxima potência em cada velocidade, indicado na Figura 6.6. A variável 

VS_Rgn2K representa a constante quadrática de proporcionalidade e GenSpd é a velocidade 

angular do eixo do gerador. 

 Na eminência de atingir o patamar de rotação nominal (VS_RtGnSp), o 

comportamento do torque se altera da curva de proporcionalidade da Região 2 para o patamar 

de valor nominal (VS_RtTq) da Região 3. Para isso, é definida uma Região 2,5 que 

corresponde à essa transição, para a qual existe um percentual de escorregamento VS_SIPc. 

 

Figura 4.6 — Curva de torque no gerador. 

 

Fonte: Jonkman e Buhl Junior, 2005 – modificado. 

 

 Neste quesito, os modelos WP 3.0 MW e WP 5.0 MW apresentam a mesma curva 

característica, mas a definição do coeficiente VS_Rgn2KWP  é feita a partir do ponto de rotação 

nominal, apontado na eq. (103), o que resulta em uma curva de torque não-otimizada na 

Região 2. Os detalhes dos geradores são indicados na Tabela 6.2. 

𝑉𝑆_𝑅𝑔𝑛2𝐾𝑊𝑃 =  
𝑉𝑆_𝑅𝑡𝑇𝑞𝑤𝑝

𝑉𝑆_𝑅𝑡𝐺𝑛𝑆𝑝𝑤𝑝
  (103) 

 

Tabela 4.2 — Características do modelo de gerador WindPACT. 

Modelo de 

turbina 

Rotação nominal do 

gerador 

Torque nominal do 

gerador 

Constate quadrática da 

Região 2 

WP 3.0 MW 1800 rpm 16 753,15 N m 0,005171 N m/rpm² 

WP 5.0 MW 1800 rpm 27 921,92 N m 0,008618 N m/rpm² 

 
Fonte: Rinker & Dykes, 2018. 

 

 Já o modelo 5MW-Baseline se utiliza de uma constante calculada a partir do ponto de 

máximo Coeficiente de Potência, correspondente à razão de velocidade de ponta de pá igual 

a 7,55. Nestas condições, a constante da região 2 obtida foi igual a 0,0255764 N m/rpm². Além 
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disso, define-se uma Região 1,5 de transição entre o ponto de partida e a curva de potência 

ótima propriamente dita, que se extende na faixa de 670 rpm e 871 rpm de rotação do gerador. 

Já a região 2,5 está definida entre 99% e 100% da velocidade nominal do gerador (Jonkman 

et al., 2009). Na Figura 4.7 é possível identificar todas as regiões deste modelo. Cabe salientar 

que em rotações superiores à nominal, o torque descresce gradativamente com o aumento 

da rotação, de forma a manter a potência elétrica gerada igual à especificação de 5 MW. 

 

Figura 4.7 — Curva de torque no gerador do modelo 5MW-Baseline. 

 

Fonte: Jonkma et al., 2009. 

4.4 Condições de vento para as simulações 

 As simulações realizadas no sistema OpenFAST foram feitas a partir de séries 

temporais do campo de velocidades do vento incidente, os quais foram produzidos por meio 

das ferramentas de pré-processamento TurbSim v.2.00 e IECWind v.5.01.02, também 

desenvolvidas pelo NREL. O escoamento é definido em uma malha que compreende toda a 

região do espaço necessária para o levantamento das cargas aerodinâmicas sobre os 

componentes da turbina. A velocidade em cada ponto é calculada tomando-se como base os 

parâmetros de turbulência, a velocidade média na altura de referência e o fator de 

cisalhamento, além das peculiaridades relacionadas aos eventos extremos. 

 Para analisar a turbina sob condições de operação normais, foram produzidas séries 

temporais de escoamento utilizando-se as diferentes classes de turbulência normativos e 

velocidades de referência que abrangessem uma faixa acima e abaixo da velocidade de 

potência nominal. 

 As imagens das Figuras 4.8 a 4.10 apresentam a variação da velocidade na direção 

de incidência do vento na altura do cubo do roto. Observa-se que as curvas apresentam o 

mesmo comportamento, havendo apenas o ajuste na média e desvio padrão. Isso decorre do 
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fato de o módulo TurbSim utilizar cálculos baseados em números pseudoaleatórios para 

produzir as flutuações ΔV e em todos os casos os parâmetros para originar essas oscilações 

foram os mesmos.  

 

Figura 4.8 — Série temporal da velocidade do vento para média de 10 m/s e classe de turbulência A. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 4.9 — Série temporal da velocidade do vento para média de 10 m/s e classe de turbulência B. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 4.10 — Série temporal da velocidade do vento para média de 10 m/s e classe de turbulência 
C. 

 

Fonte: autoria própria. 
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 Já quando se aplicam diferentes parâmetros, chamados de sementes, para originar a 

oscilação dos valores de velocidade, as séries temporais apresentam mudança visível de 

comportamento, como apontado na Figura 4.11, mas mantém as características pré-

determinadas de média e desvio-padrão. 

 

Figura 4.11 — Velocidade do vento para diferentes sementes. 

 

Fonte: Imamura Junior e Zachariadis (2020). 

 

 Para os casos de vento envolvendo rajadas, mudanças de direção e suas 

combinações são formuladas a partir das leis descritas no item 3.2 para os intervalos de tempo 

correspondentes, por meio da ferramenta IECWind. 

4.5 Procedimentos para análise dos sinais 

 O conjunto de sinais de esforços solicitantes é referente aos três modelos de turbinas 

simulados em cada uma das condições de vento elencadas na seção de Fundamentos 

Teóricos. Para estabelecer um cenário comparativo entre os diferentes casos e também entre 

as variações de turbulência e patamares de velocidade, foram demonstrados exemplos da 

resposta temporal dos esforços analisados e os respectivos valores de referência dos pontos 

extremos e valores médios e desvios-padrão nos cenários de operação normal com e sem 

turbulência. Em seguida, os eventos extremos foram detalhados individualmente com a 

indicação dos picos de carregamento e alterações de amplitude e frequência dos sinais dos 

esforços conforme aplicável em cada situação. 
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 Para consolidar a caracterização da influência dos eventos extremos sobre os esforços 

solicitantes dos aerogeradores, fez-se a verificação da correlação entre os resultados para 

evitar repetições exaustivas e tornar a avaliação mais sucinta e objetiva. A verificação dessa 

correlação se deu pelo cálculo dos coeficientes de Pearson entre os vetores formados pelos 

seis esforços, três forças e três momentos, em cada seção analisada, como apontado na 

equação abaixo (Gniazdowski, 2013). 

𝜌𝑎,𝑏 =  
𝑐𝑜𝑣(𝑋𝑎,𝑋𝑏)

√𝑣𝑎𝑟(𝑋𝑎) 𝑣𝑎𝑟(𝑋𝑏)
=  

∑ [(𝑥𝑎,𝑖−𝑥𝑎̅̅̅̅ )(𝑥𝑏,𝑖−𝑥𝑏̅̅̅̅ )]6
𝑖=1

√∑ (𝑥𝑎,𝑖−𝑥𝑎̅̅̅̅ )
26

𝑖=1  √∑ (𝑥𝑏,𝑖−𝑥𝑏̅̅̅̅ )
26

𝑖=1

  (104) 

 Na expressão acima, o fator de correlação de Pearson 𝜌𝑎,𝑏 é dado pela razão entre a 

covariância entre os vetores 𝑋𝑎 e 𝑋𝑏 e o produto dos desvios-padrão (√𝑣𝑎𝑟(𝑋𝑎) 𝑣𝑎𝑟(𝑋𝑏)) desses 

mesmos vetores, com base no valor de suas médias 𝑥𝑎̅̅ ̅ e 𝑥𝑏̅̅ ̅. 

 A adoção do coeficiente de Pearson se deu pela uniformidade que este provê à 

avaliação do grau de correlação entre os esforços, uma vez que seus resultados estão 

restritos ao intervalo [-1,1], para os quais o valor 1 indica total correlação positiva entre as 

variáveis, 0 aponta para uma correlação nula e -1 para total correlação negativa. De fato, o 

coeficiente de Pearson pode ser entendido geometricamente como o cosseno do ângulo 

formado pelos vetores que representam as variáveis analisadas (Gniazdowski, 2013). 

 Assim sendo, os esforços cuja correlação apresenta fator de correlação próximo a 1 

indicam situações em que seu comportamento é semelhante e, portanto, a observação 

individual conduziria a conclusões redundantes em relação à observação das tendências de 

variação provocadas pelas condições de vento. Logo, os casos extremos contemplam a 

avaliação dos esforços referentes aos exemplares necessários para se ter um conjunto 

representativo dos cenários resultantes das diferentes combinações de classes de turbinas 

indicadas na Tabela 3.3. 

 As condições de vento que envolvem mudança de direção representam não apenas 

um evento momentâneo, mas uma alteração na condição final do regime de vento em função 

das alterações no ângulo e velocidade de incidência do escoamento livre. Nesse quesito, os 

esforços internos dos aerogeradores apresentaram diferentes amplitudes e formas da onda 

observada na resposta temporal. Por isso, além de observar os picos atingidos durante o 

fenômeno transitório, são feitas as análises da resposta em frequência por meio da 

transformada de Fourier dos esforços obtidos nas simulações. 

 A fim de se ter resultados mais claros na transformada de Fourier, alguns 

procedimentos são adotados previamente sobre os sinais dos esforços. O primeiro passo é a 

subtração do valor médio do carregamento, a fim de se ter a representação da oscilação do 

carregamento em torno da posição de equilíbrio na condição de vento especificada. A 

segunda medida foi a aplicação de uma janela sobre os sinais. Isso foi feito para mitigar o 
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efeito de vazamento espectral causado pela existência de um ciclo incompleto ao final do 

intervalo adotado para as análises. A função empregada nesse processo foi a Janela de Hann, 

descrita na eq. (105) conforme documentação em The MathWorks Inc. (2021). 

𝐻(𝑛) = 0,5 [1 − cos (
2𝜋𝑛

𝑁
)]  (105) 

 Na função acima, n representa a indexação do enésimo elemento da série temporal 

cuja quantidade de termos é N+1. Assim, tem-se uma função senoidal de valor nulo nos 

extremos do intervalo e valor máximo no ponto central. A aplicação da janela sobre o sinal é 

feita pela multiplicação dela com o sinal original, como indicado na eq. (106). Dessa forma, o 

ciclo incompleto que pode existir em alguns dos esforços observados não afeta 

significativamente o espectro de frequência. 

𝐹𝑖,𝐻(𝑛) = 𝐹𝑖(𝑛)𝐻(𝑛)  (106) 

 Os efeitos da aplicação dessa janela são indicados na Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 — transformadas de Fourier sobre o sinal do esforço Myb com e sem aplicação da janela 
de Hann. 

 

Fonte: autoria própria. 
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5 RESULTADOS E ANÁLISES 

 Os resultados estão dispostos conforme a condição de vento em que foram 

registrados. O tópico 5.1 contém os casos referentes à operação normal da máquina, que 

inclui perfis uniformes de vento e também um campo de velocidades turbulento. Já o item 5.2 

engloba todos os eventos extremos apresentados na seção 3.2.3. 

5.1. Condições normais de operação 

 As condições normais de operação previstos em norma conforme as diretrizes 

seguidas neste estudo indicam a formulação de um perfil de camada limite pautada na lei de 

potência conforme indicado na eq. (59). A primeira situação analisada consiste no campo de 

velocidades em regime permanente, isto é, não inclui nenhuma perturbação decorrente de 

turbulência. Em seguida, foi avaliada a condição de vento com turbulência conforme os 

parâmetros descritos na norma IEC 61400-1. 

 A faixa de velocidades avaliada foi de 5 m/s a 17 m/s. Isso se deu para que se pudesse 

verificar a influência da variação da velocidade sobre os esforços nas condições em que a 

turbina está sob influência do ângulo de passo, acima de 11 m/s, e sem a limitação da 

velocidade de rotação, abaixo de 11 m/s. 

5.1.1. Perfil de vento normal 

 É importante salientar que as simulações desenvolvidas na plataforma OpenFAST 

consideram uma perturbação inicial causada pelo primeiro contato da turbina com o vento 

incidente devido à inexistência de uma rampa inicial para estabelecimento das cargas 

dinâmicas no início da simulação. Neste caso, o levantamento das cargas internas é realizado 

no intervalo em que a máquina opera em regime, ou seja, quando os esforços adquirem 

oscilação em amplitude fixa. Isso posto, estabeleceu-se que para os casos de condições 

normais as simulações têm duração total de 630 segundos, dos quais os segundos iniciais 

são desconsiderados para levantamento dos valores registrados na Tabela 5.1. A quantidade 

de tempo inicial negligenciada depende da demora para amortecimento dos esforços. Nesse 

ponto, verificou-se que para velocidades abaixo de 11 m/s as forças laterais sobre a torre 

levam 1 minuto para atingir a oscilação de regime, ao passo que para os demais esforços 

esse tempo é de 30 segundos. 

 As Figuras 5.1, 5.2 e 5.3 indicam as respostas dinâmicas no domínio do tempo para a 

turbina T1 em um perfil cuja velocidade do vento é 11 m/s na altura de referência do cubo do 

rotor. As forças e momentos em cada seção sob análise estão representadas durante o 

primeiro minuto de simulação, no qual é possível visualizar a porção transiente da resposta 
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da máquina no primeiro contato com o escoamento até a estabilização dos esforços na faixa 

que se estende até ao final do período. Nessas curvas é possível identificar que o transiente 

é mais curto nas pás e mais prolongado na base da torre, em especial no momento fletor na 

direção Yt, associado ao movimento da torre para frete e para trás. Além disso, é visível na 

base da torre que a magnitude do momento fletor Myt tem ordem de grandeza superior aos 

demais esforços observados. 

 

Figura 5.1 — Esforços solicitantes nas raízes das pás. 

 
Fonte: autoria própria. 

Figura 5.2 — Esforços solicitantes no topo da torre. 

 
Fonte: autoria própria. 

Figura 5.3 — Esforços solicitantes na base da torre. 

 
Fonte: autoria própria. 

 
 Os resultados dos esforços de todas as turbinas nas condições de vento consideradas 

para análise são apresentados na Tabela 5.1.  
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Tabela 5.1 — Esforços solicitantes em condições normais sem turbulência. 

  T1 T2 T3 

Vel. (m/s) 5 8 11 14 17 5 8 11 14 17 5 8 11 14 17 

Fxb  
(kN) 

Min 72 134 225 90 28 57 124 218 45 0 33 74 134 78 54 

Max 99 176 286 267 239 105 189 293 385 496 47 93 160 134 129 

Med 79 147 254 203 170 72 149 260 178 157 39 84 149 105 90 

.σ 2 5 11 27 38 10 12 16 44 59 4 6 8 20 27 

Fyb  
(kN) 

Min -186 -206 -223 -199 -196 -273 -277 -290 -268 -287 -123 -129 -140 -127 -122 

Max 171 164 153 164 182 248 241 229 243 264 116 111 103 112 111 

Med -4 -17 -34 -17 -10 -5 -14 -30 -11 -9 -3 -9 -18 -7 -6 

.σ 122 123 125 124 121 179 180 182 178 174 84 85 86 84 82 

Fzb  
(kN) 

Min 62 157 393 405 414 -76 194 576 577 576 -12 151 383 426 428 

Max 591 636 741 849 997 906 956 1077 1429 1798 240 388 617 659 659 

Med 233 328 565 611 618 183 448 827 886 891 106 268 500 542 544 

.σ 121 121 121 120 120 183 178 175 176 183 84 83 82 82 82 

Mxb  
(kN m) 

Min -3548 -3506 -3122 -3456 -4600 -5359 -5132 -4710 -5345 -5682 -1953 -1837 -1645 -1922 -1932 

Max 4224 4740 5250 4403 4324 6039 6196 6544 5895 6553 2114 2254 2479 2122 2018 

Med 145 573 1116 446 214 153 438 862 196 82 75 206 405 95 42 

.σ 2527 2551 2604 2565 2513 3900 3925 3959 3862 3768 1434 1444 1456 1424 1387 

Myb 
(kN m) 

Min 2549 4669 7992 2319 -24 1938 4355 7743 1305 -975 899 2040 3656 1948 1238 

Max 3520 6529 10380 9200 7540 3500 6359 9889 13090 16580 1196 2513 4343 3081 2636 

Med 2813 5334 9129 6706 5038 2380 5202 9069 5413 4214 1034 2321 4079 2542 1950 

.σ 102 313 561 897 1186 255 352 496 1105 1449 87 135 199 384 487 

Mzb  
(kN m) 

Min -46 -61 -76 -86 -105 -49 -102 -182 -158 --153 -14 -31 -55 -54 -55 

Max 8 36 72 71 20 -1 -17 -49 -86 -96 -3 -7 -13 -28 -33 

Med -11 -3 0 -17 -32 -27 -64 -117 -119 -124 -8 -18 -33 -40 -43 

.σ 13 25 43 29 21 12 24 42 22 16 4 8 14 9 6 

Fxp  
(kN) 

Min 6 115 260 -29 -260 126 227 353 32 -297 82 217 417 269 213 

Max 325 604 972 722 561 272 609 1026 1453 1866 97 232 433 285 240 

Med 164 360 660 484 374 144 385 732 462 384 85 224 423 277 227 

.σ 11 16 22 30 37 10 16 26 47 65 1 1 2 1 2 

Fyp  
(kN) 

Min -6 -9 -12 -18 -26 -4 -6 -9 -13 -18 -2 -3 -4 -6 -9 

Max -2 -3 -6 -14 -21 0 -3 -5 -11 -14 0 -2 -3 -6 -8 

Med -2 -6 -9 -16 -23 -2 -5 -7 -12 -16 -1 -2 -4 -6 -9 

.σ 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 

Fzp  
(kN) 

Min -3505 -3520 -3548 -3517 -3509 -4704 -4723 -4744 -4774 -4805 -2271 -2283 -2301 -2288 -2284 

Max -3380 -3403 -3429 -3387 -3353 -4634 -4650 -4675 -4656 -4634 -2270 -2281 -2298 -2285 -2279 

Med -3440 -3459 -3489 -3472 -3459 -4663 -4683 -4713 -4689 -4680 -2270 -2282 -2300 -2287 -2281 

.σ 4 4 3 5 6 1 2 2 4 7 0 1 1 1 1 

Mxp  
(kN m) 

Min 389 1291 2196 2576 2036 868 2250 3895 4087 3503 396 1030 1938 2074 2065 

Max 3446 3825 4542 5637 5250 3194 3709 4685 5575 6187 490 1081 1987 2116 2124 

Med 499 1845 3562 4235 4245 933 2308 4301 4514 4509 411 1045 1961 2096 2095 

.σ 137 80 56 79 100 172 88 25 61 101 7 4 6 4 6 

Myp 
(kN m) 

Min -1403 -644 -25 -867 -1120 -12390 -11780 -11270 -12240 -12940 -4507 -4109 -3554 -3809 -3838 

Max 42 1208 2550 2265 2652 -11360 -9570 -7669 -5906 -4965 -4373 -3900 -3279 -3498 -3469 

Med -635 206 1288 1253 1441 -12155 -11176 -9863 -10467 -10490 -4467 -4031 -3446 -3681 -3693 

.σ 79 144 225 256 311 91 182 283 319 383 26 52 81 90 103 

Mzp  
(kN m) 

Min -631 -371 -421 -850 -1461 -551 -523 -711 -1120 -1405 -45 -54 -87 -194 -263 

Max 651 666 796 881 1352 169 300 640 623 651 38 69 107 2 -61 

Med 46 103 225 115 101 1 14 32 -246 -408 -5 -8 -11 -106 -173 

.σ 58 92 153 171 202 48 99 159 150 157 12 27 47 48 49 

Fxt  
(kN) 

Min -57 31 147 -78 -292 97 163 264 33 -225 84 215 414 276 242 

Max 364 659 1049 828 644 349 747 1223 1692 2134 99 241 466 298 272 

Med 163 359 658 500 410 159 402 752 530 497 90 232 436 286 259 

.σ 13 19 27 34 42 11 20 33 49 65 1 2 3 2 3 

Fyt  
(kN) 

Min -6 -8 -11 -14 -22 -3 -5 -8 -10 -14 -2 -2 -4 -5 -8 

Max 4 0 2 -8 -13 2 1 2 -5 -7 1 0 0 -3 -4 

Med -1 -4 -5 -11 -18 -1 -2 -2 -7 -10 -1 -1 -2 -4 -6 

.σ 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

Fzt  
(kN) 

Min -6913 -6930 -6965 -6929 -6919 -12300 -12320 -12350 -12390 -12430 -5572 -5584 -5604 -5590 -5585 

Max -6787 -6811 -6847 -6795 -6763 -12230 -12250 -12280 -12250 -12230 -5571 -5582 -5602 -5587 -5581 

Med -6848 -6868 -6901 -6882 -6868 -12260 -12280 -12316 -12290 -12279 -5571 -5583 -5603 -5588 -5582 

.σ 4 4 3 5 6 1 2 5 5 7 0 1 1 1 1 

Mxt  
(kN m) 

Min 185 1973 3973 5195 5735 751 2522 4717 5711 6035 363 1164 2161 2599 2759 

Max 1057 2598 4403 5681 6355 1427 2987 5381 6136 6918 626 1313 2378 2739 3113 

Med 620 2278 4197 5442 6056 1111 2756 4976 5902 6498 500 1245 2256 2670 2954 

.σ 124 104 111 101 137 215 101 151 117 213 92 40 56 43 91 

Myt 
(kN m) 

Min -2929 6153 17510 -5893 -25570 6257 17890 35080 -8142 -52850 5334 22100 45880 29522 24010 

Max 30790 57870 93340 72390 55280 34730 95580 166900 238100 305000 7207 23850 47520 31020 27250 

Med 13822 32083 59679 44958 36345 11073 48966 103343 65501 57331 5970 22917 46602 30294 25600 

.σ 1131 1652 2302 2939 3632 1592 2858 4648 7471 10171 157 90 141 133 255 

Mzt  
(kN m) 

Min -631 -369 -419 -844 -1462 -551 -523 -710 -1120 -1406 -45 -54 -87 -194 -263 

Max 652 668 798 888 1353 169 300 641 623 652 38 69 107 2 -61 

Med 46 105 229 118 105 1 14 32 -246 -408 -5 -8 -11 -106 -174 

.σ 58 92 153 171 202 48 99 159 150 157 12 27 47 48 49 

* Min, Max, Med e σ são, respectivamente, os valores de mínimo, máximo, média e desvio-padrão dos esforços.  
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 A partir dos valores da Tabela 5.1 é possível identificar como os esforços solicitantes 

são impactados pelas alterações na velocidade do vento. Nos três modelos, observa-se nas 

pás que a força Fxb apresenta pico do valor médio na velocidade de potência nominal. Em 

velocidades superiores, o valor médio regride, mas a amplitude de oscilação aumenta, como 

se verifica pela redução dos valores mínimos e crescimento dos máximos nessa faixa de 

velocidades. A componente Fyb também atinge magnitude máxima na velocidade nominal, 

mas não tem alterações significativas na amplitude de oscilação e dispersão dos valores, 

como se pode ver pela baixa variação do desvio-padrão, que se altera em menos de 5% em 

relação ao menor valor observado. Já a força Fzb segue uma curva de crescimento durante 

a faixa de velocidades mais baixa e estabiliza em um patamar após atingida a rotação nominal, 

enquanto o desvio-padrão segue inalterado durante essa mudança de tendência. Em relação 

aos momentos fletores, Mxb e Myb apresentam os picos na velocidade de rotação nominal; a 

amplitude da oscilação do momento na direção Xb também é máxima na velocidade nominal 

e se reduz a partir desse ponto, enquanto a amplitude do momento em Yb cresce 

continuamente conforme aumenta a velocidade do vento. O momento torçor tem magnitude 

em ordem de grandeza inferior aos momentos de flexão. Para este esforço, é possível 

observar que a variação do valor médio na turbina T1 apresenta a menor magnitude em 11 

m/s, ao passo que os modelos T2 e T3 mostram aumento contínuo em valor absoluto, embora 

a taxa de variação seja menor após a velocidade de potência nominal. Nesse âmbito, é válido 

ressaltar que existem diferenças no sistema de controle de ângulo de passo e na geometria 

das pás entre o modelo 5MW-Baseline (T1) e as máquinas WindPACT (T2 e T3), ao que se 

pode atribuir a diferença nas tendências identificadas no momento torçor das pás. 

 Em relação à torre, existe correlação entre as forças observadas no topo e na base. 

Para os três aerogeradores, a média da força alinhada com a direção principal do vento (Xt) 

atinge o pico quando a turbina chega à rotação nominal. Apesar disso, a amplitude de 

oscilação aumenta em velocidades de vento mais altas. De fato, verifica-se na tabela que a 

magnitude máxima dos esforços é observada em 17 m/s. As forças laterais, Fyp e Fyt, têm 

magnitude do valor médio crescente durante o aumento a velocidade do vento. Já a força 

axial tem baixa oscilação e predominância do carregamento estático proveniente do peso dos 

componentes. Verifica-se que a amplitude entre os valores extremos representa menor de 5% 

da magnitude média da força axial. Os momentos fletores Mxp e Mxt, por outro lado, 

apresentam aspectos distintos quando se avaliam suas progressões ao longo da faixa de 

velocidades. A sensibilidade desses esforços à variação da velocidade do vento muda após 

atingida a rotação nominal da turbina nos três modelos. O momento torçor na base da torre é 

exatamente o mesmo verificado no topo para os modelos T2 e T3, e aproximadamete igual 

no modelo T1, no qual a diferença observada é menor que 5% em toda a faixa de velocidades. 



90 
 

   
 

Em relação aos momentos torçores, é possível identificar diferenças na tendência do valor 

médio para ventos abaixo e acima de 11 m/s. Nesse ponto, é importante destacar que os 

movimentos de torção são originados pelo saldo das cargas aerodinâmicas sobre o rotor, uma 

vez que não são modelados atuadores de movimento de guinada. Assim, pode-se apontar 

que a forma construtiva do rotor e a atuação do controle de ângulo de passo são fatores que 

determinam a variação desses momentos sobre a torre. A esse respeito, o modelo T1 

apresenta redução na magnitude do valor médio de Mzp e Mzt da ordem de 50% entre 11 m/s 

e 17 m/s, enquanto que as turbinas T2 e T3, as quais possuem mesma configuração de rotor 

e mesmo sistema de controle nas pás, apresentam aumento de mais de 10 vezes entre as 

mesmas velocidades. 

 Por fim, o momento fletor na direção lateral, associado ao movimento vibratório frente-

trás, mostra que nos modelos de turbina WindPACT o efeito do peso do rotor sobre o momento 

no topo da torre é predominante, já que o momento possui valor de média negativo ao longo 

de toda a faixa analisada, o que indica que a nacele está em tendência de tombamento para 

frente. Já no modelo T1 esse esforço sofre inversão de sinal entre 5 m/s e 8 m/s, o que indica 

que nessa faixa o empuxo estabelecido no rotor já é suficiente para compensar o efeito do 

peso do rotor aplicado sobre o eixo da turbina. Para todos os três modelos de aerogerador, a 

média do momento fletor na base da torre tem valor positivo, indicando que o efeito do 

momento produzido pelas forças aerodinâmicas sobre o rotor é superior à tendência de 

tombamento provocada pelo peso do rotor ao longo de toda a faixa de velocidades de vento 

considerada. 

5.1.2. Modelo de turbulência normal 

 As condições de vento normal com turbulência são estabelecidas a partir da 

formulação indicada na seção 5.2.3.1 com base nas categorias de turbulência especificadas 

em norma. Nesse ínterim, as turbinas são expostas às condições de vento na mesma faixa 

de velocidades apresentadas na Tabela 5.1, ou seja, de 5 m/s a 17 m/s, de forma a contemplar 

pontos de operação acima e abaixo da velocidade de potência nominal. 

 Para definir a variação da velocidade do vento ao longo do tempo, fez-se uso de um 

algoritmo de números pseudoaleatórios da ferramenta TurbSim para caracterizar a oscilação 

não uniforme descrita no item 5.2.3.1, para o qual são fornecidos valores de entrada 

denominados sementes para produzir séries temporais distintas, que são: 907, 2861 e 13049. 

Assim, os dados para descrever os esforços em cada condição de vento consistem na média 

entre os valores para os perfis de vento relacioados a cada uma dessas sementes. 

 As Figuras 5.4. a 5.12 indicam as curvas de valores máximos, mínimos e médios dos 

esforços solicitantes, além dos desvios-padrão desenvolvidos ao longo do período. 
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Figura 5.4 — Esforços nas raízes das pás da turbina T1 em condições normais com turbulência. 

 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Figura 5.5 — Esforços nas raízes das pás da turbina T2 em condições normais com turbulência. 

 

 
Fonte: autoria própria. 
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Figura 5.6 — Esforços nas raízes das pás da turbina T3 em condições normais com turbulência. 

 

 
 

Fonte: autoria própria. 

 

 As curvas das Figuras 5.4 a 5.6 indicam forte correlação dos valores médios para os 

diferentes casos de turbulências em todas as componentes dos esforços nas raízes das pás. 

As diferenças mais significativas residem no grau de dispersão em relação a esta média, que 

pode ser verificado nos gráficos de desvio-padrão, os quais indicam que os casos com maior 

intensidade de turbulência representam maior afastamento da média. Com relação à 

dependência da velocidade de referência do vento, verifica-se que a força cortante Fxb e o 

momento fletor Myb têm magnitude máxima na velocidade em que a máquina atinge a rotação 

nominal e após esse ponto apresentam decaimento. A mesma tendência é observada de 

forma mais branda nos esforços Fyb e Mxb, para os quais a variação da intensidade ao longo 

da faixa de velocidades representa menos de 10% dos respectivos valores extremos. Já a 

força axial eleva seu patamar durante as velocidades de vento mais baixas e atinge um 

patamar estável após a rotação das pás chegar ao máximo. O momento torçor apresenta 

comportamento notoriamente diferente entre os modelos de turbina analisados. Para o 

modelo T1, ocorre aumento dos valores extremos e de seu desvio antes de atingir o ponto de 

potência nominal. Ao acionar o sistema de controle de ângulo de passo, o valor médio do 

momento deixa de ser nulo e passa a um valor negativo. Os modelos T2 e T3 apresentam 

aumento em valor absoluto do momento desde os valores mais baixos de velocidade posterior 

atenuação da variação após alcançar a rotação nominal. A turbina de 3 MW apresenta menor 
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correlação nos picos do momento torçor nas velocidades de vento de 14 e 17 m/s. Contudo, 

os desvios-padrão do modelo T3 apresentam a mesma tendência observada nos demais 

modelos, o que indica que esses picos registrados no momento de torção são ocorrências 

pontuais. 

 Nota-se que os esforços Fyb e Mxb indicam diferença aproximadamente constante 

entre os valores máximos e mínimos, apesar dos desvios-padrão atingirem seu maior valor 

em 11 m/s e reduzirem em velocidades mais altas. Isso se deve ao fato de os valores extremos 

computarem apenas os picos dos esforços verificados em cada condição de vento, ao passo 

que o desvio é calculado sobre todo o intervalo de 10 minutos em que a simulação é realizada. 

Com isso, conclui-se que essas componentes apresentam picos dentro do mesmo patamar 

ao longo da faixa de velocidades de vento, mas as suas oscilações variam como indicados 

nos gráficos de desvios. De forma análoga, as tendências dos valores extremos e desvios-

padrão da força axial e momento torçor não coincidem pelo mesmo motivo. 

 Para prosseguir com as análises, as figuras seguintes indicam os esforços no topo da 

torre de cada modelo de turbina. 

 

Figura 5.7 — Esforços no topo da torre da turbina T1 em condições normais com turbulência. 

 

 
 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 5.8 — Esforços no topo da torre da turbina T2 em condições normais com turbulência. 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 5.9 —Esforços no topo da torre da turbina T3 em condições normais com turbulência. 

 

 
Fonte: autoria própria. 
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 Nas Figuras 5.7 a 5.9 se verifica alta correlação entre as classes de turbulência. O 

desvio-padrão é maior para os cenários de maior intensidade de turbulência. Em relação ao 

patamar médio de oscilação dos esforços, as forças nas direções Xp e Zp atingem magnitude 

máxima na velocidade de potência nominal. Contudo, é importante observar a diferença 

existente entre essas duas componentes no tocante à influência da variação da velocidade 

do vento sobre os valores médios e extremos. A componente Xp, associada com a força de 

empuxo sobre o rotor, mostra aumento em torno de 300% entre o valor médio observado em 

5 m/s e em 11 m/s nos três modelos avaliados, ao passo que a variação na média da força 

Fzp entre as mesmas velocidades é de menos de 2% nas três turbinas, o que se justifica pela 

predominância do efeito do peso dos equipamentos sobre as perturbações provocadas pelo 

vento. 

 A força Fyp mostra diferentes tendências entre o modelo T1 e os demais. A turbina 

offshore apresenta aumento contínuo do desvio-padrão e da diferença entre valores máximos 

e mínimos, ao passo que os aerogeradores WindPACT indicam ponto mínimo de dispersão e 

de picos na velocidade de 8 m/s. Cabe dizer que as simulações não consideram forças 

aerodinâmicas sobre a nacele. Logo, os esforços observados na direção Yp são provenientes 

das forças laterais originadas no rotor em adição ao movimento da massa no topo da torre 

devido à sua vibração. 

 O momento Mxp apresenta aumento dos valores médios e extremos na faixa de 

velocidades abaixo do ponto de rotação nominal e estabilização em um patamar após atigir a 

rotação de regime. Já o momento fletor Myp, referente ao movimento frente-trás, traz a mesma 

questão observada no modelo de vento sem turbulência, isto é, o modelo T1 mostra que entre 

5 m/s e 8 m/s a máquina passa pelo ponto em que o empuxo do rotor anula a tendência de 

tombamento para frente provocada pelo do rotor em balanço, enquanto que nos modelos T2 

e T3 esse ponto não é atingido em nenhuma velocidade ao longo de toda a faixa considerada. 

Ademais, nas três turbinas é observado o aumento do desvio-padrão desse esforço conforme 

cresce a velocidade do vento. 

 O momento de torção no topo da torre se caracteriza por uma oscilação em torno do 

valor médio nulo nos três modelos de turbina. Da mesma forma como foi observado no esforço 

Myp, a dispersão do valor do momento ao longo do tempo de simulação aumenta segundo a 

velocidade de referência do vento. 

 Finalmente, as Figuras 5.10 a 5.12 apresentam os esforços na base da torre para o 

modelo de turbulência normal. 

 



96 
 

   
 

Figura 5.10 — Esforços na base da torre da turbina T1 em condições normais com turbulência. 

 

 
 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 5.11 — Esforços na base da torre da turbina T2 em condições normais com turbulência. 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 5.12 — Esforços na base da torre da turbina T3 em condições normais com turbulência. 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 
 A princípio, as forças longitudinais e laterais replicam o mesmo comportamento visto 

nos esforços do topo da torre. Na força axial prevalece a influência da carga estática 

proveniente do peso, frente às oscilações provocadas pela incidência do vento e movimentos 

da máquina. Ademais, a diferença entre magnitudes das forças axiais no topo e na base da 

torre se deve majoritariamente ao acréscimo do peso da torre na componente Fzt. Por fim, os 

momentos fletores na base apresentam valores de médias, máximos e mínimos 

correlacionados com as forças transversais no topo da torre, as quais representam parcela 

significativa para compor o momento a base, quando considerada a distância de aplicação 

correspondente à altura da torre. A esse respeito, é possível verificar que os momentos 

fletores Myt para as turbinas T2 e T3 têm valores médios positivos, ou seja, apontam para 

uma tendência de tombamento da máquina para trás, ao contrário do que se observa no topo 

da torre. Os momentos torçores permanecem com os mesmos valores e tendências vistos no 

topo da torre. 

5.2. Condições extremas 

 As condições extremas envolvem eventos de cisalhamento e picos de velocidade 

decorrentes de tempestades e mudanças repentinas de magnitude e direção (IEC, 2019). 

Nesse sentido, a observação do impacto desses fenômenos sobre os valores máximos e 
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mínimos é mais significativo no entendimento das consequências da exposição dos 

aerogeradores a esses cenários adversos. Ademais, alguns eventos envolvendo mudanças 

na direção do vento acarretam em alterações na condição do escoamento que se estende 

para o período após o transiente, o que implica no estabelecimento de novas condições de 

oscilação dos esforços observados nas variações de amplitude e alterações no espectro de 

frequências indicados nos casos pertinentes. 

 Por fim, cabe mencionar que as análises das condições extremas foram realizadas 

considerando uma velocidade média na altura do cubo do rotor igual à velocidade de potência 

nominal da turbina.  

5.2.1. Rajada Extrema em Operação 

 A rajada extrema em operação segue o modelo apresentado na seção 3.2.3.4, o qual 

consiste em uma curva de aumento súbito de velocidade até o pico e posterior retorno às 

condições iniciais, como indicado na Figura 5.13. Cabe salientar que a magnitude da rajada 

é calculada a partir do mínimo entre uma função da velocidade de referência e outra da classe 

de turbulência, como apontado na eq. (80). Nesse ponto, destaca-se que para a velocidade 

na altura de cubo adotada para cada uma das turbinas, o termo dependente da turbulência é 

sempre menor que aquele obtido a partir da velocidade. Dessa forma, os casos considerados 

em cada uma das máquinas são referentes à variação da magnitude da rajada calculada a 

partir do desvio-padrão resultante da classe de turbulência aplicada. 

 Conforme indicado na Figura 5.13, a rajada considerada nos estudos foi aplicada no 

instante t = 60 s após o início das simulações. Isso foi feito para que a turbina estabilize sua 

resposta dinâmica em regime permanente antes da incidência do evento extremo, fazendo 

assim com que as perturbações nos esforços solicitantes fossem unicamente produzidas pela 

variação de velocidade da rajada. 

 O conjunto de gráficos das Figuras 5.14 a 5.16 apontam as oscilações provocadas nas 

forças e momentos nas seções da turbina T1 durante a passagem da rajada calculada com 

base na classe de turbulência A. 

 
Figura 5.13 — Variação da velocidade longitudinal na ocorrência de rajada extrema. 

 
Fonte: autoria própria. 
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 Como se pode observar, a passagem da rajada provoca um pico de oscilação em 

alguns esforços com posterior amortecimento, o qual ocorre imediatamente nas pás e de 

forma mais demorada na torre. Nas raízes das pás, os esforços associados à vibração na 

direção Xb, ou seja, Fxb e Myb, constituem uma variação mais significativa em sua amplitude 

que os esforços ligados à vibração na direção Yb, na qual a rigidez das pás é maior. A força 

em Zb, por sua vez, apresenta um pico ao final do evento, após o ponto de máximo da 

velocidade do vento. Já a perturbação no topo da torre se mostra mais prolongada e irregular, 

sendo que a força em Xp e os momentos fletores mantém oscilação diferente daquela vista 

em regime por cerca de 10 segundos após o término do evento extremo. Na base da torre se 

observa algo similar na força em Xt e uma perturbação mais prolongada na componente do 

momento em Yt, associada com a vibração para frente e para trás. Esse último esforço é o 

que apresenta maior demora para amortecimento da oscilação provocada pela rajada, se 

estendendo por cerca de 40 segundos após o evento. 

 

Figura 5.14 — Esforços nas raízes das pás durante a rajada extrema. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

 

Figura 5.15 — Esforços no topo da torre durante a rajada extrema. 

 
Fonte: autoria própria. 
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Figura 5.16 — Esforços na base da torre durante a rajada extrema. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

 Feitas as observações anteriores, são levantados os coeficientes de Pearson para 

averiguar a correlação entre os esforços provocados pela rajada em cada uma das classes 

de turbulência ilustradas na Figura 5.13. Como indicado na Tabela 5.2, existe forte correlação 

entre os diferentes casos de turbulência para as turbinas avaliadas nos esforços das pás e do 

topo da torre. Entretanto, na base da torre o valor de correlação dos valores mínimos dos 

esforços é menor que o patamar apresentado nos demais casos. 

 

Tabela 5.2 — Coeficientes de correlação para rajada extrema. 

Coeficientes de correlação (rajada operacional extrema) 

Casos 
Base das Pás Topo da torre Base da torre 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

A/B min 0.984 0.998 0.998 0.994 1.000 1.000 0.960 0.981 0.887 

A/B max 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

B/C min 0.978 0.999 0.998 0.999 1.000 1.000 0.504 0.784 0.461 

B/C max 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

A/C min 0.925 0.994 0.992 0.989 0.999 0.999 0.246 0.651 -0.001 

A/C max 1.000 1.000 0.999 1.000 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 

Fonte: autoria própria. 

 Como foi verificado na Figura 5.16, a alteração mais severa nos picos dos esforços da 

base da torre acontece na componente Myt, o que torna esse esforço um candidato a ser a 

origem dessa discrepância na correlação entre os esforços. De fato, ao calcular os 

coeficientes de Pearson sem a componente Myt, verifica-se uma correlação compatível com 

as demais seções das turbinas, conforme mostrado na Tabela 5.3. 

 
Tabela 5.3 — Coeficientes de correlação na base para rajada extrema (excluindo Myt). 

Casos 
Base da torre (excluindo Myt) 

T1 T2 T3 

A/B min 0.997 0.999 1.000 

B/C min 0.998 0.999 1.000 

A/C min 1.000 0.997 1.000 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 5.4 — Esforços solicitantes na turbina T1 sob rajada extrema. 

Caso Ref Fxb (kN) Fyb (kN) Fzb (kN) Mxb (kN m) Myb (kN m) Mzb (kN m) 

Rajada 
min 25 -218 373 -2812 524 -83 

max 390 148 907 4996 13880 125 

PVN* 
min 225 -223 393 -3122 7992 -76 

max 286 153 741 5250 10380 72 

Caso Ref Fxp (kN) Fyp (kN) Fzp (kN) Mxp (kN m) Myp (kN m) Mzp (kN m) 

Rajada 
min -190 -52 -3524 2954 -987 -424 

max 1225 28 -3425 4885 2505 580 

PVN* 
min 260 -12 -3548 2196 -25 -421 

max 972 -6 -3429 4542 2550 796 

Caso Ref Fxt (kN) Fyt (kN) Fzt (kN) Mxt (kN m) Myt (kN m) Mzt (kN m) 

Rajada 
min -231 -56 -6947 128 -20030 -423 

max 1279 41 -6833 8817 113600 585 

PVN* 
min 147 -11 -6965 3973 17510 -419 

max 1049 2 -6847 4403 93340 798 

*Perfil de Vento Normal 

Fonte: autoria própria. 

 

 Dessa forma, os efeitos da rajada sobre os esforços solicitantes foram avaliados 

considerando-se a classe de turbulência A para todos os esforços, e o momento fletor na base 

da torre foi observador em cada uma das classes de turbulência. 

 
Tabela 5.5 — Esforços solicitantes na turbina T2 sob rajada extrema. 

Caso Ref Fxb (kN) Fyb (kN) Fzb (kN) Mxb (kN m) Myb (kN m) Mzb (kN m) 

Rajada 
min 99 -291 578 -5045 4031 -221 

max 385 236 1249 6570 13080 -52 

PVN* 
min 218 -290 576 -4710 7743 -183 

max 293 229 1077 6544 9889 -48 

Caso Ref Fxp (kN) Fyp (kN) Fzp (kN) Mxp (kN m) Myp (kN m) Mzp (kN m) 

Rajada 
min -138 -35 -4740 4119 -13080 -1000 

max 1352 21 -4672 5238 -7078 697 

PVN* 
min 353 -9 -4744 3895 -11270 -711 

max 1026 -5 -4675 4685 -7669 640 

Caso Ref Fxt (kN) Fyt (kN) Fzt (kN) Mxt (kN m) Myt (kN m) Mzt (kN m) 

Rajada 
min -242 -38 -12350 187 -46190 -1001 

max 1493 33 -12280 9998 213000 698 

PVN* 
min 264 -8 -12350 4717 35080 -710 

max 1223 2 -12280 5381 166900 641 

*Perfil de Vento Normal 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 5.6 — Esforços solicitantes na turbina T3 sob rajada extrema. 

Caso Ref Fxb (kN) Fyb (kN) Fzb (kN) Mxb (kN m) Myb (kN m) Mzb (kN m) 

Rajada 
min 66 -141 386 -2000 1685 -139 

max 219 119 696 2506 5758 55 

PVN* 
min 134 -140 383 -1645 3656 -55 

max 160 103 617 2479 4343 -13 

Caso Ref Fxp (kN) Fyp (kN) Fzp (kN) Mxp (kN m) Myp (kN m) Mzp (kN m) 

Rajada 
min -32 -13 -2314 1887 -4687 -454 

max 759 6 -2277 2454 -2631 317 

PVN* 
min 417 -4 -2301 1938 -3554 -87 

max 433 -3 -2298 1987 -3279 107 

Caso Ref Fxt (kN) Fyt (kN) Fzt (kN) Mxt (kN m) Myt (kN m) Mzt (kN m) 

Rajada 
min -72 -15 -5624 1093 -11800 -455 

max 823 10 -5578 3638 91960 317 

PVN* 
min 414 -4 -5604 1248 45880 -87 

max 466 0 -5602 3241 47520 107 

*Perfil de Vento Normal 

Fonte: autoria própria. 

 

 As Tabelas 5.4 a 5.6 mostram os valores máximo e mínimo dos esforços solicitantes 

na condição de perfil de vento normal (PVN), extraídos da Tabela 5.1, e na ocorrência da 

rajada extrema. Nessa comparação, é possível identificar que os picos obtidos nos valores 

dos esforços para os três modelos de turbinas são semelhantes, ou seja, os aumentos de 

amplitude provocados pelo incremento do valor máximo, redução do valor mínimo ou ambos 

combinados ocorrem para os mesmos esforços de forma análoga. Assim, os comentários 

acerca dos efeitos da rajada para as três máquinas são os mesmos apresentados 

anteriormente relativos aos esforços representados nas Figura 5.14 a 5.16. Esse comparativo 

indica que as diferenças construtivas entre as estruturas dos aerogeradores e as malhas de 

controle não interferem nas tendências indicadas para os esforços sob incidência de rajada. 

 
Tabela 5.7 — Momento na base da torre sob REO para diferentes turbulências. 

Myt (kN m) 

Turb. Ref T1 T2 T3 

A 
min -20030 -46190 -11800 

max 113600 213000 91960 

B 
min -10660 -27050 -4954 

max 107300 200500 85087 

C 
min -787 -8210 2254 

max 101000 188000 80982 

PVN* 
min 17510 35080 45880 

max 93340 166900 47520 

*Perfil de Vento Normal 

Fonte: autoria própria. 
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 O momento fletor na base da torre é apresentado na Tabela 5.7 para cada um dos 

modelos de turbinas sob os modelos de rajada calculados a partir dos parâmetros de classe 

de turbulência A, B e C. Do mesmo modo como foi feito nos demais carregamentos, são 

indicados os valores obtidos para o Perfil de Vento Normal (PVN). Como foi verificado nos 

coeficientes de Pearson da Tabela 5.3, a maior descorrelação entre os esforços ocorre nos 

valores mínimos dessa componente. De fato, verifica-se que a variação em magnitude dos 

valores mínimos é superior àquela observada nos valores máximos nos três modelos de 

turbina. Em termos quantitativos, a diferença entre os valores mínimos dos casos de 

turbulência A e C para as turbinas T1, T2 e T3 são, respectivamente, 110%, 108% e 31% do 

valor mínimo registrado no Perfil de Vento Normal, sendo que no último modelo ocorre 

inversão do sentido do esforço. A mesma comparação para os valores máximos resulta em 

variações entre 13% e 23% dos valores de referência (PVN). Na máquina T3, inclusive, 

verifica-se que o caso de turbulência classe C provoca valor mínimo em sentido oposto ao 

verificado nos demais casos, o que provoca a correlação negativa apontada na Tabela 5.2. 

5.2.2. Mudança de direção extrema 

 A mudança de direção extrema segue o modelo apresentado na seção 3.2.3.5, 

segundo o qual a transição entre o estado inicial e o ângulo final de incidência é dado por uma 

função cossenoide apontada na eq. (81). De forma semelhante à rajada extrema, a magnitude 

da mudança de direção também depende da classe de turbulência à qual a turbina pertence. 

A Figura 5.17. apresenta a evolução do ângulo de incidência no intervalo de transição até o 

patamar final. É importante destacar que o sentido positivo do ângulo de incidência do vento 

é oposto ao sentido do momento de torção na torre. 

 

Figura 5.17 — Evolução do ângulo de incidência na mudança de direção extrema. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 O início da mudança de direção foi estabelecido em 60 segundos para que o evento 

extremo incidisse sobre a máquina operando em regime, isto é, desconsiderasse a 

perturbação inicial do começo das simulações. 
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Figura 5.18 — Esforços nas raízes das pás durante a rajada extrema. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 5.19 — Esforços nas raízes das pás durante a rajada extrema. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 5.20 — Esforços nas raízes das pás durante a rajada extrema. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 Os gráficos das Figuras 5.18 a 5.20 indicam as respostas no domínio do tempo dos 

esforços solicitantes durante a mudança de direção. Neles, é possível identificar o intervalo 
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de transição e o estabelecimento de uma nova faixa de oscilação quando se estabiliza o valor 

final do ângulo de incidência para a turbina T1 sob turbulência classe A. 

 Verifica-se que as forças não apresentam mudanças significativas na amplitude de 

oscilação quando comparado com a magnitude do valor médio das mesmas grandezas. Já os 

momentos fletores indicam maior variação de amplitude e mudança na forma da onda 

produzida pela oscilação do esforço. Nas pás, as forças Fxb e Fzb mostram redução nos 

limites de oscilação superior e inferior, ao passo que Fyb não passa por mudanças 

significativas. O momento fletor Myb mostra alteração no patamar e amplitude de oscilação, 

enquanto os demais momentos não têm mudança expressiva. A torre, por outro lado, 

apresenta redução na magnitude da força paralela ao empuxo do rotor, uma vez que a 

componete da velocidade do vento na direção Xp é menor após a mudança de direção do 

vento. Os momentos fletores no topo da torre têm redução na magnitude dos valores máximos 

e mínimos. Já o momento torçor indica mudança na direção do esforço com aumento da 

magnitude. Na base, o momento fletor Myt tem redução significativa, causada pela redução 

da componente longitudinal de incidência do vento e consequente diminuição do momento 

produzido pelo empuxo no rotor. O momento Mxt aumenta após a mudança de direção, ao 

contrário do que é observado no esforço análogo do topo da torre. As forças e o momento 

torçor mantêm as mesmas tendências do ponto de união da torre com a nacele. 

 Os coeficientes de Pearson indicados na Tabela 5.8 são referentes aos 6 segundos 

do intervalo de transição entre os dois patamares de ângulo de incidência do vento. Com isso, 

verifica-se que os efeitos do evento extremo em todos os casos de turbulência são altamente 

correlacionados. Com isso, a avaliação do impacto de um dos casos de turbulência é 

suficiente para verificar as alterações observadas neste estudo. 

 

Tabela 5.8 — Coeficientes de correlação para mudança de direção extrema. 

Coeficientes de correlação (mudança de direção) 

Casos 
Base das Pás Topo da torre Base da torre 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

A/B min 0.999 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

A/B max 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

B/C min 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.999 1.000 1.000 1.000 

B/C max 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

A/C min 0.998 0.998 0.999 0.999 0.999 0.998 1.000 1.000 0.999 

A/C max 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Fonte: autoria própria. 

 

 As Tabelas 5.9 a 5.11 apresenta os valores máximos e mínimos dos esforços obtidos 

ao longo de todo o intervalo de simulação. Nesse aspecto, é importante frisar que alguns 
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esforços atingem esses extremos apenas ao final da mudança de direção, enquanto outros, 

como o momento Mzp, apresenta um pico de overshoot ao final do período transitório. 

Ademais, a tabela também apresenta as alterações percentual na amplitude da oscilação dos 

esforços, em relação aos valores iniciais nos quais o vento incide sem ângulo relativo ao plano 

do rotor. 

Tabela 5.9 — Esforços para mudança de direção da turbina T1. 

Caso Ref Fxb (kN) Fyb (kN) Fzb (kN) Mxb (kN m) Myb (kN m) Mzb (kN m) 

M
ud

an
ça

 d
e 

di
re

çã
o 

min 176 -217 290 -2492 6011 -67 

max 282 143 745 4996 10300 66 

var. ampl. 56% -4% 17% -9% 56% -14% 

Ref Fxp (kN) Fyp (kN) Fzp (kN) Mxp (kN m) Myp (kN m) Mzp (kN m) 

min 481 -48 -3496 2453 108 -2536 

max 708 14 -3459 4082 1833 459 

var. ampl. 320% -29% 14% 189% 97% 214% 

Ref Fxt (kN) Fyt (kN) Fzt (kN) Mxt (kN m) Myt (kN m) Mzt (kN m) 

min 478 -62 -6908 2210 43330 -2533 

max 708 26 -6869 8301 63850 465 

var. ampl. 245% -30% 33% -24% 733% 213% 

Fonte: autoria própria. 

 

Tabela 5.10 — Esforços para mudança de direção da turbina T2. 

Caso Ref Fxb (kN) Fyb (kN) Fzb (kN) Mxb (kN m) Myb (kN m) Mzb (kN m) 

M
ud

an
ça

 d
e 

di
re

çã
o 

min 170 -291 353 -4659 6032 -192 

max 294 227 1119 6564 10130 -12 

var. ampl. 27% -2% 37% -4% 26% 10% 

Ref Fxp (kN) Fyp (kN) Fzp (kN) Mxp (kN m) Myp (kN m) Mzp (kN m) 

min 504 -34 -4719 2960 -12180 -2754 

max 778 3 -4676 4600 -9101 428 

var. ampl. 295% 7% 133% 639% 65% 155% 

Ref Fxt (kN) Fyt (kN) Fzt (kN) Mxt (kN m) Myt (kN m) Mzt (kN m) 

min 511 -65 -12320 3232 67620 -2754 

max 809 13 -12280 11270 110400 428 

var. ampl. 229% 9% 133% 17% 417% 155% 

Fonte: autoria própria. 

 

Tabela 5.11 — Esforços para mudança de direção da turbina T3. 

Caso Ref Fxb (kN) Fyb (kN) Fzb (kN) Mxb (kN m) Myb (kN m) Mzb (kN m) 

M
ud

an
ça

 d
e 

di
re

çã
o 

min 93 -141 231 -1626 2557 -58 

max 167 104 643 2505 4540 -6 

var. ampl. 64% -3% 34% -6% 90% -1% 

Ref Fxp (kN) Fyp (kN) Fzp (kN) Mxp (kN m) Myp (kN m) Mzp (kN m) 

min 281 -17 -2303 1292 -4474 -1386 

max 449 1 -2277 2088 -3221 103 

var. ampl. 548% -19% 133% 908% 144% 319% 

Ref Fxt (kN) Fyt (kN) Fzt (kN) Mxt (kN m) Myt (kN m) Mzt (kN m) 

min 283 -16 -5607 1708 29052 -1386 

max 454 5 -5579 3764 49960 103 

var. ampl. 316% -17% 133% 1% 848% 320% 

Fonte: autoria própria. 

 

 Conforme observado nas curvas dos esforços em função do tempo, o estabelecimento 

de uma nova direção de incidência do vento conduz à uma nova condição de oscilação dos 



  107 
 

   
 

esforços solicitantes. Nesse sentido, foram levantados os espectros de Fourier para apontar 

as alterações mais significativas em cada seção analisadas. 

 

Figura 5.21 — Transformada de Fourier dos esforços na turbina T1. 

 

Fonte: autoria própria. 
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 Como se pode verificar nos gráficos das Figuras 5.18 a 5.20, a mudança de direção 

implica em mudanças no comportamento oscilatório de alguns esforços. Por isso, um estudo 

do espectro de frequências utilizando a transformada de Fourier foi elaborado para averiguar 

os efeitos da alteração do vento. As condições iniciais e finais são tomadas com base nos 

intervalos antes e depois da transição da direção do vento. Para este fim, as faixas 

consideradas para respectivos espectros foram de 30 segundos durante o período em que o 

ângulo é zero e 30 segundos ao longo do período em que se estabeleceu a resposta em 

regime com o novo ângulo de incidência. 

 A Figura 5.21 apresenta o conjunto dos espectros da transformada de Fourier de cada 

um dos sinais dos esforços do modelo T1. Por meio dos gráficos apresentados, é possível 

identificar as frequências apresentadas pelos sinais antes da mudança de direção (inicial) e 

após ela (final). Como se verifica, as frequências dos esforços nas pás passam por reduções 

entre 10% e 20% daquelas observadas no ponto inicial. Na torre, com excessão dos 

momentos fletores, os esforços no topo e na base mostram-se similares em ambos os 

instantes considerados. As forças longitudinais (Fxp e Fxt) inicialmente apresentam 

frequências de 0,4 Hz e 0,6 Hz e, após o evento extremo, mostram um único pico de 0,55 Hz. 

Já as forças laterais (Fyp e Fyt) mantêm o pico em 0,35 Hz com mudança de amplitude, em 

conformidade com os dados da Tabela 5.9. A força axial mostra maior distinção dos picos 

após a mudança de direção. O momento fletor Mxp têm dois picos acentuados em 0,4 Hz e 

1,8 Hz no momento inicial, e depois de atingir a nova condição de vento passa a ter picos em 

0,4 Hz e 0,6 Hz. O momento fletor Myp, assim como os momentos de torção, passa por 

reduções nas frequências do mesmo modo como é visto nas raízes das pás. Já o momento 

fletor Mxt não apresenta modificação na frequência mais expressiva, enquanto o momento 

fletor Myt deixa de apresentar dois picos em 0,3 Hz e 0,6 Hz e passa a ter uma frequência 

predominante de 0,55 Hz. 

 Os gráficos da Figura 5.22 apresentam os espectros da transformada de Fourier para 

todos os esforços solicitantes nas seções de interesse para a turbina T2 seguindo a mesma 

configuração utilizada para os espectros apresentados para o modelo T1, ou seja, são 

comparadas as respostas em frequência para um intervalo de 30 segundos antes e 30 

segundos após a mudança de direção. 
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Figura 5.22 — Transformada de Fourier dos esforços na turbina T2. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 Já os gráficos da Figura 5.23 contém os espectros da transformada de Fourier para os 

esforços solicitantes de T3 para ângulo de incidência de vento nulo (condição inicial), e ângulo 

de incidência calculado segundo a eq. (82), dita condição final. 
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Figura 5.23 — Transformada de Fourier dos esforços na turbina T3. 

 

Fonte: autoria própria. 

 Do mesmo modo como observado na turbina T1, os esforços nas pás têm, ao final da 

mudança de direção, redução nas frequências da ordem de 10% a 20% dos seus valores. Na 

torre, é possível verificar que as frequências mais baixas têm amplitude reduzida ou são 

alteradas para valores mais elevados. 
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 Os valores especificados nas Tabelas 5.9 a 5.11 indicam variação significativa do 

momento de torção na torre. Já os esforços nas pás associados ao movimento de flapwise 

(Fxb e Myb) apresentam maior mudança de amplitude que os esforços na direção de 

edgewise (Fyb e Mxb). Nesse ponto, cabe observar que o aumento de amplitude detectado 

no esforço Fxb do modelo T2 é menos expressivo que os demais modelos, em parte pelo fato 

de sua amplitude inicial de oscilação ser maior, representando 29% do valor médio, como se 

vê na Tabela 5.1, enquanto na máquina T3 esse valor corresponde a 17%. Enfim, cabe 

mencionar que as variações percentuais de amplitude devem ser observadas em paralelo às 

magnitudes das oscilações para conclusões assertivas acerca da contribuição da mudança 

de direção para modificação dos valores extremos de esforços estruturais. A exemplo deste 

ponto, pode-se observar as forças axiais na torre, as quais apresentam variações de 33% e 

50% para os modelos de aerogeradores analisados. Contudo, esta variação é aplicada sobre 

uma amplitude original que representa cerca de 1% do carregamento estático nesta direção, 

originado pelo peso da estrutura e componentes. Logo, a variação de amplitude reportada 

não indica necessariamente um aumento abrupto na faixa de oscilação do esforço. 

 Os espectros das transformadas de Fourier apontam que as frequências mais 

representativas nas pás não são alteradas com a mudança de direção. As mudanças na 

resposta em frequência são visíveis nos esforços na torre. Para o modelo T1, os picos em 

frequências mais baixas se mantêm e apresentam amplitude maior, mas é possível identificar 

que o sinal deixa de apresentar algumas frequências de maior valor. O mesmo ocorre com os 

modelos T2 e T3. No entanto, ao contrário do primeiro modelo que apresenta uma distinção 

mais significativa em um único pico de frequência após a mudança de direção, estes outros 

dois aerogeradores apresentam mais de um pico no espectro, mas muito próximos dos valores 

originais observados antes da ocorrência do evento extremo. 

5.2.3. Mudança de direção com rajada coerente 

 

Figura 5.24 — Curva de velocidade e ângulo de incidência para mudança de direção com rajada 
coerente. 

 

Fonte: autoria própria. 
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 A mudança de direção com rajada coerente é representada pelo modelo indicado na 

seção 3.2.3.6. Este fenômeno consiste na combinação da mudança na direção de incidência 

do vento e da sua magnitude, como indicado na Figura 5.24. É importante destacar que o 

sentido positivo do ângulo de incidência do vento é oposto ao sentido do momento de torção 

na torre. 

 As Figuras 5.25 a 5.27 apresentam os esforços solicitantes na turbina T1 quando 

ocorre a transição entre o estado inicial e a condição final de estabelecimento da velocidade 

e ângulo de incidência do evento extremo. 

 

Figura 5.25 — Esforços nas raízes das pás durante a mudança de direção com rajada coerente. 

 

Fonte: autoria própria. 

Figura 5.26 — Esforços nas raízes das pás durante mudança de direção com rajada coerente. 

 

Fonte: autoria própria. 

 
Figura 5.27 — Esforços nas raízes das pás durante mudança de direção com rajada coerente. 

 

Fonte: autoria própria. 
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 Ao avaliar os gráficos das Figuras 5.25 a 5.27 é possível verificar que nas pás as forças 

Fxb e Fzb e o momento Myb sofrem um pico de oscilação durante a transição entre os dois 

estados da configuração do vento. Ao final, Fxb e Myb apresentam amplitude superior à inicial. 

No topo da torre, isso acontece com todos os esforços, mas em relação à magnitude dos 

carregamentos envolvidos, é visível que a força Fxp e os momentos fletores sofrem picos de 

oscilação e alterações na amplitude mais representativos que os demais esforços. O mesmo 

se verifica nos esforços correspondentes na base da torre. Nesse ponto, pode-se destacar o 

fato de que a mudança de direção com rajada coerente causou inversão no sinal do momento 

Myp. Isso significa que a configuração original do vento promovia empuxo suficiente para 

superar a tendência de tombamento da nacele para frente em função do peso do rotor em 

balanço. Com as alterações do evento extremo, esse cenário se inverte e o efeito do peso se 

torna preponderante. Contudo, o momento Myt na base da torre continua sendo positivo após 

as mudanças do vento, ou seja, o momento do empuxo aplicado na altura do cubo do rotor 

ainda é superior ao efeito do peso na seção de contato com a fundação. Os momentos de 

torção na torre adquirem magnitude de oscilação maior quando se estabelece a nova 

condição de regime. 

 

Tabela 5.12 — Esforços para mudança de direção com rajada coerente da turbina T1. 

Caso Ref Fxb (kN) Fyb (kN) Fzb (kN) Mxb (kN m) Myb (kN m) Mzb (kN m) 

M
ud

an
ça

 d
e 

di
re

çã
o 

co
m

 
ra

ja
da

 c
oe

re
nt

e 
(T

1)
 

min -136 -217 270 -2871 -5015 -202 

max 450 154 951 5007 17000 122 

var. ampl. 852% -9% -1% -18% 687% 51% 

Ref Fxp (kN) Fyp (kN) Fzp (kN) Mxp (kN m) Myp (kN m) Mzp (kN m) 

min -131 -105 -3503 1477 -10950 -10460 

max 981 34 -3363 4642 5243 4539 

var. ampl. 2711% 86% 1586% 440% 1350% 2264% 

Ref Fxt (kN) Fyt (kN) Fzt (kN) Mxt (kN m) Myt (kN m) Mzt (kN m) 

min -85 -265 -6920 2210 -5122 -10460 

max 1020 26 -6774 19860 90100 4539 

var. ampl. 2981% 121% 1850% 104% 5794% 2262% 

Fonte: autoria própria. 

Tabela 5.13 — Esforços para mudança de direção com rajada coerente da turbina T2. 

Caso Ref Fxb (kN) Fyb (kN) Fzb (kN) Mxb (kN m) Myb (kN m) Mzb (kN m) 

M
ud

an
ça

 d
e 

di
re

çã
o 

co
m

 
ra

ja
da

 c
oe

re
nt

e 
(T

2)
 

min -91 -291 501 -5051 -2527 -386 

max 462 236 1457 6564 16800 37 

var. ampl. 447% -5% 14% -9% 538% 88% 

Ref Fxp (kN) Fyp (kN) Fzp (kN) Mxp (kN m) Myp (kN m) Mzp (kN m) 

min -87 -69 -4725 3243 -19850 -10700 

max 1037 3 -4602 5083 -6240 2659 

var. ampl. 616% 1% 1300% 622% 589% 1362% 

Ref Fxt (kN) Fyt (kN) Fzt (kN) Mxt (kN m) Myt (kN m) Mzt (kN m) 

min 62 -404 -12330 3232 -9666 -10700 

max 1169 13 -12200 38830 157200 2660 

var. ampl. 521% 42% 1300% 23% 739% 1362% 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 5.14 — Esforços para mudança de direção com rajada coerente da turbina T3. 

Caso Ref Fxb (kN) Fyb (kN) Fzb (kN) Mxb (kN m) Myb (kN m) Mzb (kN m) 
M

ud
an

ça
 d

e 
di

re
çã

o 
co

m
 r

aj
ad

a 
co

er
en

te
 

(T
3)

 
min -67 -141 349 -2061 -1613 -148 

max 271 117 786 2505 7733 32 

var. ampl. 663% -5% 10% -8% 731% 167% 

Ref Fxp (kN) Fyp (kN) Fzp (kN) Mxp (kN m) Myp (kN m) Mzp (kN m) 

min 2 -38 -2305 1531 -7839 -5110 

max 553 1 -2238 2285 -1911 1146 

var. ampl. 1921% 9% 1400% 800% 1201% 2428% 

Ref Fxt (kN) Fyt (kN) Fzt (kN) Mxt (kN m) Myt (kN m) Mzt (kN m) 

min -15 -38 -5610 1708 -2734 -5110 

max 556 5 -5540 6370 66728 1146 

var. ampl. 1206% 87% 1400% 47% 2322% 2430% 

Fonte: autoria própria. 

 

 O modelo estabelecido em norma para calcular a porção transitória e os patamares 

finais de velocidade e ângulo de incidência não dependem da classe de turbulência da 

máquina ou da velocidade de referência da categoria. Isso posto, fica estabelecido que cada 

turbina tem uma única condição de mudança de direção com rajada coerente, cujos 

detalhamentos serão apresentados adiante. 

 A Tabela 5.12 indica os valores máximos e mínimos atingidos ao longo do evento 

extremo de mudança de direção com rajada coerente, bem como a alteração percentual na 

amplitude de oscilação do esforço em relação ao valor inicial computado antes do início da 

transição ilustrada na Figura 5.24. Do mesmo modo, os modelos de aerogeradores T2 e T3 

tiveram seus esforços computados e anotados nas Tabelas 5.13 e 5.14. 

 Conforme foi observado anteriormente, a variação na amplitude dos momentos fletores 

e torçores nas seções da torre sofrem aumento expressivo. A força longitudinal também 

apresenta mudanças significativas em ambas as seções. Já a força axial, embora tenha um 

aumento percentual relevante, tem uma faixa de oscilação da ordem de 1% do patamar médio, 

sobretudo pelo efeito da carga estática do peso da estrutura. Dessa forma, as alterações 

indicadas na amplitude não produzem efeitos impactantes para a avaliação dos 

carregamentos nessa direção. Por fim, os esforços nas pás associados à vibração na direção 

de menor rigidez, Fxb e Myb, sofrem variação mais expressiva que os demais. 
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Figura 5.28 — Espectros da transformada de Fourier dos esforços para mudança de direção com 
rajada coerente da turbina T1. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 5.29 — Espectros da transformada de Fourier dos esforços para mudança de direção com 

rajada coerente da turbina T2. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 5.30 — Espectros da transformada de Fourier dos esforços para mudança de direção com 

rajada coerente da turbina T3. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 As Figuras 5.28 a 5.30 contêm os espectros da transformada de Fourier para cada um 

dos esforços solicitantes estudados nos três modelos de turbina. Nesses diagramas é possível 

verificar que as frequências associadas às maiores amplitudes do sinal na condição inicial 
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permanecem sendo relevantes na condição final, com amplitude superior àquela verificada 

antes do evento extremo. Contudo, é possível identificar o aparecimento de mais picos de 

baixa frequência que identificam as alterações nas formas das curvas de resposta no domínio 

do tempo das Figuras 5.25 a 5.27. Assim, verifica-se que de forma diferente do observado no 

caso de mudança de direção extrema, os esforços produzidos pela combinação de mudança 

de direção com rajada não promovem alterações nos valores das frequências de oscilação 

observados inicialmente, mas novos picos são detectados. 

5.2.4. Cisalhamento de vento extremo 

 O modelo de cisalhamento de vento extremo apontado na seção 3.2.3.7 se aplica ao 

caso em que o campo de velocidades apresenta um gradiente mais acentuado que o perfil 

descrito pela lei de potência. 

 

Figura 5.31 — Perfis de velocidade para cisalhamento extremo vertical com termo transitório (a) 
somado e (b) subtraído do perfil principal. 

a.    b.  

Fonte: autoria própria. 

Figura 5.32 — Perfis de velocidade para cisalhamento extremo horizontal com termo transitório (a) 
somado e (b) subtraído do perfil principal. 

a.    b.  

Fonte: autoria própria. 
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 O cisalhamento extremo vertical, descrito na eq. (87) consiste em uma acentuação 

momentânea na inclinação do perfil de velocidades ao longo da direção vertical. Nesse 

ínterim, o modelo prevê duas abordagens possíveis, uma resultante da soma do termo 

transitório, representado na Figura 5.31.a, e outra resultante da subtração, indicada na Figura 

5.31.b. 

 Já o cisalhamento horizontal consiste no estabelecimento de uma inclinação no perfil 

de velocidades ao longo da direção lateral, isto é, perpendicular à direção principal do vento 

e à vertical. Nesse quesito, o modelo também considera a possibilidade de se elaborar dois 

cenários a depender do termo transitório. A Figura 5.32.a apresenta uma vista superior do 

perfil de velocidades ao longo da direção lateral para a altura do cubo do rotor da turbina T1 

quando considerada a soma do termo transitório e a Figura 5.32.b representa a mesma 

situação para a subtração deste termo. 

 

Figura 5.33 — Esforços nas raízes das pás durante o cisalhamento extremo. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 5.34 — Esforços no topo da torre durante o cisalhamento extremo. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 5.35 — Esforços na base da torre durante o cisalhamento extremo. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 É importante destacar que os modelos descritos as eqs. (87) e (88) apontam para uma 

variação no perfil de velocidades que segue uma função cossenoide, cujo pico é atingido na 

metade do tempo total de duração do evento (t=6s) e posteriormente o vento retorna para a 

condição inicial, na qual se estabiliza ao final dos 12 segundos da ocorrência do cisalhamento 

extremo. Nesse ponto, os perfis de velocidade indicados nos gráficos das Figuras 5.31 e 5.32 

indicam a evolução da velocidade desde o instante inicial até a máxima inclinação do campo 

de velocidades. O retorno à condição inicial se dá de forma simétrica, ou seja, no instante t=9 

s o perfil é exatamente o mesmo indicado para t=3 s e ao final dos 12 segundos, a velocidade 

volta a ser a mesma registrada para t = 0. 

 Os gráficos das Figuras 5.33 a 5.35 mostram a resposta ao longo do tempo dos 

esforços solicitantes durante a ocorrência do cisalhamento extremo na direção vertical para 

termo transitório subtraído do perfil original. Da mesma forma que foi feita nos demais casos, 

o evento se inicia em 60 segundos de simulação, após o estabelecimento da condição de 

operação em regime do aerogerador. 

 Embora seja um exemplo pontual, os gráficos são suficientes para ilustrar a influência 

momentânea do evento extremo sobre os esforços solicitantes. Como se pode verificar, os 

carregamentos internos atingem picos de oscilação durante a curva transiente do evento de 

cisalhamento e ao final do processo retornam aos patamares originais. 

 Um ponto de atenção pertinente às análises dos casos de cisalhamento extremo é 

referente aos esforços nas pás. Ao contrário dos demais eventos que modificam todo o campo 

de velocidades de forma única, o cisalhamento extremo em ambas as direções vertical e 

lateral produzem diferenças significativas entre diferentes pontos varridos pelo movimento do 

rotor. A esse respeito, foram levantadas as curvas de esforços das três pás ao longo da 

passagem do evento extremo. Com isso, foi verificado que a distorção no campo de 

velocidades não traz diferenças significativas nas alterações de amplitude dos esforços nas 

raízes das pás. Para os esforços mais afetados, quais sejam as forças Fxb e os momentos 
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Myb em cada pá, verifica-se diferença entre os valores máximos e mínimos registrados que 

podem vir a configurar detalhamentos mais rigorosos para projetos estruturais e otimizações 

de mecanismos da turbina. No entanto, para o intuito das análises levantadas neste trabalho, 

as diferenças observadas não descaracterizam os impactos macroscópicos observados nas 

tendências dos esforços solicitantes e, portanto, as análises seguiram da mesma forma como 

foi realizado nos demais casos extremos, considerando-se apenas uma das pás como 

amostra representativa do efeito das alterações do vento sobre os carregamentos internos. A 

exemplo dessas observações mencionadas, as curvas das Figuras 5.36 e 5.37 indicam 

respectivamente as forças e os momentos nas raízes das pás da turbina T1 para o 

cisalhamento vertical (caso 1) mostrado no gráfico 5.31.a.  

 

Figura 5.36 — Forças nas pás durante a ocorrência do cisalhamento extremo. 

 

Fonte: autoria própria. 

Figura 5.37 — Momentos nas pás durante a ocorrência do cisalhamento extremo. 

 

Fonte: autoria própria. 



122 
 

   
 

 Feitas as observações a respeito dos esforços solicitantes nas pás, foram calculados 

os coeficientes de Pearson para cada classe de turbulência que define o termo transitório do 

cisalhamento. Os valores desses parâmetros são apontados nas Tabelas 5.15 a 5.2.18. Como 

se pode ver, há forte correlação entre os valores extremos computados para cada esforço 

solicitante nas diferentes classes de turbulência. Dessa forma, a avaliação do efeito do 

cisalhamento se deu pela observação dos picos registrados para a classe de turbulência A. 

 

Tabela 5.15 — Coeficientes de correlação para cisalhamento de vento extremo vertical (caso 1). 

Coeficientes de correlação (vertical - caso 1) 

Casos 
Base das Pás Topo da torre Base da torre 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

A/B min 1.000 0.996 0.996 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

A/B max 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

B/C min 1.000 1.000 1.000 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

B/C max 1.000 1.000 1.000 1.000 0.999 0.999 1.000 1.000 1.000 

A/C min 1.000 0.993 0.993 0.997 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

A/C max 1.000 1.000 1.000 0.999 0.999 0.999 1.000 1.000 1.000 

Fonte: autoria própria. 

Tabela 5.16 — Coeficientes de correlação para cisalhamento de vento extremo vertical (caso 2). 

Coeficientes de correlação (vertical - caso 2) 

Casos 
Base das Pás Topo da torre Base da torre 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

A/B min 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

A/B max 1.000 1.000 1.000 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

B/C min 1.000 1.000 1.000 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

B/C max 1.000 1.000 1.000 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

A/C min 0.999 0.999 0.999 0.998 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

A/C max 1.000 1.000 1.000 0.997 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Fonte: autoria própria. 

Tabela 5.17 — Coeficientes de correlação para cisalhamento de vento extremo horizontal (caso 1). 

Coeficientes de correlação (horizontal - caso 1) 

Casos 
Base das Pás Topo da torre Base da torre 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

A/B min 1.000 0.998 0.998 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

A/B max 1.000 1.000 1.000 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

B/C min 1.000 1.000 1.000 1.000 0.999 0.999 1.000 1.000 1.000 

B/C max 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

A/C min 0.999 0.997 0.997 1.000 0.999 0.999 1.000 1.000 1.000 

A/C max 1.000 1.000 1.000 0.998 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 5.18 — Coeficientes de correlação para cisalhamento de vento extremo horizontal (caso 2). 

Coeficientes de correlação (horizontal - caso 2) 

Casos 
Base das Pás Topo da torre Base da torre 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

A/B min 1.000 1.000 1.000 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

A/B max 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

B/C min 1.000 1.000 1.000 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

B/C max 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

A/C min 1.000 0.999 0.999 0.995 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

A/C max 1.000 1.000 1.000 1.000 0.999 0.999 1.000 1.000 1.000 

Fonte: autoria própria. 

 A seguir as Tabelas 5.19 a 5.21 apresentam os valores extremos registrados ao longo 

da ocorrência do cisalhamento extremo. Cada um dos eventos particulares foi representado 

nas tabelas por meio da direção e caso a que se referem: V(1) é o cisalhamento vertical caso 

1, V(2) é o cisalhamento vertical caso 2, H(1) é o cisalhamento horizontal caso 1 e H(2) é o 

cisalhamento horizontal caso 2. 

 
Tabela 5.19 — Valores máximos e mínimos dos esforços para cisalhamento de vento extremo da 

turbina T1. 

Caso Ref. Fxb (kN) Fyb (kN) Fzb (kN) Mxb (kN m) Myb (kN m) Mzb (kN m) 

V(1) 
min 168 -228 388 -2858 5506 -71 

max 372 149 772 5599 13720 68 

V(2) 
min 178 -215 403 -2453 6224 -67 

max 332 139 745 4935 11840 83 

H(1) 
min 175 -216 398 -2451 5827 -68 

max 348 139 765 4978 12730 92 

H(2) 
min 185 -254 403 -3191 6390 -95 

max 373 159 745 6389 13530 66 

Caso Ref. Fxp (kN) Fyp (kN) Fzp (kN) Mxp (kN m) Myp (kN m) Mzp (kN m) 

V(1) 
min 681 -68 -3539 3901 1150 5 

max 710 10 -3489 4569 7217 2708 

V(2) 
min 676 -32 -3497 3682 -4601 -2432 

max 712 42 -3444 4082 1840 457 

H(1) 
min 681 -71 -3497 3703 1143 -5656 

max 709 10 -3445 4082 3829 457 

H(2) 
min 682 -32 -3535 3902 -1086 8 

max 709 48 -3489 4721 1836 5951 

Caso Ref. Fxt (kN) Fyt (kN) Fzt (kN) Mxt (kN m) Myt (kN m) Mzt (kN m) 

V(1) 
min 656 -70 -6952 2676 63270 10 

max 709 21 -6902 10750 68650 2716 

V(2) 
min 689 -34 -6909 -52 57410 -2429 

max 737 53 -6856 6850 64010 462 

H(1) 
min 671 -71 -6909 2620 63160 -5650 

max 710 20 -6858 9973 65760 462 

H(2) 
min 679 -34 -6947 -235 59720 12 

max 709 61 -6902 6850 63900 5955 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 5.20 — Valores máximos e mínimos dos esforços para cisalhamento de vento extremo da 
turbina T2. 

Caso Ref. Fxb (kN) Fyb (kN) Fzb (kN) Mxb (kN m) Myb (kN m) Mzb (kN m) 

V(1) 
min 123 -288 622 -5230 3881 -212 

max 362 241 1155 6535 12700 -63 

V(2) 
min 187 -291 633 -4871 6234 -217 

max 353 231 1131 6562 12270 -45 

H(1) 
min 167 -286 623 -4979 5057 -185 

max 302 234 1152 6396 10830 -54 

H(2) 
min 162 -321 633 -5449 5617 -254 

max 394 248 1136 7695 13760 -56 

Caso Ref. Fxp (kN) Fyp (kN) Fzp (kN) Mxp (kN m) Myp (kN m) Mzp (kN m) 

V(1) 
min 608 -63 -4745 4429 -10480 -326 

max 726 0 -4702 4906 -3748 1766 

V(2) 
min 669 -18 -4719 4165 -16350 -2070 

max 782 45 -4671 4574 -9147 424 

H(1) 
min 618 -48 -4714 4156 -10440 -6272 

max 727 0 -4657 4565 -8086 329 

H(2) 
min 664 -16 -4767 4460 -11760 -314 

max 776 29 -4706 5078 -9129 6480 

Caso Ref. Fxt (kN) Fyt (kN) Fzt (kN) Mxt (kN m) Myt (kN m) Mzt (kN m) 

V(1) 
min 630 -56 -12350 3735 85320 -326 

max 757 8 -12300 13960 104500 1766 

V(2) 
min 690 -18 -12320 -2963 94610 -2070 

max 937 55 -12270 7170 112000 424 

H(1) 
min 644 -49 -12320 3916 87060 -6272 

max 761 7 -12260 11560 103500 329 

H(2) 
min 685 -14 -12370 236 93760 -314 

max 811 36 -12310 6614 110000 6480 

Fonte: autoria própria. 

Tabela 5.21 — Valores máximos e mínimos dos esforços para cisalhamento de vento extremo da 
turbina T3. 

Caso Ref. Fxb (kN) Fyb (kN) Fzb (kN) Mxb (kN m) Myb (kN m) Mzb (kN m) 

V(1) 
min 88 -143 408 -1856 2243 -66 

max 213 110 667 2594 5962 -11 

V(2) 
min 100 -140 413 -1629 2616 -65 

max 203 103 653 2481 5631 -2 

H(1) 
min 112 -139 409 -1662 2841 -61 

max 204 104 664 2445 5742 -1 

H(2) 
min 86 -154 412 -2058 2266 -72 

max 211 119 657 2886 5790 -10 

Caso Ref. Fxp (kN) Fyp (kN) Fzp (kN) Mxp (kN m) Myp (kN m) Mzp (kN m) 

V(1) 
min 406 -31 -2323 2058 -3565 -82 

max 449 0 -2298 2253 -544 815 

V(2) 
min 420 -9 -2303 1940 -6344 -928 

max 453 28 -2278 2103 -3221 103 

H(1) 
min 412 -25 -2302 1910 -3543 -2855 

max 449 0 -2270 2102 -2571 92 

H(2) 
min 420 -8 -2331 2058 -4244 -83 

max 450 20 -2299 2316 -3236 2832 

Caso Ref. Fxt (kN) Fyt (kN) Fzt (kN) Mxt (kN m) Myt (kN m) Mzt (kN m) 

V(1) 
min 388 -29 -5627 2025 44710 -82 

max 458 2 -5601 5747 50387 815 

V(2) 
min 427 -8 -5607 -1449 45420 -928 

max 498 33 -5581 3020 40100 103 

H(1) 
min 412 -25 -5606 2025 45470 -2855 

max 456 2 -5574 4809 50080 92 

H(2) 
min 420 -7 -5634 -165 45880 -83 

max 458 24 -5602 2906 50230 2832 

Fonte: autoria própria. 
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 Os esforços nas pás Fxb, Mxb e Myb são os que mostram maior variação quando se 

comparam os quatro cenários de cisalhamento extremo. Já na torre pode-se identificar 

mudanças expressivas nos picos atingidos pelos momentos fletores e torçores em cada 

condição de vento. Isso se deve sobretudo ao fato de a inclinação provocada no perfil de 

vento incidente causa picos nos esforços das pás com diferença de fase, como foi 

apresentado nas Figuras 5.2.24 e 5.2.25, o que provoca momentos no rotor nas direções 

transversais do plano de rotação. Esse efeito pode ser identificado de forma mais clara nas 

componentes de momento torçor nas seções do topo e da base da torre, onde o cisalhamento 

em cada caso produz valores extremos mínimos e máximos análogos. 

5.2.5. Modelo de Turbulência Extrema 

 O modelo de turbulência extrema consiste na adoção de um perfil de vento com 

velocidade variável, de forma semelhante ao modelo de turbulência normal. A diferença para 

este reside no valor de referência para o desvio-padrão da magnitude da velocidade, o qual é 

calculado conforme a especificação descrita no item 3.2.3.3. 

 A fim de estabelecer um comparativo com o modelo de turbulência normal, foi adotado 

o mesmo procedimento para levantamento dos esforços solicitantes: fez-se simulações para 

ventos com velocidades médias de 5 m/s a 17 m/s e índices de turbulência relativos às 

categorias normativa A, B e C. As condições de vento foram produzidas por meio de 

algoritmos de números pseudoaleatórios para produzir a variação temporal da velocidade, a 

partir do uso das mesmas três sementes utilizadas para a turbulência normal. 

 Os gráficos das Figuras 5.38 a 5.44 contém os resultados dos esforços computados 

para cada seção avaliada, compilados da mesma forma como se fez para os casos de 

operação normal, isto é, os valores expressos são os valores médios das quantidades 

máxima, mínima, média e desvios-padrão obtidos nos três casos referentes às sementes 

empregadas para produção da amostra de condições de vento em cada combinação de 

velocidade e turbulência. 

 Nas Figuras 5.38 a 5.40 estão indicados os valores máximos, mínimos, médios e 

desvios-padrão dos esforços nas raízes das pás dos três modelos estudados. 
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Figura 5.38 — Curvas dos esforços na raiz da pá da turbina T1 sob turb. extrema. 

 

 

Fonte: autoria própria. 

Figura 5.39 — Curvas dos esforços na raiz da pá da turbina T2 sob turb. extrema. 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 5.40 — Curvas dos esforços na raiz da pá da turbina T3 sob turb. extrema. 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 A princípio, os esforços nas raízes das pás estão em coformidade com as tendências 

observadas no modelo de turbulência normal. Das mudanças mais representativas em relação 

ao caso de turbulência normal, pode-se verificar que os esforços associados ao movimento 

flapwise, Fxb e Myb, mostram menor sensibilidade do desvio-padrão e valores extremos à 

variação da velocidade do vento. Nesse quesito, o fato de a velocidade do escoamento ter 

uma dispersão maior ao longo do tempo faz com que a turbina esteja exposta a condições 

que promovam a rotação máxima da máquina e consequente acionamento do controle de 

ângulo de passo, mesmo para cenários em que o valor de referência da velocidade esteja 

abaixo de 11 m/s.  

 Nas Figuras 5.41 a 5.46 estão indicados os parâmetros referentes aos esforços no 

topo e na base da torre. Para estas seções, os esforços seguem tendências similares às 

observadas no item 5.1.2 para o modelo de turbulência normal. As diferenças residem 

principalmente na magnitude dos esforços em função da variação mais acentuada da 

velocidade do vento. 
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Figura 5.41 — Curvas dos esforços no topo da torre da turbina T1 sob turb. extrema. 

 

 

Fonte: autoria própria. 

Figura 5.42 — Curvas dos esforços no topo da torre da turbina T2 sob turb. extrema. 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 5.43 — Curvas dos esforços no topo da torre da turbina T3 sob turb. extrema. 

 

 

Fonte: autoria própria. 

Figura 5.44 — Curvas dos esforços na base da torre da turbina T1 sob turb. extrema. 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 5.45 — Curvas dos esforços na base da torre da turbina T2 sob turb. extrema. 

 

 

Fonte: autoria própria. 

Figura 5.46 — Curvas dos esforços na base da torre da turbina T3 sob turb. extrema. 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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5.2.6. Modelo de Velocidade de Vento Extrema 

 O modelo de velocidade de vento extrema apresentado no item 3.2.3.2 corresponde 

aos picos de velocidade observados em períodos de 1 ano ou 50 anos. Em ambos os casos, 

é esperado que uma turbina exposta a essa codição seja parada até que as condições 

ambientais retornem aos níveis usuais. De fato, para esse cenário, as diretrizes para 

dimensionamento de componentes listadas na norma IEC 61400-1 exigem a verificação da 

máquina parada com atuação de freios e outros sistemas de segurança. Entretanto, para 

estabelecer o paralelo com as demais análises deste trabalho, foram realizadas simulações 

da turbina operando na condição de vento extremo, mas estas não produziram resultados 

conclusivos, uma vez que a velocidade do escoamento levaram ao aumento contínuo da 

rotação da turbina, mesmo com a atuação do sistema de controle de ângulo de passo, e os 

procedimentos iterativos do modelo aeroelástico acabaram por ser interrompidos antes do fim 

do tempo de simulação solicitado. Com isso, foi decidido descartar as avaliações dos 

aerogeradores expostos às condições descritas pelo modelo de velocidade extrema. 

  



132 
 

   
 

6. CONCLUSÕES 

 O estudo de turbinas eólicas tem sido elaborado sob diferentes ópticas com base no 

foco das análises e nível de detalhamento requerido. Nesse âmbito, muitos dos instrumentos 

de simulação dinâmica que envolvem fenômenos aeroelásticos de toda a máquina são 

baseados em rotinas que aplicam a teoria de quantidade de movimento no elemento de pá 

juntamente e abordagem de sistemas multicorpos para tratar dos movimentos estruturais. 

Com isso, a ferramenta OpenFAST foi adotada para elaborar o conjunto de simulações 

referentes aos casos de vento definidos em norma técnica para levantamento dos requisitos 

de projeto de uma turbina eólica. 

 Em relação à caracterização das condições de vento, as instruções normativas 

definidas pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) apontam modelos matemáticos 

para elaboração das condições normais de operação e eventos extraordinários que incluem 

rajadas, mudanças de direção, velocidades de magnitude acima do comum e cisalhamento 

extremo. Em face da ausência de dados para o estudo de um parque eólico real, as condições 

de vento foram levantadas em conformidade com as definições apresentadas na norma IEC 

61400-1. 

 Os modelos de aerogeradores utilizados nas simulações são referências 

disponibilizadas pelo Laboratório Nacional de Energias Renováveis (NREL) para avaliação 

das condições operacionais e detalhamento das características aerodinâmicas e estruturais. 

Nesse ponto, foram tomadas três turbinas para estudo dos esforços estruturais: um modelo 

offshore de 5 MW e dois modelos onshore, um de 5 MW e outro de 3 MW. Com isso, foi 

possível verificar quais efeitos observados nos esforços estruturais eram influenciados por 

características específicas da máquina, a fim de se identificar as tendências dos 

carregamentos internos originadas diretamente pelas mudanças nas condições do vento 

incidente. 

 A condução do levantamento de todos os casos pertinentes à identificação de 

tendências pretendida gerou a dificuldade em manipular a quantidade de dados referente aos 

esforços de interesse. Nesse quesito, foram utilizadas abordagens estatísticas para 

levantamento de parâmetros característicos das situações de operação normal avaliadas, 

quais sejam os valores médios, máximos, mínimos e desvios-padrão. Com isso, foi possível 

identificar alterações nos esforços conforme variavam as condições de vento. Já os eventos 

extremos estudados envolveram a observação dos picos atingidos durante os fenômenos 

transitórios, bem como as mudanças na oscilação dos esforços nos casos em que se 

estabelecia um novo campo de velocidades no escoamento incidente ao final. 

 Os casos extremos envolvem condições definidas por modelos matemáticos que 

consideram a intensidade de turbulência da classe da turbina. Contudo, a fim de evitar 
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análises redundantes para condições nas quais as mudanças na turbulência não são 

significativas em relação ao grau de detalhamento das análises obtidas no presente estudo, 

foram calculados os coeficientes de correlação entre os picos obtidos para os esforços 

solicitantes em cada condição de turbulência. Com isso, identificou-se os cenários para os 

quais havia forte correlação entre os resultados obtidos para reduzir o conjunto de casos 

apresentados nas análises. 

 Sob a condição do modelo de turbulêcia normal, os esforços no topo e na base da 

torre são similares nas três turbinas avaliadas, para os quais os valores máximos aumentam 

e os mínimos reduzem quanto maior a velocidade média do vento, mesmo quando os desvios-

padrão indicam menor oscilação do esforço após alcançada a rotação nominal da turbina. Nas 

raízes das pás, as cargas associadas ao movimento de flapwise têm a diferença entre os 

valores máximos e mínimos aumentando conforme se intensifica a velocidade do 

escoamento. Já os esforços ligados ao movimento de edgewise apresentam a maior diferença 

entre os seus máximos e mínimos no ponto em que se atinge a potência nominal, por volta 

de 11 m/s para os três modelos. 

 A respeito da turbulência, é válido mencionar que a variação dentro da faixa 

especificada em norma não apontou impactos sobre a tendência na variação dos esforços em 

função da velocidade média do vento, com excessão do momento de torção nas raízes das 

pás. Em face das diferenças observadas entre os três modelos, pode-se indicar a atuação do 

sistema de controle de ângulo de passo como possível causa das discrepâncias ocasionadas 

no momento torçor, uma vez que esta descorrelação se apresenta após as máquinas 

atingirem a rotação nominal e exigirem as alterações no ângulo de passo para manutenção 

da velocidade angular do eixo. Para as demais componentes, ressalta-se que a variação de 

turbulência tem impacto apenas na magnitude dos valores extremos reportados, o que 

interfere na determinação dos esforços utilizados para dimensionamento de componentes, 

mas não na forma como os mesmo são influenciados pela velocidade de referência do vento. 

 No que tange aos casos extremos, é válido destacar os esforços para os quais os picos 

produzidos por estes eventos são superiores aos limites máximos e mínimos estabelecidos 

no modelo de turbulência normal, o qual é entendido como condição recorrente de operação 

de um aerogerador. Além disso, nota-se que existem componentes cuja tendência de variação 

é diferente para cada uma das turbinas usadas nas simulações. Por isso, as observações 

entendidas como relevantes para o propósito deste trabalho são aquelas associadas aos 

esforços que apresentam o mesmo comportamento para os três modelos de aerogerador, já 

que isso é um indício de que a forma construtiva das máquinas não interfere nas conclusões 

advindas desses resultados. Neste quesito, são apontados a seguir para cada condição 

extrema de operação os esforços cuja oscilação é superior ao observado nos casos padrões. 
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 Decorre da Rajada Extrema em Operação que as forças longitudinais sobre a torre, 

Fxp e Fxt, juntamete ao momento fletor associado ao movimento de vibração frente-trás, Myt, 

atingem pontos de máximos e mínimos fora da faixa observada para a condição normal de 

turbulência. Já os esforços obtidos pelo modelo de Mudança de Direção Extrema mostram 

que os valores extremos são sempre inferiores aos observados em condições normais de 

operação. Ademais, a mudança de direção provoca mudanças na amplitude de oscilação dos 

esforços solicitantes. Nas pás, as cargas Fxb, Myb e Fzb aumentam a amplitude de oscilação. 

Já na torre, os esforços Fxp, Fxt, Mxp, Myt, Mzp e Mzt têm essa variação de amplitude superior 

a 100%. Já o momento Myp apresenta esta variação em uma faixa de 50% a 150% a depender 

do tamanho da máquina, sendo que o modelo de maior massa (T2) tem aumento menos 

expressivo, ao passo que o modelo de menor massa (T3) apresenta o maior aumento na 

amplitude do momento fletor. 

 Em relação à Mudança de Direção com Rajada Coerente, é importante indicar que os 

esforços nas pás associados ao movimento de flapwise, quais sejam Fxb e Myb, têm seus 

valores extremos fora da faixa observada nas condições de turbulência normal. O mesmo 

ocorre para a força longitudinal na torre e o momento fletor na sua base, Myt. Já o momento 

de torção sobre a torre extrapolam a faixa normal de operação pelo seu valor mínimo. Essa 

variação sobre apenas um dos extremos ocorre em virtude do desalinhamento entre a direção 

do vento e o eixo do rotor após a ocorrência do evento extremo que aumenta a tendência de 

rotação da máquina em torno do eixo da torre para um sentido específico. No tocante às 

variações nos sinais dos esforços, destaca-se que todas as componentes da torre têm 

aumento da amplitude de oscilação, bem como as componentes Fxb, Myb e Mzb das pás. 

 Os diagramas referentes às transformadas de Fourier dos esforços para os dois casos 

em que há mudança na direção mostraram que o evento de Mudança de Direção Extrema 

conduz à alteração das frequências observadas na condição inicial, em contraste ao que foi 

observado para Mudança de Direção com Rajada Coerente, em que os espectros indicam 

aumento nas amplitudes de oscilação e conservação dos valores de frequência do estado 

inicial, apesar de surgirem novos picos em valores de frequência não observados inicialmente. 

 Para os eventos de Cisalhamento Extremo, é possível identificar alguns esforços cujos 

valores máximos e mínimos superam os limites dos casos normais para ambos os modelos 

de variação horizontal e vertical do perfil. O cisalhamento extremo vertical leva a componente 

Myp a ultrapassar os valores extremos da condição normal, enquanto o cisalhamento 

horizontal produz esse efeito sobre os esforços Mzp e Mzt, para os quais o valor crítico é o 

máximo ou mínimo em função da direção em que se introduz a inclinação sobre o perfil de 

vento. 
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 Quando se avalia o modelo de Turbulência Extrema, verifica-se que as tendências dos 

esforços são idênticas àquelas indicadas no modelo de Turbulência Normal, sendo que as 

diferenças residem sobretudo na magnitude dessas cargas. 

 Como dito na seção de resultados, o modelo de Velocidade de Vento Extrema não foi 

utilizado para este estudo, uma vez que não foi possível adequar a ele o mesmo procedimento 

aplicado nas simulações dos demais casos. 

 Dessa forma, ficam estabelecidas as influências das condições de vento consideradas 

sobre os esforços solicitantes das turbinas eólicas analisadas. 

 Para continuidade dos estudos apresentados neste trabalho, pode-se elencar: 

a) aprofundamento nos casos particulares de eventos extremos, para estudo dos efeitos 

observados nos aerogeradores em diferentes velocidades de referência; 

b) avaliação dos esforços em outros componentes da turbina, como o sistema de 

transmissão; 

c) desenvolvimento de malhas de controle para limitação dos picos de esforços 

observados nos diferentes casos de vento; 

d) comparação dos esforços obtidos nos modelos descritos em norma com aqueles 

provenientes de medições de vento em parques eólicos.  
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ANEXO 

Tabela A. 1 — Atribuição de propriedades geométricas aos nós das pás T1 

Nó Posição radial (m) Torção (°) Corda (m) Perfil 

1 2,8667 13,308 3,542 Cilindro 

2 5,6000 13,308 3,854 Cilindro 

3 8,3333 13,308 4,167 Cilindro 

4 11,7500 13,308 4,557 DU40 

5 15,8500 11,480 4,652 DU35 

6 19,9500 10,162 4,458 DU35 

7 24,0500 9,011 4,249 DU30 

8 28,1500 7,795 4,007 DU25 

9 32,2500 6,544 3,748 DU25 

10 36,3500 5,361 3,502 DU21 

11 40,4500 4,188 3,256 DU21 

12 44,5500 3,125 3,010 NACA64 

13 48,6500 2,319 2,764 NACA64 

14 52,7500 1,526 2,518 NACA64 

15 56,1667 0,863 2,313 NACA64 

16 58,9000 0,370 2,086 NACA64 

17 61,6333 0,106 1,419 NACA64 

 

Tabela A. 2 — Atribuição de propriedades geométricas aos nós da torre T1 

  

Altura (m) Diâmetro (m) 

0.00 6.00 

8.53 5.79 

17.05 5.57 

25.58 5.36 

34.11 5.15 

42.63 4.94 

51.16 4.72 

59.69 4.51 

68.21 4.30 

76.74 4.08 

85.27 3.87 

87.60 3.87 
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Tabela A. 3 — Atribuição de propriedades mecânicas aos nós das pás T1 

Fração da pá Torção (°) 
Densidade 

linear (kg/m) 

Rigidez de 

“flapwise” 

(N m²) 

Rigidez de 

“edgewise” 

(N m²) 

Rigidez 
torcional 

(N m2) 

Rigidez axial 
(N) 

0.00 1.33×101 6.79×102 1.81×1010 1.81×1010 5.56×109 9.73×109 

3.25×10-3 1.33×101 6.79×102 1.81×1010 1.81×1010 5.56×109 9.73×109 

1.95×10-2 1.33×101 7.73×102 1.94×1010 1.96×1010 5.43 ×109 1.08×1010 

3.58×10-2 1.33×101 7.41×102 1.75×1010 1.95×1010 4.99×109 1.01×1010 

5.20×10-2 1.33×101 7.40×102 1.53×1010 1.98×1010 4.67×109 9.87×109 

6.83×10-2 1.33×101 5.92×102 1.08×1010 1.49×1010 3.47×109 7.61×109 

8.46×10-2 1.33×101 4.50×102 7.23×1009 1.02×1010 2.32×109 5.49×109 

1.01×10-1 1.33×101 4.24×102 6.31×1009 9.14×1009 1.91×109 4.97×109 

1.17×10-1 1.33×101 4.01×102 5.53×1009 8.06×1009 1.57×109 4.49×109 

1.33×10-1 1.33×101 3.82×102 4.98×1009 6.88×1009 1.16×109 4.03×109 

1.50×10-1 1.33×101 4.00×102 4.94×1009 7.01×1009 1.00×109 4.04×109 

1.66×10-1 1.33×101 4.26×102 4.69×1009 7.17×1009 8.56×108 4.17×109 

1.82×10-1 1.32×101 4.17×102 3.95×1009 7.27×1009 6.72×108 4.08×109 

1.98×10-1 1.28×101 4.06×102 3.39×1009 7.08×1009 5.47×108 4.09×109 

2.15×10-1 1.22×101 3.81×102 2.93×1009 6.24×1009 4.49×108 3.67×109 

2.31×10-1 1.16×101 3.53×102 2.57×1009 5.05×1009 3.36×108 3.15×109 

2.47×10-1 1.11×101 3.49×102 2.39×1009 4.95×1009 3.11×108 3.01×109 

2.63×10-1 1.08×101 3.47×102 2.27×1009 4.81×1009 2.92×108 2.88×109 

2.96×10-1 1.02×101 3.39×102 2.05×1009 4.50×1009 2.61×108 2.61×109 

3.28×10-1 9.67 3.30×102 1.83×1009 4.24×1009 2.29×108 2.36×109 

3.61×10-1 9.11 3.22×102 1.59×1009 4.00×1009 2.01×108 2.15×109 

3.94×10-1 8.53 3.14×102 1.36×1009 3.75×1009 1.74×108 1.94×109 

4.26×10-1 7.93 2.95×102 1.10×1009 3.45×1009 1.44×108 1.63×109 

4.59×10-1 7.32 2.87×102 8.76×1008 3.14×1009 1.20×108 1.43×109 

4.91×10-1 6.71 2.63×102 6.81×1008 2.73×1009 8.12×107 1.17×109 

5.24×10-1 6.12 2.53×102 5.35×1008 2.55×1009 6.91×107 1.05×109 

5.56×10-1 5.55 2.42×102 4.09×1008 2.33×1009 5.75×107 9.23×108 

5.89×10-1 4.97 2.21×102 3.15×1008 1.83×1009 4.59×107 7.61×108 

6.21×10-1 4.40 2.00×102 2.39×1008 1.58×1009 3.60×107 6.48×108 

6.54×10-1 3.83 1.79×102 1.76×1008 1.32×1009 2.74×107 5.40×108 

6.86×10-1 3.33 1.65×102 1.26×1008 1.18×1009 2.09×107 5.31×108 

7.19×10-1 2.89 1.54×102 1.07×1008 1.02×1009 1.85×107 4.60×108 

7.51×10-1 2.50 1.39×102 9.09×1007 7.98×1008 1.63×107 3.76×108 

7.84×10-1 2.12 1.30×102 7.63×1007 7.10×1008 1.45×107 3.29×108 

8.16×10-1 1.73 1.07×102 6.11×1007 5.18×1008 9.07×106 2.44×108 

8.49×10-1 1.34 9.88×101 4.95×1007 4.55×1008 8.06×106 2.12×108 

8.81×10-1 9.54×10-1 9.02×101 3.94×1007 3.95×1008 7.08×106 1.82×108 

8.98×10-1 7.60×10-1 8.30×101 3.47×1007 3.54×1008 6.09×106 1.60×108 

9.14×10-1 5.74×10-1 7.29×101 3.04×1007 3.05×1008 5.75×106 1.09×108 

9.30×10-1 4.04×10-1 6.88×101 2.65×1007 2.81×1008 5.33×106 1.00×108 

9.38×10-1 3.19×10-1 6.63×101 2.38×1007 2.62×1008 4.94×106 9.22×107 

9.46×10-1 2.53×10-1 5.93×101 1.96×1007 1.59×1008 4.24×106 6.23×107 

9.54×10-1 2.16×10-1 5.59×101 1.60×1007 1.38×1008 3.66×106 5.33×107 

9.63×10-1 1.78×10-1 5.25×101 1.28×1007 1.19×1008 3.13×106 4.45×107 

9.71×10-1 1.40×10-1 4.91×101 1.01×1007 1.02×1008 2.64×106 3.69×107 

9.79×10-1 1.01×10-1 4.58×101 7.55×1006 8.51×1007 2.17×106 2.99×107 

9.87×10-1 6.20×10-2 4.17×101 4.60×1006 6.43×1007 1.58×106 2.13×107 

9.95×10-1 2.30×10-2 1.15×101 2.50×1005 6.61×1006 0.25×106 4.85×106 

1.00 0.00 1.03×101 1.70×1005 5.01×1006 0.19×106 3.53×106 
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Tabela A. 4 — Atribuição de propriedades mecânicas aos nós da torre T1 

Fração da 
torre 

Densidade 
linear (kg/m) 

Rigidez 
longitudinal 

(N m²) 

Rigidez lateral 
(N m²) 

Rigidez 
torcional 

(N m2) 

Rigidez axial 

(N) 

0.00 5.59×103 6.14×1011 6.14×1011 4.73×1011 1.38×1011 

0.10 5.23×103 5.35×1011 5.35×1011 4.12×1011 1.29×1011 

0.20 4.89×103 4.63×1011 4.63×1011 3.57×1011 1.21×1011 

0.30 4.55×103 3.99×1011 3.99×1011 3.07×1011 1.12×1011 

0.40 4.23×103 3.42×1011 3.42×1011 2.63×1011 1.04×1011 

0.50 3.92×103 2.91×1011 2.91×1011 2.24×1011 9.68 ×1010 

0.60 3.62×103 2.46×1011 2.46×1011 1.89×1011 8.94×1010 

0.70 3.33×103 2.06×1011 2.06×1011 1.59×1011 8.23 ×1010 

0.80 3.05×103 1.72×1011 1.72×1011 1.32×1011 7.54×1010 

0.90 2.79×103 1.42×1011 1.42×1011 1.09×1011 6.89×1010 

1.00 2.54×103 1.16×1011 1.16×1011 8.91×1010 6.27 ×1010 

 

Tabela A. 5 — Atribuição de propriedades geométricas aos nós das pás T2 

Nó 
Posição radial 

(m) 
Torção (°) Dist. Nós (m) Corda (m) Perfil 

1 5.22667 11.10 4.05333 3.564 cilindro 

2 9.28000 11.10 4.05333 4.150 s818 

3 13.33333 11.10 4.05333 4.735 s818 

4 17.38667 10.41 4.05333 5.016 s818 

5 21.44000 8.38 4.05333 4.714 s818 

6 25.49333 6.35 4.05333 4.411 s818 

7 29.54667 4.33 4.05333 4.109 s818 

8 33.60000 2.85 4.05333 3.806 s825 

9 37.65333 2.22 4.05333 3.504 s825 

10 41.70667 1.58 4.05333 3.201 s825 

11 45.76000 0.95 4.05333 2.898 s825 

12 49.81333 0.53 4.05333 2.609 s825 

13 53.86667 0.38 4.05333 2.337 s825 

14 57.92000 0.23 4.05333 2.065 s826 

15 61.97333 0.08 4.05333 1.793 s826 

 

Tabela A. 6 — Atribuição de propriedades geométricas aos nós da torre T2 

  

Altura (m) Diâmetro (m) 

0.00 10.17 

8.53 4.41 
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Tabela A. 7 — Atribuição de propriedades mecânicas aos nós das pás T2 

Posição 
radial 
(m) 

Torção (°) 
Densidade 

(kg/m) 

Rigidez de 
“flapwise” 

(N m2) 

Rigidez de 
“edgewise” 

 (N m2) 

Rigidez 
torcional 

(N m2) 

Rigidez axial 
(N) 

3.2 11.10 3708.41 6.3721×1010 6.3721×1010 2.2058×1010 4.2583×1010 

4.5 11.10 622.32 1.4037×1010 1.4037×1010 4.9050×109 9.4692×109 

6.4 11.10 632.67 1.2398×1010 1.3799×1010 4.1117×109 9.4146×109 

9.6 11.10 649.91 9.6664×109 1.3403×1010 2.7896×109 9.3235×109 

12.8 11.10 667.16 6.9348×109 1.3008×1010 1.4674×109 9.2325×109 

16.0 11.10 684.40 4.2033×109 1.2612×1010 1.4530×108 9.1414×109 

19.2 9.50 650.77 3.5661×109 1.0597×1010 1.2782×108 8.6929×109 

22.4 7.90 617.15 2.9289×109 8.5831×109 1.1033×108 8.2443×109 

25.6 6.30 583.52 2.2917×109 6.5688×109 9.2838E×107 7.7958×109 

28.8 4.70 549.90 1.6545×109 4.5546×109 7.5350×107 7.3472×109 

32.0 3.10 516.27 1.0173×109 2.5403×109 5.7861×107 6.8987×109 

35.2 2.60 458.05 8.4566×108 2.1543×109 4.8610×107 6.1004×109 

38.4 2.10 399.83 6.7405×108 1.7684×109 3.9359×107 5.3021×109 

41.6 1.60 341.60 5.0244×108 1.3824×109 3.0108×107 4.5038×109 

44.8 1.10 283.38 3.3083×108 9.9640×108 2.0856×107 3.7056×109 

48.0 0.60 225.16 1.5922×108 6.1041×108 1.1605×107 2.9073×109 

51.2 0.48 184.52 1.2769×108 4.9906×108 9.5317×106 2.3730×109 

54.4 0.36 143.89 9.6158×107 3.8770×108 7.4582×106 1.8387×109 

57.6 0.24 103.25 6.4625×107 2.7634×108 5.3846×106 1.3044×109 

60.8 0.12 62.62 3.3093×107 1.6498×108 3.3111×106 7.7003×108 

64.0 0.00 21.99 1.5598×106 5.3624×107 1.2375×106 2.3571×108 

 

Tabela A. 8 — Atribuição de propriedades mecânicas aos nós da torre T2 

Elevação 
(m) 

Fração da 
altura 

Densidade 
(kg/m) 

Rigidez 
longitudinal 

(N m2) 

Rigidez 
lateral 
(N m2) 

Rigidez 
torcional 

(N m2) 

Rigidez axial 
(N) 

0.000 0.00000 9401.518 2.949×1012 2.949×1012 2.269×1012 2.281×1011 

16.786 0.11111 8269.715 2.278×1012 2.278×1012 1.752×1012 2.007×1011 

33.572 0.22222 7210.463 1.728×1012 1.728×1012 1.330×1012 1.750×1011 

50.357 0.33333 6223.762 1.285×1012 1.285×1012 9.883×1011 1.510×1011 

67.143 0.44444 5309.611 9.326×1011 9.326×1011 7.174×1011 1.288×1011 

83.929 0.55556 4468.012 6.584×1011 6.584×1011 5.064×1011 1.084×1011 

100.715 0.66667 3698.963 4.495×1011 4.495×1011 3.458×1011 8.975×1010 

117.500 0.77778 3002.465 2.948×1011 2.948×1011 2.268×1011 7.285×1010 

134.286 0.88889 2378.518 1.840×1011 1.840×1011 1.415×1011 5.771×1010 

151.072 1.00000 1827.121 1.078×1011 1.078×1011 8.291×1010 4.433×1010 
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Tabela A. 9 — Atribuição de propriedades geométricas aos nós das pás T3 

Nó Posição (m) Torção (°) 
Distância entre 

nós (m) 
Corda (m) Perfil 

1 4.04250 11.10 3.13500 2.756 Cilindro 

2 7.17750 11.10 3.13500 3.209 s818 

3 10.31250 11.10 3.13500 3.662 s818 

4 13.44750 10.41 3.13500 3.880 s818 

5 16.58250 8.38 3.13500 3.646 s818 

6 19.71750 6.35 3.13500 3.412 s818 

7 22.85250 4.33 3.13500 3.178 s818 

8 25.98750 2.85 3.13500 2.944 s825 

9 29.12250 2.22 3.13500 2.710 s825 

10 32.25750 1.58 3.13500 2.476 s825 

11 35.39250 0.95 3.13500 2.242 s825 

12 38.52750 0.53 3.13500 2.018 s825 

13 41.66250 0.38 3.13500 1.808 s825 

14 44.79750 0.23 3.13500 1.597 s826 

15 47.93250 0.08 3.13500 1.386 s826 

 

Tabela A. 10 — Atribuição de propriedades geométricas aos nós da torre T3 

 

Tabela A. 11 — Atribuição de propriedades mecânicas aos nós das pás T3. 

Posição 
radial 
(m) 

Torção 
(°) 

Densidade 
(kg/m) 

Rigidez de 
“flapwise” 

(N m2) 

Rigidez de 
“edgewise” 

 (N m2) 

Rigidez 
torcional 

(N m2) 

Rigidez axial 
(N) 

2.475 11.10 2514.27 2.5916×1010 2.5916×1010 8.9665×109 2.8944×1010 

3.465 11.10 378.46 4.9958×109 4.9958×109 1.7457×109 5.6352×109 

4.950 11.10 382.96 4.4058×109 4.8142×109 1.4653×109 5.5856×109 

7.425 11.10 390.46 3.4226×109 4.5115×109 9.9797×108 5.5030×109 

9.900 11.10 397.96 2.4394×109 4.2088×109 5.3064×108 5.4204×109 

12.375 11.10 405.46 1.4562×109 3.9062×109 6.3313×107 5.3378×109 

14.850 9.50 388.30 1.2374×109 3.3226×109 5.5747×107 5.1154×109 

17.325 7.90 371.13 1.0187×109 2.7389×109 4.8181×107 4.8931×109 

19.800 6.30 353.96 7.9990×108 2.1553×109 4.0614×107 4.6708×109 

22.275 4.70 336.79 5.8113×108 1.5716×109 3.3048×107 4.4484×109 

24.750 3.10 319.62 3.6236×108 9.8801×108 2.5482×107 4.2261×109 

27.225 2.60 283.57 3.0106×108 8.3897×108 2.1407×107 3.7374×109 

29.700 2.10 247.51 2.3977×108 6.8994×108 1.7332×107 3.2487×109 

32.175 1.60 211.46 1.7847×108 5.4090×108 1.3258×107 2.7600×109 

34.650 1.10 175.41 1.1717×108 3.9187×108 9.1831×106 2.2713×109 

37.125 0.60 139.36 5.5877×107 2.4283×108 5.1085×106 1.7826×109 

39.600 0.48 114.82 4.4840×107 1.9900×108 4.1955×106 1.4612×109 

42.075 0.36 90.29 3.3803×107 1.5518×108 3.2826×106 1.1399×109 

44.550 0.24 65.75 2.2766×107 1.1135×108 2.3696×106 8.1854×108 

47.025 0.12 41.22 1.1729×107 6.7518×107 1.4567×106 4.9720×108 

49.500 0.00 16.68 6.9195×105 2.3690×107 5.4377×105 1.7586×108 

  

Altura (m) Diâmetro (m) 

0.00 8,00 

8.53 3,70 
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Tabela A. 12 — Atribuição de propriedades mecânicas aos nós da torre T3. 

Elevação 
(m) 

Fração da 
torre 

Densidade 
(kg/m) 

Rigidez 
longitudinal 

(N m2) 

Rigidez 
lateral 
(N m2) 

Rigidez 
torcional 

(N m2) 

Rigidez axial 
(N) 

0.000 0.00000 5408.139 1.050×1012 1.050×1012 8.079×1011 1.312×1011 

12.970 0.11111 4777.684 8.203×1011 8.203×1011 6.310×1011 1.159×1011 

25.940 0.22222 4186.287 6.304×1011 6.304×1011 4.849×1011 1.016×1011 

38.910 0.33333 3633.948 4.755×1011 4.755×1011 3.657×1011 8.818×1010 

51.880 0.44444 3120.668 3.510×1011 3.510×1011 2.700×1011 7.572×1010 

64.851 0.55556 2646.445 2.528×1011 2.528×1011 1.945×1011 6.421×1010 

77.821 0.66667 2211.281 1.768×1011 1.768×1011 1.360×1011 5.366×1010 

90.791 0.77778 1815.175 1.194×1011 1.194×1011 9.181×1010 4.404×1010 

103.761 0.88889 1458.128 7.720×1010 7.720×1010 5.938×1010 3.538×1010 

116.731 1.00000 1140.138 4.734×1010 4.734×1010 3.642×1010 2.766×1010 

 


