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RESUMO

O advento dos materiais compósitos no mercado veio com o objetivo de atender
necessidades de diversos segmentos industriais, visando-se obter comportamentos
mais eficientes em relação aos chamados materiais de engenharia convencionais,
como por exemplo facilidade de processamento e possibilidade de combinação de
propriedades associado por vezes, ao baixo custo de fabricação. Além disso esse
tipo de material, alia alta resistência mecânica com boa ductilidade.
A energia eólica, juntamente com a solar, é a fonte de geração de energia elétrica
que mais cresce no Brasil, o que viabiliza estudos nessa área no país. É de grande
importância uma análise minuciosa do comportamento das pás dos aerogeradores e
dos parâmetros geométricos que estas representam 15 a 20% do custo total do
aerogerador e tem relação direta com a potência, tornando um dos componentes
mais importantes deste.
Este trabalho apresenta uma modelagem de uma pá de turbina eólica a fim de
realizar uma análise dinâmica deste tipo de estrutura através do método de
elementos finitos utilizando o pacote computacional ANSYS® onde duas simulações
são realizadas: modal e harmônica, e as simulações são realizadas utilizando dois
elementos diferentes no ANSYS: SHELL181 e BEAM188. São realizados ainda,
simulações onde o peso próprio da estrutura e a força centrífuga são considerados.
Nos resultados é possível observar como a rotação do modelo em torno de um eixo
modifica os resultados das análises para o peso próprio e para a força centrífuga.
Propriedades ortotrópicas são consideradas para o material.

Palavras-chave: Compósito. Aerogerador. Elementos finitos. Ortotrópico.

ABSTRACT

The advent of composite materials came on the market in order to meet the needs of
various industries, in order to obtain more efficient behaviour in relation to called
conventional engineering materials, such as ease of processing and the possibility of
combination of properties often associated to low cost manufacturing. Moreover this
type of material combines high strength with good ductility. Wind energy, along with
solar, is the source of power generation the fastest growing in Brazil, thus enabling
studies in this area in the country. It is very important a thorough analysis of the
behavior of the blades of the wind turbines and the geometric parameters of this as
these represent 15-20% of the total cost of the wind turbine and is directly related to
power, becoming one of the most important components of this. This work presents a
model of a wind turbine blade in order to perform a dynamic analysis of this type of
structure by finite element method using the computational package ANSYS® where
two simulations are performed: modal and harmonic, and simulations are performed
using two different elements in ANSYS: SHELL181 and BEAM188. Are also
performed, simulations where the own weight of the structure and the centrifugal
force are considered. In the results it can be seen how the rotation of the model
around an axis modifies the analysis results for the own weight and centrifugal force.
Orthotropic properties are considered for the material.

Keywords: Composite. Wind turbine. Finite element. Orthotropic.
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente existem diversas fontes para obtenção de energia. Com a
crescente escassez de recursos naturais, o estudo de novas formas de obtenção de
energia tem sido intensificado, e um dos tipos de obtenção menos poluente é pelo
meio da energia eólica, que consiste em captar a força dos ventos e transformá-la
em energia mecânica e posteriormente transformar essa energia mecânica em
energia elétrica. Esse processo é realizado por meio de aerogeradores.
A produção de energia por meio de aerogeradores tem diversos benefícios
principalmente ecológicos. Essa tecnologia não emite gases poluentes causadores
do efeito estufa e nem gera resíduos, além disso os parques eólicos podem ser
instalados em diversas partes do mundo já que a viabilização destes parques se dá
por meio de uma análise da velocidade e constância dos ventos no local em que se
pretende instalar o parque. O investimento nesta tecnologia tem crescido bastante
nos últimos anos tanto em desenvolvimento quanto em construção de parques
eólicos.
Ainda que a energia eólica tenha diversos benefícios, são necessários alguns
cuidados ao optar por esta energia pois antes optar por um parque eólico é
necessária uma medição da velocidade dos ventos assim como em que épocas do
ano os ventos possuem velocidades suficientes para os aerogeradores em questão
funcionem. Outro problema dessa tecnologia é a poluição sonora gerada pelo giro
das pás do aerogerador, a poluição visual, e a possibilidade de alteração na rota de
pássaros que voam nas proximidades do parque eólico.
Segundo dados da Global Wind Energy Council (GWEC, 2011), a capacidade
de produção de energia eólica global era de aproximadamente 25GW em 2000 e
aumentou para 200GW em 2010. De acordo com Ribeiro (2014), em 2012 pelo
menos 79 países possuíam essa fonte de energia sendo que 29 destes produzem
mais de 1GW anuais. A expansão de desenvolvimento dessa tecnologia tem
reduzido os custos das turbinas, levando diversos países a optarem por essa forma
de obtenção de energia elétrica.
Segundo Melo (2013), entre os anos de 2009 e 2012 foram contratados, no
Brasil, 7GW em novos projetos de energia eólica. Essa quantidade é calculada em
mais de 25 bilhões de reais em investimento no setor. Estima-se que em 2017 o
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Brasil tenha pelo menos 8,4 GW de capacidade. Essa estimativa é um produto do
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) criado
no país em 2004, que foi responsável pela contratação de 1.422,9 MW, por meio de
preços subsidiados. Ainda, o preço médio atingido por esse setor é de R$
100,00/MWh, o que tornou, o segundo setor mais competitivo do país.
A crescente necessidade do uso de fontes de energia não poluentes tem
impulsionado estudos e investimentos em vários setores energéticos. Além disso,
políticas de incentivo têm sido criadas a fim de viabilizar o desenvolvimento de
pesquisas científicas que maximizem o uso destas fontes energéticas no Brasil.
Juntamente com essa importância, há o advento dos materiais compósitos,
que chegaram ao mercado com o objetivo de atender necessidades de diversos
segmentos industriais, visando obter comportamentos mais eficientes do que os
materiais de engenharia convencionais, como por exemplo a facilidade de
processamento e possibilidade de combinação de propriedades associado por
vezes, ao baixo custo de fabricação. Em geral, as pás dos aerogeradores são feitas
de compósitos. Há um cuidado quanto à mecânica e resistência das pás já que, caso
uma delas entre em colapso, toda a estrutura da turbina pode ficar comprometida.
Ainda, as turbinas vizinhas podem ser comprometidas caso sejam atingidas por
alguma pá de uma turbina que tenha entrado em colapso.
As fibras de vidro são usadas para reforçar matrizes poliméricas, de modo a
se obter compósitos estruturais e componentes moldados. Os compósitos de matriz
plástica reforçada com fibras de vidro apresentam as seguintes características
favoráveis: elevada razão entre resistência e peso; boa estabilidade dimensional;
boa resistência ao calor, à umidade e à corrosão; boas propriedades de isolamento
elétrico; facilidade de fabricação e custo relativamente baixo, por esse motivo são de
longe o reforço mais utilizado (LIMA et al., 2008).
Os softwares de simulação utilizam diversos métodos para buscar a melhor
aproximação possível de um caso real. Neste trabalho será utilizado o software
ANSYS®, onde dois elementos serão avaliados, assim como outros parâmetros da
simulação.
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1.1. OBJETIVO GERAL
Realizar simulações computacionais em um modelo aproximado de uma pá
de turbina eólica afim de conhecer melhor o comportamento estrutural desta
considerando dois diferentes tipos de elementos no software ANSYS®.
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Este trabalho apresenta os seguintes objetivos específicos:
Aprimorar os conhecimentos o software ANSYS®, que será utilizado nas as
análises deste trabalho e entender cada uma dessas análises que serão necessárias
para conhecer o comportamento da estrutura considerada.
Realizar análises estruturais (modal e harmônica) em um modelo de pá.
Essas análises serão realizadas em dois tipos diferentes de elementos no ANSYS®
afim de conhecer melhor o comportamento do modelo com e sem carregamento em
uma análise numérica e comparar os resultados dos dois elementos. Será
considerado ainda o peso próprio do modelo, através da massa específica do
material adotado e a força centrífuga com a rotação do modelo em torno de um eixo.
1.3. METODOLOGIA
Inicialmente analisou-se um modelo simplificado da pá utilizando um elemento
de viga. A deflexão, as frequências e outros comportamentos globais podem ser
analisados com boa precisão utilizando uma geometria simplificada (TONG, 2010).
Foram realizadas análises modal, harmônica e transiente na viga.
Foi realizada uma pesquisa sobre materiais compósitos afim de conhecer
quais possuem aplicação no setor eólico e escolher qual será utilizado no presente
trabalho.
Foram selecionados dois tipos de elementos no ANSYS onde foram
realizadas as mesmas análises. Alguns parâmetros foram modificados entre as
simulações, afim de conhecer os diferentes resultados a partir de pequenas
alterações.
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2 CONCEITOS EM AEROGERADORES
2.1. A AERODINÂMICA DA PÁ
As correntes de vento que incidem nas pás geram forças aerodinâmicas que
atuam sobre estas. A partir da velocidade que atua na pá é possível determinar o
ângulo de ataque e calcular as forças aerodinâmicas das pás.
A partir de relações das expressões de forças tangenciais e axiais é possível,
através de iterações, determinar os fatores que interferem nessas forças, onde é
possível obter a velocidade relativa em cada elemento de pá, ângulos e forças
aerodinâmicas.
O desenho do perfil aerodinâmico das pás é dependente de uma correta
obtenção dos fatores de interferência. Nas pontas das pás há um efeito
aerodinâmico de perdas, assim um fator de correção que modifica os valores de
interferência é adicionado (WENZEL, 2007).
O carregamento em uma pá eólica não é uniforme e nem constante. O peso
da pá é alternado de acordo com a rotação do eixo da turbina e gera esforços que
alternam entre tração e compressão, e são chamados de perturbação do sistema. O
peso próprio da pá gera oscilações nos valores das frequências naturais. A força
centrífuga cria um comportamento crescente na pá. Devido a estes e outros fatores,
os aerogeradores são tidos como “máquinas de fadiga”. Neste trabalho, as forças
incidentes sobre a pá, que serão detalhadas abaixo, serão aproximadas por um
carregamento triangular longitudinal à pá (Fig. 1), onde a força máxima será na
ponta da pá.

Figura 1. Carregamento triangular longitudinal
2.1.1. Velocidade relativa de um elemento de pá
A velocidade relativa de um elemento de pá, à uma distância r do rotor, possui
uma componente axial devido ao vento (V0) e uma componente tangencial que é
devido à rotação do rotor Vt=r. O giro do rotor provoca uma esteira que induz uma
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adição de velocidade na direção axial (ua), e tangencial (ut). Assim a velocidade
relativa é obtida através da seguinte equação:

(m/s)

(1)

Ua = V0 – ua (m/s)

(2)

Ut = Vt – ut (m/s)

(3)

Para encontrar as velocidades induzidas usa-se o fator de interferência axial
(a) e o fator de interferência tangencial (a’) que expressam as componentes das
velocidades relativas como correção da velocidade de corrente livre e tangencial do
rotor (WENZEL, 2007).
Ua = V0 – ua = V0(1-a) (m/s)

(4)

Ut = V0 – ut = V0(1+a’) (m/s)

(5)

A velocidade tangencial também pode ser expressa por:
(m/s)

(6)

onde  é o ângulo de fluxo.
O fator de interferência axial é definido como a=u/V0. Ao sair da turbina, o
vento adquire uma velocidade angular () em um sentido contrário à velocidade
angular do rotor. A velocidade tangencial induzida é definida como ut=r/2 e o fator
de interferência como a’=ut /r (WENZEL, 2007).
Assim a velocidade relativa (m/s) é definida por:

(7)

Um bom projeto de pás deve satisfazer uma ampla gama de objetivos
(BURTON et al, 2001). Segue um resumo desses objetivos:
1. Maximizar o rendimento anual do aerogerador para a distribuição de
velocidade do vento especificada;
2. Limitar

a

potência

regulamentados);

máxima

(no

caso

de

aerogeradores
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3. Resistir a cargas extremas e fadiga;
4. Restringir grandes deflexões para evitar colisões com pás vizinhas;
5. Evitar ressonâncias;
6. Minimizar peso e custo.
O processo pode ser dividido em duas fases: o design aerodinâmico, onde
são satisfeitos os objetivos 1 e 2 além do projeto estrutural da pá. É selecionada a
geometria externa ótima para a pá, além da seleção do material de forma que as
características resultantes destes satisfaçam os objetivos 4 e 6.
Existem, basicamente, três diferentes tipos de fabricantes nesse mercado.
Um fabricante produz pás com modelos e dimensões padronizados, chamados pás
de “prateleira”, por exemplo a dinamarquesa LM. Outro fabricante produz pás
apenas sob encomenda, a exemplo da Tecsis, uma fabricante nacional. E ainda,
algumas empresas fabricam, todos os demais equipamentos do aerogerador. Uma
delas é a Wobben, que é uma empresa nacional, subsidiária da alemã Enercon.
2.1.2. Carregamentos aerodinâmico, gravitacional e inercial
O carregamento aerodinâmico é decorrente do fluxo de ar e a sua interação
com os componentes estáticos e móveis do aerogerador. É possível observar, na
Fig. (2) e Fig. (3) um esboço das forças aerodinâmicas atuantes nas pás.

Figura 2. Forças aerodinâmicas agindo em um perfil exposto a uma
corrente de ar
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Figura 3. Velocidades de fluxo e forças aerodinâmicas agindo na pá do
rotor
O campo gravitacional associado ao movimento da pá causa uma força axial
periódica nas pás. Essa força gravitacional pode ser decomposta em axial e
tangencial, de acordo com sua posição, onde a direção da força axial segue ao
longo do comprimento da pá, e a tangencial transversal à pá.
O carregamento inercial é causado pela aceleração e desaceleração do rotor
do aerogerador e pela força centrífuga, que é uma força de tração, e sua magnitude
é proporcional à massa e ao quadrado da velocidade de rotação.
Existe ainda a vibração da torre, se a velocidade de rotação do rotor estiver
dentro da faixa de frequência natural de flexão da torre, este efeito pode causar
excitação do modo de vibração da torre.
2.2. MATERIAIS ATUALMENTE UTILIZADOS
As pás das turbinas eólicas devem ser construídas com material de baixa
densidade, alta resistência e que possua tolerância à fadiga. Mais de 50% das pás
atualmente produzidas são feitas de material compósito. Segundo Tong (2010), as
cascas que definem o perfil da pá geralmente são produzidas utilizando material
compósito de matriz polimérica (por exemplo, fibra de vidro reforçada de poliéster) e
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estruturas sanduíche. A viga em formato de caixa, do termo em inglês box girder,
geralmente é feita de compósitos de fibra de vidro ou fibra de carbono.
As fibras de carbono possuem módulo, densidade e resistência superiores às
fibras de vidro, mas existem algumas desvantagens. Elas possuem um custo mais
elevado e a resistência à compressão em geral é menor que nas fibras de vidro.
Segundo Tong (2010), a resistência à compressão das fibras de carbono é muito
sensível aos defeitos na fabricação, por exemplo defeitos de desalinhamento ou
ondulação das fibras. Uma vez que haja defeitos, a resistência pode cair bastante,
comprometendo a qualidade do material.
Para algumas regiões da pá, por exemplo as estruturas internas sanduíche,
madeira ou outros, materiais naturais podem ser utilizados pois estes possuem
densidade muito menor que as fibras de vidro. Outros materiais, incluindo o bambu,
têm sido estudados afim de serem utilizados em algumas partes da pá a fim de
reduzir o peso desta.
Os compósitos são uma combinação de uma fibra e uma matriz. A matriz
composta é um fator muito importante no compósito para a produção das pás. O
poliéster, juntamente com as fibras de vidro, é a matriz mais utilizada atualmente. As
resinas epóxi também têm sido utilizadas devido às suas propriedades mecânicas
superiores. Cada material, misturado com uma matriz, possui custos, fabricação e
propriedades mecânicas diferentes que devem ser considerados. Várias pesquisas
têm sido desenvolvidas afim de encontrar novos materiais com melhores
propriedades e com menor agressão ao meio ambiente.
Os

termoplásticos

também

têm

recebido

bastante

atenção

nesse

desenvolvimento já que este possui uma vantagem importante que é a sua
reciclagem no fim do ciclo de vida da turbina.
3 COMPÓSITOS
Este item apresenta uma breve contextualização dos compósitos, sua
definição, classificação, tipos e aplicações desses materiais na engenharia. Há ainda
um aprofundamento nas fibras de vidro utilizadas nas análises realizadas neste
trabalho.
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3.1. DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
Compósito é um material formado a partir da combinação de dois ou mais
materiais com diferentes propriedades (FLINN, 1981), a fase contínua é composta
pelo material que será a matriz. E uma fase descontínua é composta do reforço da
matriz. Ainda, segundo a ASTM D3878-95, compósito é uma substância constituída
de dois ou mais materiais, insolúveis entre si e que, quando combinados, resultam
em um material útil, tendo uma boa interface entre eles e com propriedades prédeterminadas (MARGEM, 2013).
No compósito, o reforço é adicionado à matriz obtendo então um novo
material com propriedades superiores. Na mistura, tanto a matriz quanto o reforço
mantêm suas características físicas e químicas originais, porém adquirem uma
combinação de propriedades que não seriam adquiridas pelos constituintes atuando
isoladamente. Essas propriedades são controladas por vários fatores, dentre eles as
propriedades de seus constituintes, método de mistura, teores dos constituintes,
distribuição dos constituintes e geometria dos reforços.
3.2. CLASSIFICAÇÃO DOS COMPÓSITOS
Os compósitos podem ser classificados de acordo com a composição química
dos constituintes e com a geometria ou forma das fases presentes. É possível
combinar um material orgânico com um inorgânico. Segundo Callister (2000), a
classificação se dá também por meio dos tipos de reforços, sendo esses na forma de
fibras, partículas globulares ou estrutural (Fig. 4).
Compósitos

Reforçados
com partículas
Partículas
grandes

Reforço
por
dispersão

Reforçados
com fibras
Contínuas Descontínuas
(curtas)
(longas)

Estrutural

Laminado

Painéis em
sanduíche

Alinhadas
Desalinhadas
Figura 4. Esquema de classificação dos compósitos (CALLISTER, 2000)

22

As

propriedades

anisotrópicas

de

um

compósito

são

determinadas

principalmente pela orientação das fibras do reforço na matriz e da interação entre
as fases contínua e descontínua. A Figura 5 apresenta um esboço da disposição das
fibras na matriz. Em (a) as fibras são contínuas e alinhadas, o que resulta em uma
alta resistência na orientação das fibras, em (b) há um curto descontínuo das fibras,
logo há uma pequena melhora na resistência, já em (c) as fibras estão orientadas
aleatoriamente, gerando pouca resistência, porém esta resistência se dá em várias
direções. O tipo disposição das fibras é adotado de acordo com as necessidades
mecânicas as quais o compósito será submetido.

(a)

(b)

(c)

Figura 5. Disposição das fibras: (a) Contínuas e alinhadas; (b)
descontínuas e alinhadas; (c) orientação aleatória
O reforço imerso na matriz pode ser também particulado (Fig. 6) ou estrutural
laminado (Fig. 7). A fase de reforço particulado é, em geral, mais dura e rígida que a
matriz. Logo quando a matriz sofre uma tensão, esta é transmitida ao reforço que
suporta uma fração desta força. Um exemplo deste tipo de reforço é o concreto,
onde o cimento é a matriz e os agregados são os reforços particulados. No
compósito estrutural várias lâminas são empilhadas, onde cada lâmina possui um
alinhamento com orientação de 90º com a lâmina seguinte, resultando em um
material com boa resistência em duas direções.
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Figura 6. Reforço particulado

Figura 7. Reforço estrutural laminado
A vantagem do material compósito é que ele é capaz de aliar as melhores
propriedades dos seus constituintes. Sua grande vantagem insiste em obter um
material com as seguintes propriedades: Alta resistência; baixa densidade; alta
rigidez; resistência à fadiga e corrosão; escolha de orientação das fibras;
versatilidade de projeto; diversidade de combinações entre a matriz e as fibras;
estabilidade dimensional; baixos níveis de ruído; longa vida útil. Claramente é muito
difícil obter todas essas propriedades em uma única combinação matriz-fibra, mas
geralmente

não

há

necessidade

de

preencher

todos

esses

requisitos.

(CAVALCANTI, 2006).
Os materiais compósitos estão presentes na natureza há milhões de anos. A
madeira e o bambu são alguns destes. A madeira, por exemplo, possui fibras de
celulose imersas em uma matriz composta por lignina. A celulose possui uma grande
resistência às tensões e ainda são bastante flexíveis. A lignina fornece rigidez à
madeira e une as fibras de celulose, protegendo-as (PEIXOTO, 2012).
Os compósitos também têm sido convencionalmente classificados de acordo
com sua natureza química e física em cerâmicos, metálicos e poliméricos
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(CAVALCANTI, 2006). Os cerâmicos possuem como principais benefícios uma
elevada resistência térmica, porém é um compósito extremamente frágil, os
metálicos são dúcteis e ótimos condutores de eletricidade e temperatura, entretanto
possuem elevada densidade e alto custo de fabricação, já os poliméricos possuem
menor densidade, fácil amoldamento e elevada resistividade elétrica.
Os compósitos cerâmicos têm sido utilizados em menor escala que os demais
devido à necessidade de elevadas temperaturas na fabricação, o que exige o uso de
reforços que suportem essas temperaturas.
Os compósitos metálicos tiveram sua primeira aplicação em lança mísseis e
aeronaves militares na década de 70 e ainda hoje esse tipo de compósito é
desenvolvido e aplicado principalmente na área automobilística, mas com pouca
frequência pois os compósitos poliméricos têm atendido melhor às necessidades da
indústria.
Por último, há os compósitos poliméricos que são atualmente os mais
utilizados e possuem propriedades superiores em desempenho. Esse tipo de
compósito é dividido em dois grupos, termoplásticos e termorrígidos. A diferença
entre eles é que os termoplásticos quando expostos a altas temperaturas podem
mudar de forma, já o segundo não possui alteração de rigidez em altas temperaturas
(VENTURA, 2009).
3.3. FIBRAS DE VIDRO
As fibras de vidro são compostas primariamente de óxidos metálicos
modificados e sílica e são usados como reforços em matrizes poliméricas, sendo
hoje o mais utilizado para reforço desta matriz. As fibras geralmente são produzidas
pela conformação de vidro fundido através de pequenos orifícios (LEITE, 2011). A
Tab. (1) apresenta a composição química das fibras.
Tabela 1. Composição química (%) das fibras de vidro (CALLISTER, 2000)
SiO2

MgO

Al2O3

CaO

B 2O 3

55

4

15

16

10

Elas possuem um baixo custo, alta resistência à tração, alta resistência
química e é um ótimo isolante, porém elas possuem um módulo em tração e
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resistência à fadiga baixos, massa específica relativamente alta quando comparada
com outros compósitos comercializáveis, baixa resistência à abrasão e dureza
elevada (que pode gerar desgaste no equipamento de corte e moldagem). A
estrutura das fibras é tridimensional e forma uma longa rede de silício, oxigênio e
alguns arranjos de outros átomos constituintes, porém as fibras possuem uma
estrutura amorfa e isotrópica (MALLICK, 2007). As fibras possuem espessura entre 3
e 20 m. A Figura 8 apresenta o efeito do diâmetro na resistência das fibras de
vidro, podendo observar que, quanto maior o diâmetro das fibras, menor é a
resistência à tração. É possível ainda, notar a brusca perca de resistência com a
variação dos diâmetros menores, entre 3 e 10 m.

Figura 8. Influência do diâmetro na resistência à tração das fibras de vidro.
As fibras podem ser encontradas em diferentes formas dependendo das
necessidades da aplicação, são exemplos de formas das fibras: fios, fios picotados,
tecidos, mechas, etc. A Tab. (2) apresenta as propriedades mecânicas gerais das
fibras de vidro.
Tabela 2. Propriedades mecânicas das fibras de vidro (PERFORMANCE
COMPOSITES LTD, 2009)
Densidade

E1

E2

G12

(kg/m3)

(GPa)

(GPa)

(GPa)

1900

40

8

4


0,34
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As fibras de vidro são responsáveis por cerca de 90% dos reforços usados
em resinas termofixas, estes aumentam a resistência mecânica e possui baixos
custos aos compósitos (CAVALCANTI, 2006).
A Figura 9 apresenta um compósito com fibras de vidro observadas
microscopicamente, a imagem foi ampliada duas vezes. É possível observar o
diâmetro das fibras de aproximadamente 15m.

Figura 9. Visão microscópica de um compósito reforçado com fibras de
vidro (FELTRAN, 2007)
É comum encontrar fibras de vidro do tipo E e S, onde a fibra tipo E possui
elevada resistividade elétrica, a letra E é atribuída à palavra electrical. O tipo S, que
significa strength, possui elevada resistência à tração e foi originalmente criada para
a produção de componentes de aviões e revestimento de projéteis. Existe ainda as
fibras tipo C, menos popular e cuja letra é atribuída à palavra corrosion, que possui
elevada resistência à corrosão e são utilizadas em ambientes quimicamente severos
ou em aplicações químicas (CARVALHO, 1992).
A Figura 10 apresenta uma relação de custo das fibras de vidro e o
desempenho desta comparado a outros materiais. O vidro tipo S-2 diferencia-se do
vidro tipo E devido à maior proporção de alumínio e sílica em sua composição, o que
pode representar um aumento de 20% nas propriedades mecânicas. Ele foi utilizado
inicialmente na área aeroespacial, mas expandiu-se para outros setores da indústria.
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Figura 10. Custo e desempenho relativo de algumas fibras de alta
resistência (CAMPBELL, 2010).
Neste trabalho serão utilizados dados de fibras de vidro modificada com
epóxi, onde as propriedades mecânicas podem ser vistas na Tab. (3). Este é um
material ortotrópico, ou seja, suas propriedades mecânicas mudam de acordo com a
direção.
Tabela 3. Dados da fibra de vidro com epóxi.
DADOS DO COMPÓSITO
EX

20,8 GPa

EY

11,4 GPa

EZ

9,6 GPa

GXY

8,4 GPa

GXZ

2,5 GPa

GYZ

2,3 GPa

 XY

0,5

 XZ

0,16

 YZ

0,25

Densidade

1630 kg/m³

onde E é o módulo de elasticidade, G é o módulo de elasticidade transversal e  é o
coeficiente de Poisson.
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3.4. ESTADO DA ARTE
Os estudos ligados ao material que a torre e as pás do aerogerador são
construídos têm sido intensificados nos últimos anos. Atualmente, existem na
literatura diversas análises mecânicas relacionadas à pá do aerogerador, tanto
experimentais quanto computacionais. Este capítulo apresenta alguns estudos da
área, revelando a grande importância do estudo deste tema.
Araújo et al (2014) utiliza uma modelagem em elementos finitos de viga com
proporções geométricas equivalentes à pá de um aerogerador afim realizar uma
análise modal no software ANSYS®. Optou-se pelo elemento de viga devido ao seu
baixo custo computacional. A geometria utilizada foi importada de um arquivo do tipo
CAD. O autor adotou uma pá de formato sólido HTUC de aço inox 304 e com 4,49
metros de comprimento.
Foi utilizado no ANSYS® o elemento BEAM188 que possui 6 graus de
liberdade. É importante conhecer os períodos em que a pá pode naturalmente entrar
em ressonância, logo, seu objetivo era extrair algumas propriedades dinâmicas
deste modelo, tais como frequências naturais e modos de vibração, a fim de
identificar possíveis ressonâncias na estrutura, e com isso demonstrar a eficácia do
uso de elemento de viga para simular a pá da turbina. Após análise modal, o autor
pôde verificar a eficácia do elemento de viga BEAM188 que apresentou resultados
satisfatórios.
Pires (2010) apresenta uma simulação computacional da estrutura de uma pá
de turbina de pequeno porte utilizando elementos finitos, utilizando as propriedades
das fibras de vidro com matriz epóxi. Na modelagem, o autor privilegiou os aspectos
aerodinâmicos da pá afim de obter uma melhor conversão da energia cinética em
elétrica. Foi possível observar que a espessura da parede da pá é inversamente
proporcional ao deslocamento na extremidade da pá, ou seja, quanto maior a
espessura, menor foi o deslocamento da extremidade em balanço da pá (com a
outra extremidade estando engastada). O autor observou ainda que os modos de
falha na matriz tendem a ser os dominantes, sendo que não houve, para as
espessuras e velocidades de vento testadas, falhas na direção das fibras.
Leandro (2012) realiza um estudo probabilístico qualitativo e quantitativo
relacionado às variações de regime de ventos e tipos e dimensões de turbinas. Para
tal, Filho propõe uma análise estrutural levando em conta as incertezas as quais a
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estrutura está exposta e, utilizando para tal, o método dos elementos finitos. Para
determinar as variações estatísticas foi adotado o método probabilístico de Monte
Carlo para espessura, densidade e módulo de elasticidade da turbina eólica, afim de
determinar o efeito das variações nos testes. Foi possível observar que grandes
alterações ocorrem em altas frequências. Foi possível ainda observar em testes que
as propriedades que mais influenciam a resposta dinâmica da turbina são a massa
específica e o módulo de elasticidade. A espessura também influencia, porem com
ordem de grandeza diferente. Foram obtidas ainda as frequências naturais que
devem ser analisadas na fabricação da turbina.
O autor pôde concluir que é muito importante considerar os fatores
estatísticos nas análises e fabricação de turbinas, considerando ainda os locais onde
serão instaladas. É importante ainda, desenvolver estudos que reduzam a incerteza
nos valores encontrados teoricamente, pois há outros problemas, como por exemplo
a fadiga, que são eventos aleatórios que podem comprometer a pá antes do tempo
previsto para sua vida útil. Logo, é recomendável um estudo probabilístico de todas
as variáveis de fabricação e de ventos locais existentes, afim de melhorar a
segurança da turbina e do projeto.
Chen (2012) realiza um estudo de otimização estrutural de pás de turbinas
eólicas utilizando material compósito. Para tal, ele utiliza uma mistura de elementos
finitos e um algoritmo de otimização por enxame de partículas. O algoritmo de
técnica de otimização por enxame de partículas, segundo Caraciolo (2009), é um
algoritmo que possui uma população de partículas, onde cada partícula representa
uma possível solução para o problema de otimização. Cada partícula do exame
pode ser representada por um objeto que possui associado a ele um vetor posição,
isto é, a posição da partícula no espaço de busca, e um vetor velocidade,
responsável por guiar as mudanças da posição das partículas durante a execução
do processo. O autor observou, a partir de pesquisas bibliográficas, o déficit de
informações quanto à influência do peso da pá nos resultados das análises
mecânicas. Logo, objetivo do autor é analisar a interferência do peso da pá nas
propriedades desta. Para isso, busca-se minimizar o peso, que é causado
principalmente pela espessura da pá, além disso, o custo do material da pá é algo
relevante e uma pá mais leve resulta em uma menor fadiga. Além da espessura, foi
estudada também a localização das longarinas ao longo da pá. O autor pôde
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concluir que este tipo de estudo leva a reduções significativas de peso da pá, o que
é economicamente e mecanicamente importante.
Yang (2012) realiza um teste em uma pá real de 40 metros de comprimento
afim de comparar as previsões numéricas com a verdadeira resposta da pá, para,
então, validar os modelos de previsão e, ainda, obter uma melhor compreensão da
sequência de acontecimentos que conduzem ao colapso da pá em um caso real. A
pá real foi fabricada com fibras de vidro de matriz epóxi. No cálculo numérico foram
consideradas características não-lineares para a geometria da pá, já que esta possui
uma deformação complexa quando submetidas às cargas dos ventos. Os testes
destrutivos mostraram uma deformação na ponta da pá de 11 metros e mostraram
que a carga final aplicada foi de 160% da carga máxima de projeto. As primeiras
falhas ocorreram próximo à metade do comprimento da pá...
Schubel (2012) realiza um estudo da atual situação dos estudos acerca do
design de pás de turbina eólica, incluindo eficiência teórica e prática, propulsão e
cargas. Seu foco se dá nas turbinas de eixo horizontal, já que está é a predominante
no mercado eólico. Foram detalhados os princípios de design aerodinâmico, como
ângulo de ataque, aerofólio e comprimento da pá. Foram ainda revisados os perfis
aerodinâmicos, gravitacionais, centrífugos e as condições operacionais. Em seu
estudo, foi constatado que, por razões de eficiência, controle de ruído e estética, o
mercado eólico é dominado pelas turbinas de eixo horizontal de três pás. Essa
tecnologia internacional tem evoluído bastante em torno desse tipo de projeto e
provavelmente permanecerá assim nos próximos anos. Haja vista que o
comprimento da pá está diretamente ligado à potência da turbina, o diâmetro varrido
pelo rotor tem se tornado maior, com os mais recentes modelos chegando a 164
metros de diâmetro. A estética é um papel menos importante quando comparada
com o comprimento e design da pá. Suas análises revelam que a pá pode ser
modelada como uma viga simples engastada na extremidade e um carregamento
distribuído pode ser usado para representar a elevação aerodinâmica durante o
funcionamento da turbina. O crescente momento fletor indica que os requisitos
estruturais irão determinar o formato da pá, especialmente nas áreas próximas ao
rotor, que exigem aumento de espessura.
Campos (2013) desenvolve um modelo de pá de aerogerador e realiza uma
análise computacional via CFD (Computational Fluid Dynamics) para determinar o
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carregamento aerodinâmico da pá utilizando propriedades de dois materiais
compósitos de matriz epóxi afim de comparar os resultados obtidos com cada
compósito, sendo eles reforçados com a fibra de carbono e a fibra de vidro. O autor
teve interesse em avaliar a viabilidade da fibra de carbono no setor eólico,
comparando-a com a fibra de vidro. Para os cálculos estruturais usou-se o critério de
falha por tensão máxima. Foi realizada uma comparação de peso da pá onde a pá
de fibra de carbono apresentou 45% do peso da pá de fibra de vidro. Foram
realizados também ensaios estáticos com diversas porcentagens de carga de projeto
e as deflexões obtidas foram comparadas com os valores obtidos nas simulações
numéricas por elementos finitos. Os valores de deflexão medidos apresentaram-se
próximos dos valores calculados. A partir das análises, foi possível confirmar que a
baixa densidade, combinada com elevadas propriedades mecânicas das fibras de
carbono são atrativas para a produção de pás de aerogeradores de grande porte.
3.5. SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS
A resposta linear dinâmica de uma estrutura é criada a partir da equação de
equilíbrio dinâmico (Eq. 8).
𝑴𝒙̈ + 𝑪𝒙̇ + 𝑲𝒙 = 𝒑(𝑡)

(8)

onde 𝑴, 𝑪 e 𝑲 são matrizes 𝑛 × 𝑛 de massa, rigidez e amortecimento,
respectivamente, 𝒑(𝑡) é um vetor de carregamento de dimensão 𝑛 e as variáveis

𝒙̈,𝒙̇ 𝑒 𝒙 são vetores de aceleração, velocidade e deslocamento, respectivamente,
dos nós da estrutura, e possuem, também, dimensão 𝑛.
A Equação (8) é um modelo para o cálculo do equilíbrio dinâmico de um
sistema de 𝑛 equações de segunda ordem e com vários graus de liberdade.
3.5.1. Análise modal
Como parte do processo de certificação de pás para turbinas eólicas,
recomenda-se determinar as frequências naturais e as taxas de amortecimento da
pá. Estas propriedades podem ser determinadas experimentalmente e também
através de técnicas numéricas. Na análise modal,

. Assim, é possível simplificar a

Eq. (9) para:
𝑴𝒙̈ + 𝑲𝒙 = 𝟎

(9)
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A variável 𝒙 varia em função do tempo e pode definida pela Eq. (10).
𝑥(𝑡) = 𝑥(𝜔)𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝜃)

(10)

A Equação 10 e sua derivada podem ser substituídas na Eq. (9), obtendo,
assim, um sistema de equações lineares homogêneas, chamado de problema de
autovetor e autovalor. A substituição resultará na Eq. (11).
‖𝐾 − 𝜔²𝑀‖𝑥(𝜔) = 0

(11)

Logo, pode-se extrair os 𝑛 autovalores a partir da Eq. (12), onde estes
representam as frequências naturais do sistema.
‖𝐾 − 𝜔²𝑀‖ = 0

(12)

Encontradas as frequências naturais utilizando a Eq. (12), é possível
encontrar todos os 𝑛 modos de vibração do sistema.
É importante conhecer a frequência natural de vibração da estrutura, pois
quando esta frequência coincide com a frequência de excitação externa da estrutura
acontece

um

fenômeno

chamado

ressonância,

onde

a

estrutura

sofre

deslocamentos excessivos que podem comprometer a integridade da estrutura ou,
ainda, ocorrer um colapso da estrutura.
Logo, é imprescindível conhecer o comportamento da estrutura em projetos
submetidos a carregamentos que variam ao longo tempo afim de encontrar e corrigir
comportamentos indesejáveis da estrutura. Conhecendo a frequência natural, é
possível modificar alguns parâmetros da estrutura, afim de evitar que esta trabalhe
próximo da sua frequência natural, tais como geometria e espessura.
3.5.2. Análise harmônica
Na análise harmônica é possível determinar os modos de vibração que mais
contribuem para a resposta dinâmica da estrutura. Logo, busca-se conhecer a
resposta dinâmica da estrutura quando esta recebe um carregamento senoidal que
varia em função de uma faixa de frequência. O software ANSYS® disponibiliza três
tipos de simulações harmônicas: a simulação completa, a reduzida e a simulação
por superposição modal. A escolha da simulação varia de acordo com as
necessidades e domínio do usuário.
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A simulação harmônica completa utiliza todos os graus de liberdade da
estrutura, assim como a translação e rotação, utilizando cargas que variam em uma
faixa de frequência pré-determinada pelo usuário. Esse tipo de análise requer um
maior custo computacional maior (VALE, 2006).
A simulação harmônica reduzida é uma adaptação da simulação completa,
porém, neste caso somente os graus de liberdade translacionais, ou graus mestres,
são considerados. Isso reduz consideravelmente o custo computacional da análise.
A simulação harmônica por superposição modal exige mais domínio por parte
do usuário, porém gera melhores resultados. Para usar esse tipo de simulação,
deve-se antes realizar uma análise modal da estrutura, desconsiderando qualquer
amortecimento modal, tal como o método do Bloco de Lanczos, por exemplo. A partir
dos resultados da análise modal, deve-se obter os coeficientes de participação
modal, ou seja, que fazem com que a solução harmônica seja válida em toda a faixa
de frequência analisada. A superposição modal é baseada justamente nesses
coeficientes, afim de gerar uma resposta harmônica dentro da faixa de frequência a
ser estudada (FURTADO, 2006).
3.5.3. Etapa de Pré-processamento
O pré-processamento é uma etapa que precede a solução matemática. Ela
consiste na concepção do modelo a ser simulado. Nesta etapa devem ser seguidas
as seguintes etapas:
i.

A modelagem ou a geometria do modelo

Escolhe-se o elemento finito para discretizar o modelo e então passa-se para
a geração da malha. A malha é uma divisão geométrica do modelo em um número n
de elementos de acordo com a necessidade do usuário. No software ANSYS há uma
vasta biblioteca de elementos com diferentes características, onde cada elemento
utiliza uma formulação matemática específica que será responsável pela informação
que o elemento oferece (tensão, deformação, deslocamento e rotação). Esses
elementos possuem nós. Os nós de um modelo são dependentes entre si, onde
estes formam equações que compõem a matriz global de rigidez para uma posterior
resolução de todas as equações simultaneamente. Quanto mais nós houverem,
maior será a quantidade de elementos finitos, logo, mais refinada será a malha. Em
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locais de transições de geometrias, contato ou carregamento concentrado
recomenda-se um maior refinamento da malha.
ii.

Inserir as constantes reais, que são valores de área, espessura, etc;
para o elemento escolhido, caso seja necessário;

iii.

Inserir as propriedades do material (densidade, módulo de elasticidade,
coeficiente de Poisson, etc.) assim como escolher o modelo estrutural
que melhor descreve o comportamento do material (linear, não linear,
elástico, não elástico, isotrópico, ortotrópico, etc.);

iv.

Criar o modelo geométrico, com o comprimento, largura e altura, etc;
do modelo. Pode-se ainda importar uma geometria de outro software,
desde que o formato de arquivo seja compatível com o ANSYS.

v.

Define-se o refinamento da malha. É importante ressaltar que um maior
refinamento resultará em melhores resultados, porém haverá maior
custo computacional. Já uma malha menos refinada pode gerar
resultados com menor precisão, podendo comprometer a qualidade.

vi.

Por fim, define-se os carregamentos e momentos que atuarão na
estrutura e as condições de contorno (engastes ou apoios).

3.5.4. Etapa de Processamento
Nesta etapa não há interferência do usuário. O usuário apenas inicia o
processo. O computador carrega todos os parâmetros inseridos no préprocessamento e, se não faltar nenhum parâmetro necessário para a solução o
programa, realiza os cálculos da matriz de rigidez para calcular posteriormente os
deslocamentos nodais e as tensões. Caso haja algum erro durante o processamento
o programa avisará e perguntará se o usuário deseja abortar o processamento ou
ignorar o aviso e continuar. É importante ressaltar que ignorar o aviso de erro pode
gerar um resultado completamente equivocado, logo deve-se ter cautela nessa
etapa. Com o fim do processamento passa-se para o pós-processamento para
visualização dos resultados.
3.5.5. Etapa de pós-processamento
Esta é a etapa onde poderão ser vistos os resultados. Estes poderão ser
vistos em formatos de gráficos, números ou cores e deformações apresentadas no
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próprio modelo geométrico. Dados como tensões, deslocamentos e temperatura
poderão ser visualizados e coletados de acordo com o interesse do usuário. É uma
etapa muito importante onde o usuário colherá os resultados de todas as etapas
anteriores. Dependendo do que se quer obter, existem diversos modos para fazê-lo,
cabendo o usuário escolher o tipo que for mais conveniente.
3.5.6. Elementos
3.5.6.1.

SHELL181

O SHELL181 é um elemento de casca, onde, utilizando-o é possível definir
uma seção e especificar diversas camadas, onde a espessura, propriedades do
material e orientação das fibras podem variar entre as camadas. Com este elemento
é possível obter melhores resultados para análises com materiais ortotrópicos. É um
elemento de 4 nós, onde cada nó possui seis graus de liberdade: translações nas
direções x, y e z, e rotação em torno dos eixos x, y e z.
3.5.6.2.

BEAM188

Este é um elemento de viga 3D uniaxial que consideram os efeitos de
cisalhamento e empenamento da seção. Os momentos possuem variação linear ao
longo da viga. Em variações não-lineares usa-se o BEAM189. O BEAM188 é
baseado na teoria de barras de Timoshenko, onde consideram-se deformações da
seção transversal do modelo causadas pelos esforços cortantes. Existem 6 ou 7
graus de liberdade em cada nó, onde os 6 graus padrão são: translação em X, Y e Z
nodais, e rotação em torno dos eixos X, Y e Z, também nodais. O sétimo modo pode
ser adicionado quando se deseja considerar um empenamento da seção. O
BEAM188 é eficiente em momentos não-lineares que envolvam grandes
deslocamentos e rotações. A teoria de Timoshenko considera as deformações de
cisalhamento de primeira ordem, onde a tensão cisalhante é constante ao longo da
seção transversal.

3.5.7. Força gravitacional e centrífuga
Em uma turbina eólica, o campo gravitacional exerce uma força sobre as pás,
em função da massa específica do material e dimensões das pás. Essa força
gravitacional possui duas componentes, axial e tangencial, onde as magnitudes
variam de acordo com a rotação do eixo da turbina. É possível observar na Fig. (11)

36

as componentes da força gravitacional, onde Px e Py variam em função do ângulo
de rotação.
A força centrífuga é uma força que traciona a pá na direção longitudinal do
eixo da turbina. Assim, é importante, assim como a gravitacional, considerar a força
centrífuga nas simulações afim de obter um resultado mais próximo do real. Neste
trabalho será considerada uma faixa de velocidade rotação entre 15 e 30 rpm.

Figura 11. Componentes da força gravitacional em pás de turbina eólica
3.6. MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS
O Método dos Elementos Finitos (MEF), segundo Pires (2010), é uma
ferramenta utilizada em simulações estruturais, quando se deseja obter o
comportamento de uma estrutura por meio de uma aplicação de cargas. Alguns
passos para utilizar este método de análise são:
 Modelo geométrico computacional;
 Propriedades do material;
 Análise de modelo e resultados;
 Aperfeiçoamento e atualização dos modelos.
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O modelo geométrico, quando simples, pode ser feito no mesmo software de
análise, entretanto quando a geometria é complexa, geralmente criam-se modelos
em um software CAD e exportam a geometria para o software de elementos finitos.
O modelo adotado deve preencher aos requisitos de projeto, gerando resultados
relevantes ao interessado. Segundo Tong (2010), a maior parte da análise estrutural
baseia-se na modelagem.
No software de elementos finitos são inseridas algumas propriedades do
material, as condições de contorno do problema, um refinamento de malha da
estrutura (Fig. 12) e carregamentos em que a estrutura será submetida. O
refinamento da malha está diretamente ligado à precisão nos resultados, porém gera
um maior custo computacional.

Figura 12. Exemplo de refinamento de malha 3D e 2D (MADENCI, 2006)
Após terminadas as análises, é possível obter resultados visuais ou
numéricos, escolhidos de acordo com os critérios e necessidades do usuário. Nos
resultados visuais é possível visualizar principalmente regiões de maiores e menores
deformações e deslocamentos, e regiões que sofrem maior ou menor influência do
carregamento. Já os resultados numéricos podem ser usados para cálculos de limite
de resistência, gerar gráficos e tabelas e modificar o modelo ou redimensionar a
estrutura a partir dos valores obtidos afim de obter melhores condições de economia
e segurança (PIRES, 2010).
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4 RESULTADOS NUMÉRICOS
Tong (2010) admite que é possível utilizar modelagens de viga para
simulações computacionais preliminares de pás de aerogeradores, obtendo-se desta
forma uma noção do comportamento global da pá.
O modelo simplificado de uma pá eólica adotado é uma placa engastada em
somente um dos bordos, com as dimensões apresentadas na Fig. (13).

Figura 13. Modelo simplificado da pá
4.1. ANÁLISE MODAL
Uma modelagem desta estrutura foi feita no ANSYS® utilizando os elementos
BEAM188 e SHELL181. Inicialmente foram realizados cálculos teóricos afim de obter
as cinco primeiras formas modais, utilizando a metodologia de Paz (1987) onde a
Eq. (13) foi utilizada, afim de obter as frequências naturais do modelo utilizando os
dois elementos.

(13)

onde E é o módulo de elasticidade, I é o momento de inércia, ṁ a massa específica
por unidade de área, L o comprimento e Cn é igual a:
(14)

em que a é igual a:

(15)

onde  é a frequência. Os resultados do cálculo teórico são mostrados na Tab. (6).
Os valores de Cn foram obtidos de Paz (1987) e são mostrados na Tab. (4).
Tabela 4. Dados de Cn (PAZ, 1987).
Modo

1

2

3

4

5

Cn

3,5160

22,0345

61,6972

120,0902

199,8600
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Foram realizadas análises modais utilizando os elementos BEAM188 e
SHELL181 onde, inicialmente, para o BEAM188 foi considerado apenas o módulo de
elasticidade da direção X, ou seja, considerando o material como isotrópico. Logo
após, foi utilizado o módulo de elasticidade equivalente entre os módulos das
direções X, Y e Z. O modelo foi refinado com uma malha de comprimento de 5
centímetros. Os resultados das duas análises são mostrados na Tab. (6).
Foram realizadas ainda duas análises modais com o elemento SHELL181,
onde foram consideradas oito camadas do material compósito, cada uma com
espessura de 43,75 centímetros totalizando 3,5 metros que é a espessura do
modelo. O refinamento da malha foi de 5 centímetros. Na primeira foi utilizado, assim
como no BEAM188, apenas um módulo de elasticidade, tornando o material
isotrópico. Na posterior foram considerados os módulos nas três direções X, Y e Z
(Fig. 14).

Figura 14. Camadas utilizando o elemento SHELL181
As camadas possuem diferentes inclinações entre si que são mostradas na
Tab. (5). As inclinações foram adicionadas a fim de conhecer como as propriedades
ortotrópicas do material afetariam os resultados.
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Tabela 5. Ângulos de inclinação das camadas do modelo
Camada
1
2
3
4
5
6
7
8

Ângulo
0°
30°
0°
-30°
-30°
0°
30°
0°

As frequências naturais obtidas nas análises modais do elemento SHELL181
são mostrados na Tab. (6).
Tabela 6. Frequências naturais
Frequência (Hz)
Modo

BEAM
Teórico

BEAM188
Isotrópico

BEAM188
Ortotrópico

SHELL181
Isotrópico

SHELL181
Ortotrópico

1

1,250747

0,14425

0,14423

0,14762

0,12096

2

7,838337

0,90353

0,90276

0,92476

0,75779

3

21,94756

1,2539

1,255

1,2547

0,98561

4

42,71971

2,5278

1,6307

2,5877

1,58370

5

71,09624

2,8313

2,5226

2,7196

2,12070

6

-

4,9472

4,8921

5,0662

4,15250

7

-

7,5625

4,9289

7,5656

4,79600

8

-

8,165

7,6073

8,1978

5,79780

9

-

8,4938

8,1169

8,3649

6,85750

10

-

12,173

8,1536

12,478

8,14090

No resultado teórico, serão considerados os valores de frequência entre 0 e
10 Hertz, onde apenas as frequências relacionadas aos modos 1 e 2 do cálculo
estão alocados. Os modos de vibração relacionados às duas frequências são
mostrados nas figuras a seguir.

Figura 15. Primeiro modo do cálculo teórico
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Figura 16. Segundo modo do cálculo teórico
Na simulação com o BEAM as frequências relacionadas aos modos 1 e 2 do
cálculo teórico se deram próximos dos modos 3 e 7 da simulação com o BEAM188
isotrópico, e 3 e 8 do BEAM188 com material ortotrópico.
Os modos de vibração da análise modal realizada no BEAM188 com as
considerações isotrópicas e ortotrópicas foram extraídos do ANSYS® e estão
mostrados nas figuras a seguir. É importante ressaltar que os modos de vibração da
análise modal são os mesmos do cálculo teórico.

Figura 17. Terceiro modo do BEAM188 com propriedades isotrópicas

Figura 18. Sétimo modo do BEAM188 com propriedades isotrópicas

Figura 19. Terceiro modo do BEAM188 com propriedades ortotrópicas

Figura 20. Oitavo modo do BEAM188 com propriedades ortotrópicas
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Das simulações com SHELL181 foram obtidos os modos de vibração
relacionados ao terceiro e sétimo modo com material isotrópico e terceiro e oitavo
modo com o material ortotrópico que são mostrados nas figuras a seguir. Os modos
de vibração ficaram idênticos, então foram alocados em uma mesma imagem.

Figura 21. Terceiro modo de vibração do SHELL181 isotrópico e
ortotrópico

Figura 22. Sétimo modo de vibração do SHELL181 isotrópico e oitavo do
ortotrópico.
4.2. ANÁLISE HARMÔNICA
As análises harmônicas foram realizadas considerando o material com
propriedades ortotrópicas e com um carregamento triangular cujo carregamento
variou de 0 a 100 KN (Fig. 23).

Figura 23. Carregamento triangular ao longo do modelo
Foi realizada a análise harmônica com o elemento BEAM188, com um
refinamento de malha de 5 centímetros e foram extraídos os dados de amplitude de
frequência entre as frequências 0 e 10 Hertz (Fig. 24).

43

Figura 24. Análise harmônica com BEAM188
É possível observar que os picos associados ao terceiro e sétimo modo são
os de maior amplitude.
Foi realizada também uma análise harmônica com o SHEL181, com
refinamento de malha de 5 centímetros, onde as amplitudes de frequência foram
extraídas dentro da faixa de 0 e 10 Hertz (Fig. 25).

Figura 25. Análise harmônica com SHELL181
É possível observar que os picos da análise harmônica são associados ao
terceiro e oitavo modo. Comparando os resultados teóricos e as simulações com
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BEAM188 e SHELL181 é possível observar que o SHELL181, ao considerar as 8
camadas teve seu resultado modificado, embora ainda esteja próximo dos modelos
simplificados. Esses resultados de análise modal e harmônica revelam uma
compatibilidade dos elementos para simulações de casos semelhantes ao modelo,
onde poderão ser utilizados materiais com diferentes propriedades nas diferentes
direções e mais de uma camada de compósitos com diferentes direções entre si.
4.3. CONSIDERANDO FORÇAS GRAVITACIONAL E CENTRÍFUGA
Nas análises anteriores não foram considerados o peso próprio do modelo e a
força centrífuga com o modelo em rotação. Para estes casos foram utilizados dois
comandos, o comando ACEL que inclui a aceleração gravitacional no modelo, e o
comando OMEGA que insere a rotação em torno de um eixo. Ao incluir a força
gravitacional, o peso próprio da estrutura passa a ser considerada e ao incluir a
rotação, a força centrífuga é calculada automaticamente pelo programa. O estado de
tensões será gravado através do comando PSTRESS ON em ambos os casos.
Inicialmente realizou-se uma análise modal considerando a força gravitacional
afim de obter as frequências naturais e modos de vibração da estrutura para os dois
elementos. Os 10 primeiros modos foram extraídos para cada inclinação do modelo,
onde a inclinação variou entre 0 e 360°. É possível observar na Fig. (26) a variação
das frequências de cada modo em função do ângulo de inclinação para o elemento
BEAM188. Os modos de vibração coincidentes com os modos anteriores, das
análises sem o peso próprio, se deram nos modos 1 e 4, onde os valores da
frequência estiveram próximos dos valores da análise sem o peso próprio.
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Figura 26. Modos considerando a gravidade em função da rotação do
modelo para o elemento BEAM188
A mesma análise foi realizada com o elemento SHELL181, onde é possível
observar na Fig. (27) os resultados da análise em forma de gráfico. Os modos de
vibração coincidentes com os modos da análise sem o peso próprio se deram nos
modos 1 e 4, onde os valores da frequência estiveram próximos dos valores da
análise sem o peso próprio.
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Figura 27. Modos considerando a gravidade em função da rotação do
modelo para o elemento SHELL181
É possível observar a interferência do peso próprio nas frequências naturais
do modelo, onde a massa específica do material se torna o principal fator a
influenciar a performance da estrutura. Devido às divergências nos resultados com e
sem a influência do peso, vê-se a importância desse tipo de análise para esse tipo
de estrutura.
Em seguida realizou-se uma análise modal considerando a força centrífuga
em uma faixa de velocidade de rotação de 15 a 30 rpm. Na simulação, foi realizada
inicialmente uma análise estática com o BEAM188 para obtenção do estado de
tensão da estrutura considerando a força centrífuga que surge a partir da rotação.
Quatro velocidades e suas frequências são mostradas na Tab. (7), referentes às
velocidades de 15, 20, 25 e 30 rpm para os 10 primeiros modos.
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Tabela 7. Frequências naturais (Hz) com BEAM188 considerando a força
centrífuga
Rotação
[rpm]
Modo

15

20

25

30

Frequência

1

1,649

1,664

1,686

1,709

2

4,936

4,970

5,023

5,077

3

8,226

8,281

8,368

8,456

4

11,516

11,593

11,713

11,835

5

14,806

14,905

15,059

15,216

6

18,097

18,217

18,406

18,597

7

21,387

21,530

21,752

21,978

8

22,326

22,327

22,327

22,327

9

24,679

24,843

25,100

25,360

10

27,970

28,157

28,447

28,742

Foi realizada também a análise modal para o elemento SHELL181 utilizando
as mesmas considerações da análise anterior. Os resultados de frequência para os
10 modos e considerando as velocidades 15, 20, 25 e 30 podem ser vistas na Tab
(8).
Tabela 8. Frequências naturais (Hz) com SHELL181 considerando a força
centrífuga
Rotação
[rpm]
Modo

15

20

25

30

Frequência

1

0,990879

0,994896

1,001125

1,007427

2

3,00281

3,648639

4,383567

4,958755

3

5,78148

5,843438

5,874856

5,907059

4

5,825598

6,478761

7,457778

8,343333

5

8,745271

9,204207

9,896766

10,57737

6

12,10735

12,43871

12,94873

13,46054

7

14,93865

14,96252

15,00009

15,03878

8

15,81779

16,07117

16,46498

16,86453

9

19,1831

19,18071

19,17693

19,17303

10

19,896

20,09717

20,41144

20,73225
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5 CONCLUSÃO
O presente trabalho apresenta uma modelagem simplificada de uma pá de
uma turbina eólica a fim de realizar uma análise dinâmica deste tipo de estrutura
através do método de elementos finitos utilizando o pacote computacional ANSYS®.
O modelo simplificado adotado é uma placa engastada em somente um dos bordos.
É possível observar que entre o BEAM188 isotrópico e ortotrópico há uma
discrepância nos valores a partir do quarto modo, chegando em uma diferença de
33% na décima frequência.
As simulações modais com o SHELL181 podem ser comparadas com o
BEAM188, ambos com material ortotrópico, onde é possível observar que os valores
divergiram bastante, onde no terceiro modo houve uma divergência de 21,5% e no
oitavo 23,8%. Essa divergência de resultados se deu por conta da diferença de
elementos mas principalmente devido às camadas utilizadas no SHELL181, onde é
possível

observar

que

os

ângulos

de

inclinação

das

fibras

alteram

consideravelmente o comportamento do modelo já que a fibra de vidro com epóxi
possui diferentes propriedades mecânicas nas diferentes direções.
É possível observar nas análises harmônicas dos dois elementos que as
maiores amplitudes estão associadas às frequências das formas modais esperadas,
embora no SHELL181 os resultados tenham divergido um pouco, o que é explicado
pelas considerações diferentes do elemento que são as diversas camadas em
direções diferentes e a consideração de diferentes propriedades mecânicas do
material em diferentes direções. Ainda assim os resultados foram satisfatórios já que
a divergência é aceitável para fins comparativos.
Nas análises modais com peso próprio foi possível observar através das
curvas da análise modal que a frequência é alterada de acordo com a rotação, já
que a gravidade muda de direção durante o giro. A variação máxima da frequência
durante a rotação para o caso do BEAM188 foi pequena, de 0,03 Hz, já para o
SHELL181 foi de 0,6 Hz.
A consideração da força centrífuga, embora a velocidade de rotação de rotor
turbinas eólicas seja baixa, é importante estuda-la a fim de conhecer o
comportamento da pá submetida à essa força.
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Anexo II
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Anexo III
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ANEXO I: Comandos Do ANSYS® Para Análise Modal com BEAM188
finish
/clear
/PREP7
/TITLE, BEAM188 - ANALISE MODAL
ET,1,BEAM188
MP,EX,1,20.8e9
MP,EY,1,11.4e9
MP,EZ,1,9.6e9
MP,GXY,1,8.4e9
MP,GXZ,1,2.5e9
MP,GYZ,1,2.3e9
MP,PRXY,1,0.50
MP,PRXZ,1,0.16
MP,PRYZ,1,0.25
MP,DENS,1,1630
!CRIANDO KEYPOINTS
k,1,0
k,2,40,0
L,1,2
SECTYPE,1, BEAM, RECT, BASE
SECOFFSET, CENT
SECDATA,3.5,1,4,4
secplot,1
!CRIANDO MALHA
LESIZE,ALL,0.05
MSHKEY,0
SMRTSIZE,3,
LMESH,ALL
dk,1,all
finish
/solu
antype, modal
modopt,lanb,10
mxpand,10
pstres,0
solve
finish
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ANEXO II: Comandos Do ANSYS® Para Análise Modal com SHELL181

finish
/clear
/TITLE, SHELL181- ANALISE MODAL
/PREP7
MP,EX,1,20.8e9
MP,EY,1,11.4e9
MP,EZ,1,9.6e9
MP,GXY,1,8.4e9
MP,GXZ,1,2.5e9
MP,GYZ,1,2.3e9
MP,PRXY,1,0.49
MP,PRXZ,1,0.16
MP,PRYZ,1,0.25
MP,DENS,1,1630
!Usando elemento SHELL, de casca
ET,1,SHELL181
SECTYPE,1,SHELL
x=0.4375 !espessura de cada camada
!criando as 8 camadas em várias direções
SECDATA,x,1,0 !itens sao espessura,id,direcao,numero de pts de integracao
SECDATA,x,1,30
SECDATA,x,1,0
SECDATA,x,1,-30
SECDATA,x,1,-30
SECDATA,x,1,0
SECDATA,x,1,30
SECDATA,x,1,0

SECPLOT, 1 !Para visualizar todas as camadas criadas
!Criando keypoints
K,1,0,0,-0.2
K,2,40,0,-0.2
K,3,0,0,0.2
K,4,40,0,0.2
!Criando area da viga
A,3,1,2,4
!Criando malha
AESIZE,ALL,0.05 !definindo tamanho de cada elemento
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AMESH,ALL
DL,1,,all
finish
/solu
antype, modal
modopt,lanb,10
mxpand,10
pstres,0
solve
finish

!gerando malha
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ANEXO III: Comandos Do ANSYS® Para Análise Harmônica com BEAM188
!Criando solução
/SOLU
ANTYPE,3
FK,2,FY,-10000
FK,3,FY,-20000
FK,4,FY,-30000
FK,5,FY,-40000
FK,6,FY,-50000
FK,7,FY,-60000
FK,8,FY,-70000
FK,9,FY,-80000
FK,10,FY,-90000
FK,11,FY,-100000
HROPT,FULL
HROUT,ON
EQSLV, ,1e-008,
HARFRQ,0,10,
NSUBST,100,
SOLVE

!frequencia entre 0 e N Hz
!dividida em N subetapas
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ANEXO IV: Comandos Do ANSYS® Para Análise Harmônica com SHELL181
!CRIANDO SOLUÇÃO
/SOLU
ANTYPE,3
!analise harmonica
HROPT,FULL
HROUT,ON
EQSLV, ,1e-008,
HARFRQ,0,10,
NSUBST,100,

!frequencia entre 0 e N Hz
!dividida em N subetapas

!carregamento triangular
!SFGRAD,PRES,,Y,0,100000
!LSEL,S,,,1,2,1
!SFL,2,PRES,0,100000
!carregamento triangular
FK,5,FY,-12500
FK,6,FY,-12500
FK,7,FY,-12500
FK,8,FY,-12500
FK,11,FY,-12500
FK,12,FY,-12500
FK,13,FY,-12500
FK,14,FY,-12500
FK,15,FY,-12500
FK,16,FY,-12500
FK,17,FY,-12500
FK,18,FY,-12500
FK,19,FY,-12500
FK,20,FY,-12500
FK,2,FY,-12500
FK,4,FY,-12500

SOLVE
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ANEXO V: Comandos Do ANSYS® com Força Gravitacional para BEAM188

ival=0
fval=360
inc=1
j=1
*DIM,FREQ,table,10,((fval-ival)/inc+1),,Modo, Frequencia
*DO,i,ival,fval,inc
*afun,deg
Ax=9.81*sin(i)
Ay=9.81*cos(i)
/solu
ANTYPE,static
pstres, on
DK,1,ALL,0,
ACEL,Ax,Ay
solve
finish
/solu
antype, modal
ACEL,Ax,Ay
modopt,lanb,10
mxpand,10
pstres,1
solve
finish
/OUT,
*GET,FREQ(1,j),MODE,1,FREQ
*GET,FREQ(2,j),MODE,2,FREQ
*GET,FREQ(3,j),MODE,3,FREQ
*GET,FREQ(4,j),MODE,4,FREQ
*GET,FREQ(5,j),MODE,5,FREQ
*GET,FREQ(6,j),MODE,6,FREQ
*GET,FREQ(7,j),MODE,7,FREQ
*GET,FREQ(8,j),MODE,8,FREQ
*GET,FREQ(9,j),MODE,9,FREQ
*GET,FREQ(10,j),MODE,10,FREQ
j=j+1
finish
*enddo
*status,freq.
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ANEXO VI: Comandos Do ANSYS® com Força Gravitacional para SHELL181
ival=0
fval=360
inc=1
j=1
*DIM,FREQ,table,10,((fval-ival)/inc+1),,Modo, Frequencia
*DO,i,ival,fval,inc
*afun,deg
Ax=9.81*sin(i)
Ay=9.81*cos(i)
/solu
ANTYPE,static
pstres, on
DK,1,ALL,0,
ACEL,Ax,Ay
solve
finish
/solu
antype, modal
ACEL,Ax,Ay
modopt,lanb,10
mxpand,10
pstres,1
solve
finish
/OUT,
*GET,FREQ(1,j),MODE,1,FREQ
*GET,FREQ(2,j),MODE,2,FREQ
*GET,FREQ(3,j),MODE,3,FREQ
*GET,FREQ(4,j),MODE,4,FREQ
*GET,FREQ(5,j),MODE,5,FREQ
*GET,FREQ(6,j),MODE,6,FREQ
*GET,FREQ(7,j),MODE,7,FREQ
*GET,FREQ(8,j),MODE,8,FREQ
*GET,FREQ(9,j),MODE,9,FREQ
*GET,FREQ(10,j),MODE,10,FREQ
j=j+1
finish
*enddo
*status,freq.
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ANEXO VII: Comandos Do ANSYS® com Força Centrífuga para BEAM188
ival=0
fval=3.14
!rotacao em rad/s
inc=0.1
!incremento
j=1
*DIM,FREQ,table,10,((fval-ival)/inc+1),,Modo, Frequencia
*DO,i,ival,fval,inc
/SOLU
D,all,uy
ANTYPE,STATIC
PSTRES,ON
OMEGA,,,i
OUTPR,,1
/OUT,SCRATCH
SOLVE
FINISH
/SOLU
ANTYPE,MODAL
MODOPT,LANB,10
PSTRES,ON
SOLVE
FINISH
/OUT,
*GET,FREQ(1,j),MODE,1,FREQ
*GET,FREQ(2,j),MODE,2,FREQ
*GET,FREQ(3,j),MODE,3,FREQ
*GET,FREQ(4,j),MODE,4,FREQ
*GET,FREQ(5,j),MODE,5,FREQ
*GET,FREQ(6,j),MODE,6,FREQ
*GET,FREQ(7,j),MODE,7,FREQ
*GET,FREQ(8,j),MODE,8,FREQ
*GET,FREQ(9,j),MODE,9,FREQ
*GET,FREQ(10,j),MODE,10,FREQ
j=j+1
finish
*enddo
*status,freq.
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ANEXO VIII: Comandos Do ANSYS® com Força Centrífuga para SHELL181
ival=0
fval=3.14
!rotacao em rad/s
inc=0.1
!incremento
j=1
*DIM,FREQ,table,10,((fval-ival)/inc+1),,Modo, Frequencia
*DO,i,ival,fval,inc
/SOLU
DK,1,ALL,0
ANTYPE,STATIC
PSTRES,ON
OMEGA,,,i
OUTPR,,1
/OUT,SCRATCH
SOLVE
FINISH
/SOLU
ANTYPE,MODAL
MODOPT,LANB,10
PSTRES,ON
SOLVE
FINISH
/OUT,
*GET,FREQ(1,j),MODE,1,FREQ
*GET,FREQ(2,j),MODE,2,FREQ
*GET,FREQ(3,j),MODE,3,FREQ
*GET,FREQ(4,j),MODE,4,FREQ
*GET,FREQ(5,j),MODE,5,FREQ
*GET,FREQ(6,j),MODE,6,FREQ
*GET,FREQ(7,j),MODE,7,FREQ
*GET,FREQ(8,j),MODE,8,FREQ
*GET,FREQ(9,j),MODE,9,FREQ
*GET,FREQ(10,j),MODE,10,FREQ
j=j+1
finish
*enddo
*status,freq

