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RESUMO 

 

Este trabalho consiste em propor uma metodologia de análise de esforços no anel distribuidor 

de turbina hidráulica. O estudo foi realizado com base em eventos de falhas nos pinos de 

cisalhamento, de uma turbina Kaplan na Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes, no estado do 

Amapá. O mecanismo biela-manivela é responsável pelo controle do fluxo de água que atinge 

às pás do distribuidor. Para investigar esse fenômeno de falhas no mecanismo, foram realizadas 

uma modelagem analítica e uma abordagem multicorpos no software MSC ADAMS. Para 

análise da geometria multicorpos desenvolvida, foram aplicados dados de torque na manivela 

do mecanismo em questão. Os resultados observados referem-se ao comportamento dos dados. 

Tais dados obedeceram o sentido de aplicação do torque no sistema. 

 

 

Palavras-chave: Turbina Kaplan, Pino de Cisalhamento, Abordagem Multicorpos, Biela-

Manivela. 
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ABSTRACT 

 

 

This work consists in proposing na effort analysis methodology on the distributor ring of 

hydraulic turbines. The study was based on failure events in the shear pins, a Kaplan turbine in 

Hidro Power Plant Coaracy Nunes, in the state of Amapá. The rod-crank mechanism is 

responsible for controlling the flow of water that hits the blades of the distribuitor. To 

investigate this phenomenon flaws in the mechanism, an analytical modeling and a multibody 

approach MSC ADAMS software have been done. For analysis of the developed multibody 

geometry, torque data were applied to the crank mechanism in question. Our results relate to 

the behavior of the data. Such data obeyed the direction of application of torque in the system. 

 

Keywords:  Kaplan Turbine, Shear Pin, Connecting Rod-Crank, Approach Multibody. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO 

A matriz energética brasileira compreende cerca de 42% de fontes renováveis. A energia 

hidráulica é responsável por 12,5% dessa parcela. O que é refletido na capacidade instalada de 

energia hidrelétrica, que abrange um total de 87.500 MW. No entanto, a disponibilidade hídrica 

no território não é bem distribuída, destacando-se a Região Hidrográfica Amazônica que possui 

por volta de 40% do potencial hidrelétrico nacional (ANA,2014). 

No Brasil 64,9% da eletricidade disponível advém do potencial hidrelétrico. Apesar 

desse potencial estar descentralizado dos principais centros consumidores, estima-se que 50% 

da necessidade de desenvolvimento da capacidade de geração, nos próximos anos, seja de 

origem hídrica (ANEEL,2014). 

 No Amapá a empresa ELETRONORTE S.A., dispõe cerca de 92,7% da potência 

instalada efetivamente do estado. O parque de geração da empresa corresponde a geração 

térmica e hídrica. No que tange ao parque térmico, a Usina Termoelétrica Santana entrega 156,8 

MW, enquanto a Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes aproveita o potencial hídrico do Rio 

Araguari e dispõe de 78MW de potência instalada (ELETRONORTE,2015). 

Um processo de otimização da capacidade instalada de geração nas máquinas 1 e 2 foi 

realizado em 2003, para que se chegasse a potência instalada efetiva atual, o que corresponde a 

30% da energia elétrica disponível em todo o estado (ELETRONORTE,2015). 

1.2 UHE COARACY NUNES  

Aos 39 anos de operação comercial a Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes localiza-se no 

estado do Amapá, município de Ferreira Gomes, e utiliza o potencial hídrico do rio amazônico 

Araguari. A UHE Coaracy Nunes foi o primeiro empreendimento hidroelétrico da Amazônia 

inaugurado em janeiro de 1976, com a gestão da Companhia Energética do Amapá (CEA). No 

início, o projeto de instalação de duas turbinas tipo Kaplan com 20 MW de potência cada foi 

efetivado pela CEA, e logo após os sistemas de transmissão e geração foram concluídos pela 

empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., a ELETRONORTE. Em março de 1993, 

em concessão para a mesma empresa a Usina Termoelétrica Santana movida à óleo diesel 

entrou em operação a fim de suprir a sazonalidade prevista da UHE Coaracy Nunes devido aos 

regimes de chuva (ELETRONORTE,2015). 
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As duas primeiras turbinas Kaplan instaladas somavam a geração de 40 MW, no entanto 

com o aumento de consumo de energia no estado do Amapá foi instalada mais uma turbina 

Kaplan com capacidade de 30 MW, para atender a nova demanda. Sendo assim em 2000 a 

capacidade instalada era de 70 MW, que em três anos passara a ser 78 MW de potência nominal 

e efetiva, isso devido a modernização das duas primeiras turbinas instaladas na usina. Onde o 

adicional de 4MW foi repotenciado em cada máquina, 1 e 2. Com a modernização da usina 

ocorreu uma economia de aproximadamente 42 milhões de reais por ano, isso devido à redução 

no uso de combustíveis fósseis derivados do petróleo nos parques termoelétricos 

(ELETRONORTE,2015). 

Por não estar ligada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) a UHE Coaracy Nunes em 

conjunto com a Usina Termoelétrica de Santana atende cerca de 13 dos 16 municípios do estado 

do Amapá e beneficia 452.050 habitantes, que corresponde a 81% da demanda do estado 

(ELETRONORTE,2015).  

1.3 ESTRUTURA FÍSICA 

As instalações da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes inaugurada na época pelo 

presidente da República Ernesto Geisel é composta pela canal de fuga, tomada d’água, 

barragem e casa de máquinas. O reservatório possui uma vazão média de 976 m3/s, que é 

regulada por 10 comportas que compõe o vertedouro.  Na Fig. (1) a vista geral da Usina é 

apresentada (ELETRONORTE,2015). 

 

Figura 1: Vista da UHE Coaracy Nunes, (ELETRONORTE, 2015) 

 

Localizada a 140 km de Macapá, a UHE Coaracy Nunes utiliza o Rio Araguari para 

aproveitamento hidráulico. O sistema de transmissão e distribuição da energia elétrica gerada 



3 

 

 

compõe o Sistema Isolado do Amapá, que compreende 9 subestações. Para a UHE Coaracy 

Nunes 3 subestações são interligadas por 125 km de linhas de transmissão. A subestação Central 

situa-se na UHE Coaracy Nunes e faz a elevação de tensão de 13,2 KV das unidades geradoras 

da usina para 138 KV, que segue para a subestação Porto Santana onde a tensão é rebaixada 

para 69 kV e 13,8 KV. A partir daí as linhas de transmissão seguem para a subestação de 

Macapá com parâmetros 69/13,8 KV. A construção da linha de transmissão de Tucuruí 

possibilitará a UHE Coaracy Nunes gerar energia para o SIN, no entanto o destino da energia 

gerada continuará sendo para a CEA (ELETRONORTE, 2015). 

No que se diz respeito a geração, a Casa de Máquinas, Fig. (2) a, rege as funcionalidades 

principais da UHE Coaracy Nunes. A operação do sistema de geração é realizado em três pisos 

diferentes. No primeiro piso é possível observar as tampas das turbinas e ainda a tubulação de 

óleo dos mecanismos de regulação do rotor, Fig. (2) b. No segundo nível de operação 

encontram-se o acesso as turbinas, já no terceiro piso é observado o controle do distribuidor 

(ELETRONORTE,2015). 

 

 

Figura 2: Casa de Máquinas (a). Tampas das turbinas Kaplan (b). (ELETRONORTE, 2010) 

 

1.4 REPOTENCIAÇÃO DA USINA 

A modernização das unidades geradoras da Usina motivou-se tanto pelo fato de serem 

máquinas antigas, quanto pelo aumento da demanda do consumo de energia elétrica no estado 

do Amapá, que é um sistema isolado. Para tanto foi necessário recapacitar as turbinas, para um 

acréscimo de 4MW em cada. As alterações principais realizadas na central hidroelétrica foram, 

a substituição da turbinas com diferente perfil mecânico, a substituição do isolamento dos pólos 

do rotor, do sistema de excitação e do sistema de lubrificação de partes mecânicas, a otimização 

do sistema de refrigeração do gerador, e a mudança na distribuição de fluído hidráulico dentro 
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da caixa espiral. E por último alterações realizadas na geometria das pás fixas do pré-

distribuidor e nas pás reguláveis do distribuidor (ELETRONORTE,2015).  

Além dos parâmetros citados acima essas modificações foram efetivadas com o objetivo 

principal de diminuição de perdas hidráulicas nas máquinas 1 e 2, e consequentemente o 

aumento da potência efetiva da usina. Assim a capacidade de geração da UHE Coaracy Nunes 

passou a ser 78 MW, isso aliada a compra de uma nova turbina de 30 MW de potência 

(ELETRONORTE,2015). 

1.4.1 Problemas devido a repotenciação 

Devido ao processo de repotenciação das máquinas 1 e 2 da UHE Coaracy Nunes, 

iniciou-se episódios de rompimento dos pinos de cisalhamento dos anéis de regulação. Essas 

falhas começam a serem registradas na máquina 2, que entrou em operação em setembro de 

2004. Após oito meses da modernização da máquina 2, a empresa registrou 45 falhas nos pinos 

de cisalhamento, sendo que falhas generalizadas ocorreram duas vezes nesse período de tempo. 

Em dezembro de 2005 iniciou-se a quebra dos pinos de cisalhamento da máquina 1. Ocorrendo 

também falhas generalizadas, com um número de 20 pinos rompidos por vez. Totalizando 29 

pinos com 10 meses do início da operação. A Fig. (3) representa o número de pinos de 

cisalhamento quebrados nas máquinas 2 e 1 (SOUSA, 2012). 

 

 

Figura 3: Número de falhas de pinos (SOUSA, 2012). 
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  Com o rompimento de um pino de cisalhamento o mecanismo biela-manivela deixa de 

fazer o controle da pá do distribuidor, isso leva ao travamento das pás ao redor, ocorrendo assim 

as falhas simultâneas citadas nas máquinas 1 e 2. Outro episódio também é observado com a 

quebra do pino de cisalhamento, visto que a biela e a manivela ficam separadas, podendo 

danificar a estrutura do distribuidor por meio de colisão direta. Não houve reincidência de 

rompimento dos pinos de segurança nas mesmas posições no anel do distribuidor, bem como 

não há relação entre a regularidade na quebra dos pinos e a vazão admitida pelo tubo de sucção 

(SOUSA,2012). 

 A manutenção das máquinas devido a falha dos pinos de segurança dura por volta de 10 

dias, onde é necessário realizar a vistoria de todos os elementos envolvidos no processo, e ainda 

fazer a reposição dos pinos quebrados. Quando o distribuidor, o mecanismo biela-manivela, as 

pás ou outro elemento é danificado o processo de manutenção além de demandar mais tempo, 

com registros de até 1 mês, o prejuízo financeiro é maior. Comprometendo consideravelmente 

a geração de energia elétrica pela UHE Coaracy Nunes (SOUSA,2012). 

A interrupção do fornecimento de energia elétrica pela máquina atingida acarreta 

também sobrecarga na UTE Santana, que precisa suprir a demanda que UHE Coaracy Nunes 

parou de fornecer para o Amapá (ELETRONORTE,2015). 

1.5 OBJETIVO 

1.5.1 Objetivo Geral 

 Este trabalho tem por objetivo geral analisar a causa das quebras dos pinos de 

cisalhamento do anel distribuidor da turbina 2 da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1) Realizar modelagem analítica para validar o comportamento do mecanismo de controle 

do anel distribuidor de uma turbina hidráulica; 

2) Análise de esforços no pino de cisalhamento que compõe o mecanismo de controle do 

anel distribuidor; 

3) Proposição desta análise de esforços por meio do software multicorpos MSC ADAMS. 
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2 TURBINAS HIDRÁULICAS 

Turbinas hidráulicas são Máquinas de Fluxo Motrizes, que efetivam a conversão da 

energia hidráulica de um fluido em energia mecânica, por intermédio do direcionamento do 

fluxo com o auxílio de pás ou lâminas fixadas em um eixo de rotação, fazendo-o girar. A energia 

mecânica obtida através das turbinas hidráulicas caracteriza-se na forma de velocidade de 

rotação e torque. As turbinas cedem energia para o fluido de trabalho, que no caso é a água, e 

que está em constante movimento (MIRANDA, 2009).  

As turbinas são classificadas em duas vertentes, são elas, as de ação e as de reação. As 

denominadas turbinas de ação tem como princípio de funcionamento, a inversão da direção do 

escoamento. Isso ocorre no momento de incidência da água na pá, provocando o trabalho de 

eixo sobre o rotor (MACINTYRE, 1983).  

No caso das turbinas de reação acontece a mudança de pressão, devido à perda de 

energia cinética para as pás do rotor. Ocorrendo então, a conversão da energia hidráulica em 

trabalho de eixo. Diferente das turbinas de ação, as de reação trabalham imersas no fluido de 

trabalho (MACINTYRE, 1983).  

Os principais tipos de turbinas hidráulicas são Pelton, Francis e Kaplan. A turbina Pelton 

é classificada como turbina de ação indicada para instalações de alta queda e baixas vazões 

volumétricas. A turbina Francis, é uma máquina de reação, ou seja, as pás fixadas no rotor 

recebem o fluxo de água na direção radial e fora das condições atmosféricas (TIAGO-FILHO 

et al., 2008). 

A turbina Kaplan, Fig. (4), é classificada como máquina de reação e indicada para baixas 

quedas e altas vazões volumétricas. Diferentemente da turbina Francis, nesse tipo de turbina a 

variação da vazão turbinada é aceitável. A regulação do fluxo de água através da movimentação 

das pás é a principal diferença dentre as demais turbinas. Sendo assim, a direção do escoamento 

é axial tanto na entrada do rotor quanto no tubo de sucção (MIRANDA, 2009). A Usina 

Hidrelétrica Coaracy Nunes situada no Estado do Amapá, utiliza a turbinas Kaplan para a 

conversão de energia hidráulica em mecânica. O estudo das turbinas Kaplan situadas na Usina 

Coaracy Nunes é o alvo do presente trabalho. 
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Figura 4: Turbina Kaplan, (VOITH, 2015). 

2.1 COMPONENTES DA TURBINA KAPLAN 

Os componentes construtivos de uma turbina Kaplan são, caixa espiral, rotor, tubo de 

sucção e distribuidor. Nos itens abaixo é apresentada a descrição desses elementos (SANTOS, 

2013). 

2.1.1 Caixa Espiral 

Com o objetivo principal de direcionar o fluxo de água na entrada da turbina, a caixa 

espiral envolve a região do rotor no formato de tubulação toroidal. A mesma é composta por 

seções variáveis, afim de manter a velocidade do fluxo em relação a distribuição de água 

(SILVA, 2005). 

As seções variáveis, de início maior, depois vão se reduzindo. Isso leva a um aumento 

na energia cinética do rotor. O que propicia que maior parte da energia potencial proveniente 

da queda d’água, seja transformada em energia mecânica na turbina (SILVA, 2005). 

2.1.2 Rotor 

O rotor quando acoplado ao seu eixo faz a conversão da energia cinética e da energia de 

pressão do fluxo de água em potência mecânica de eixo, transmitindo para o gerador. Por sua 

vez, os mancais fazem o papel de apoio do eixo na direção radial. As pás chamadas diretrizes 

são dispostas na entrada do rotor, e variam seu movimento em relação às pás fixas do 

distribuidor. Essa variação permite a regulação do fluido de trabalho incidente nas mesmas e 

oferece condições adequadas de trabalho para a turbina, como velocidade de rotação e potência 

final (SANTOS, 2013). 
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2.1.3  Tubo de Sucção 

Comporta-se como um difusor e sua função é aumentar a pressão do escoamento, 

desacelerando o fluido de trabalho. Dessa forma, o tubo de sucção recupera a energia que não 

seria aproveitada entre a descarga da turbina e o nível de jusante, caso o componente não 

estivesse instalado. O tubo de sucção também garante que a turbina fique submersa, sendo 

assim, a saída de pressão do rotor será menor que a pressão atmosférica (SILVA, 2005). 

Os parâmetros de projeto para o tubo de sucção são fundamentais, visto que, turbinas 

de reação são mais suscetíveis à cavitação. Isso devido à ação da aceleração e pelo fato que a 

energia mecânica, em vezes se conserva, ocorrendo assim uma redução da pressão do fluido no 

escoamento (SANTOS, 2013). 

Dessa forma a pressão de vapor é alcançada, ocasionando o aparecimento de bolhas de 

vapor no fluido. Tais bolhas quando chegam a uma região de maior pressão condensam-se, e 

causam um choque inelástico do líquido contra a estrutura, danificando a mesma (BORTONI, 

2011). 

2.1.4 Distribuidor 

Anterior ao distribuidor, o pré-distribuidor tem como objetivo direcionar e distribuir o 

fluxo de água de forma homogênea, por meio de anéis nos quais são dispostas palhetas fixas. 

Dessa forma, o distribuidor tem por função conduzir a água para o rotor, e é composto por pás 

alocadas em volta do rotor da turbina. Três modelos diferentes para esse mecanismo são 

encontrados. No modelo com pás fixas a regulação da vazão entregue ao rotor não ocorre, já na 

configuração com pás móveis ocorre essa regulação. E por fim um sistema duplo, onde são 

dispostas as duas configurações acima, em um mesmo mecanismo (SILVA, 2005). 

 O sistema com pás móveis, chamadas diretrizes, é disposto sobre o anel distribuidor e 

movimentado por atuadores hidráulicos, a fim de determinar o ângulo de abertura do fluxo de 

água para o rotor. O anel distribuidor por sua vez é interligado à um sistema biela-manivela por 

meio de um anel de regulação, que coordena a movimentação dessas pás. Dessa forma, o 

distribuidor é responsável pelo controle da potência desenvolvida pela turbina (SOUSA, 2012). 

Na Fig. (5) é possível identificar os principais componentes de uma turbina Kaplan, em 

vista explodida. 
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Figura 5: Vista explodida de uma turbina hidráulica. (Itaipu Binacional, 2015) 

 

As turbinas tipo Kaplan possuem uma extensa faixa de operação. Isso devido a dois 

componentes principais, são eles, distribuidor e rotor. Tais componentes, são capazes de regular 

a vazão do fluido de trabalho de acordo com a geração necessária, e de se regular em relação a 

variações nas quedas de água, respectivamente (OLIVEIRA, 2011). 

Esses componentes atribuem a turbina Kaplan a correlação entre vazão e queda 

apropriadas para projeto, o que não é observado em turbinas Francis e Pelton. Sendo assim, 

centrais hidroelétricas com máquinas Kaplan proporcionam uma capacidade complementar de 

geração (OLIVEIRA, 2011). 

2.2 EFEITOS DO ESCOAMENTO TURBULENTO 

A classificação dos regimes de escoamento se dá em laminar e turbulento. Para o 

primeiro a movimentação das partículas fluidas ocorre nas camadas lisas. Já para o turbulento, 

durante a movimentação do escoamento, as partículas fluidas interagem entre si rapidamente 

caracterizando flutuações tridimensionais e transientes do fluido. Na natureza e em aplicações 

no campo da engenharia, em maioria o comportamento dos escoamentos é turbulento (FOX et 

al, 2006). 
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Em uma turbina hidráulica o comportamento turbulento do fluxo de água compromete 

a conversão de energia. Tal comportamento ocorre devido a movimentos relativos do fluido, 

que caracteriza-se por ser difuso, dissipativo e rotacional. Sendo assim os escoamentos 

turbulentos são dependentes do tempo e da posição no espaço, o que provoca instabilidade no 

seu desenvolvimento (HORN, 2010). 

O escoamento do fluxo de água que vem da caixa espiral e incide nas pás do distribuidor 

em determinadas situações, possui alta incidência de turbulência. O que causa vibrações 

indesejáveis no corpo do distribuidor, por intermédio de alta frequência. Esse fenômeno 

propicia falhas estruturais na regulação das pás, por meio do sistema biela-manivela (SOUSA, 

2012).  

2.3 MECANISMO BIELA-MANIVELA  

A potência entregue pela turbina se dá por intermédio da regulação do fluxo de água 

que atinge às pás do distribuidor. Um mecanismo de controle composto por um sistema 

mecânico é responsável pela movimentação das pás (CAMPOS, 2013). 

Pistões hidráulicos permitem que as pás do distribuidor sejam abertas em uma 

determinada angulação, de forma sincronizada. Isso é possível devido à servos-motores 

hidráulicos dispostos no distribuidor na parte superior da turbina. Estes possuem duas hastes de 

atuação interligadas ao anel de regulação (SOUSA, 2012).  

Movimentado pelos pistões hidráulicos, o anel de regulação possui uma parte fixa e uma 

móvel. A primeira compõe a estrutura mecânica, a manivela. A segunda parte faz a transmissão 

do movimento do anel de regulação para a biela de cada pá diretriz. Essa movimentação do anel 

de regulação é realizada em componente tangencial ao eixo do rotor. A manivela, por sua vez 

é ligada a cada pá diretriz com auxílio de dois pinos cônicos. Esses realizam o travamento da 

mesma na estrutura (CAMPOS, 2013).  

A conexão do arranjo biela-manivela é realizada por meio do pino de cisalhamento, que 

assume a transmissão de movimento do arranjo. Para cada turbina Kaplan da UHE Coaracy 

Nunes, o anel de regulação possui 20 pás diretrizes, que são movimentadas pelo mecanismo de 

regulação de forma rotativa por intermédio dos servos-motores, formado pelo sistema biela-

manivela (SOUSA, 2012). Na Fig. (6) é possível visualizar o esquemático do mecanismo de 

controle discutido acima. 
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Figura 6: Mecanismo biela-manivela de uma turbina Kaplan, (SOUSA,2012). 

 

Para melhor visualização a Fig. (7) apresenta o distribuidor de uma turbina Kaplan da 

UHE Coaracy Nunes. 

 

 

Figura 7: Distribuidor de turbina hidráulica, (SOUSA, DINIZ e LACEMON, 2010). 

2.4 VULNERABILIDADE DO MECANISMO  

O sistema-biela manivela é exposto a sinais de alta frequência quando ocorre a passagem 

do fluxo de água nas pás diretrizes do distribuidor, o que causa vibrações devido ao 

comportamento turbulento do escoamento (DE OLIVEIRA NETTO et al, 2010). 
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O pino de cisalhamento, Fig. (8), é o elemento que une a transmissão de carga realizada 

entre as pás do distribuidor e o anel de regulação. Além de atuar diretamente na abertura e 

fechamento das pás, o pino também assume o papel de elemento de segurança. Caso o sistema 

seja exposto a sobrecargas o pino de cisalhamento recebe todo o carregamento não desejável, 

ou seja, rompe-se antes que o sistema seja prejudicado (SOUSA,2012). 

Essa estratégia de projeto evita a falha de outros elementos da usina hidrelétrica, como 

rotor ou distribuidor. Dessa forma, o pino de cisalhamento deve trabalhar em uma região de 

tensão de cisalhamento admissível de projeto, onde seja capaz de resistir a tensão de 

cisalhamento advinda do torque (SOUSA, 2012). 

 

 

Figura 8: Pino de cisalhamento do mecanismo biela-manivela, (SOUSA, 2012). 

 

O pino de cisalhamento é fabricado em aço ASTM 410 e suporta em média esforços 

devido à cisalhamento puro de até 120 KN, ou seja, as tensões aplicadas são perpendiculares 

entre si (Azevedo et al, 2009). O rompimento do pino de cisalhamento ocorre também devido 

esforços espúrios, causados pelo desbalanceamento do sistema. Causas como problemas na 

montagem, desgastes dos componentes e falhas na fabricação, são fontes de esforços espúrios 

de flexão e torção e são comuns a operação de uma unidade de hidroeletricidade (OLIVEIRA; 

ROSSI, 2009). No entanto, as falhas sucessivas dos pinos de cisalhamento externas à condições 

de projeto, são prejudiciais a operação de qualquer empreendimento hidroelétrico. 
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3 MODELAGEM ANALÍTICA DO SISTEMA  

O mecanismo biela-manivela transforma um movimento de rotação em um movimento 

de translação (SANTANA, 2009). O mesmo admite movimentos planos. A manivela move-se 

com um plano de rotação, já a biela admite um movimento de translação e rotação. O bloco 

permite um movimento de translação retilíneo (NORTON,2010).  

A modelagem analítica das equações para um mecanismo biela-manivela, nesse caso, 

consiste em relações dinâmicas do sistema. Que vão fundamentar as análises necessárias para 

desenvolvimento do presente trabalho. Nesse capítulo é realizada uma abordagem geral de um 

mecanismo biela-manivela com entrada de torque. 

 

3.1 MODELAGEM ANALÍTICA DO MECANISMO BIELA-MANIVELA 

 Foi realizada uma descrição geométrica do mecanismo biela-manivela, para propiciar a 

visualização dos ângulos que estão envolvidos na movimentação do mesmo. Bem como, 

possibilitar a análise de esforços, por meio do torque aplicado. A Fig. (9) representa o 

mecanismo bem como os eixos de referência. 

 

Figura 9: Descrição geométrica do mecanismo biela-manivela, (RIDER, 2001). 

 

A Fig. (9) mostra o desenho esquemático de um mecanismo genérico biela-manivela 

composto de uma biela AB de comprimento L cuja extremidade B é deslocada ao longo de uma 

reta (eixo das abscissas), enquanto que o ponto A, articulado à manivela AO, de tamanho r 

(comprimento da manivela). A extremidade B está articulada ao bloco que é deslocado sobre 

um apoio. O bloco B descreve um movimento de translação sobre o eixo “x”; a manivela gira 

em torno do ponto O; a biela apresenta movimento plano geral (translação + rotação) 

(ANTONIACOMI et al., 2010). 
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Um mecanismo biela-manivela é um sistema de quatro barras. Tais barras são 

denominadas links, e compõe o sistema (JAZAR, 2008). A Fig. (10) representa os índices 

desses links. 

 

Figura 10 – Mecanismo com barras destacadas, (JAZAR,2008) 

 

O link 1 é referente ao chão e comporta-se como um link virtual, e como referência para 

o movimento do bloco, visto que faz a ligação entre o link 2 e 4. O link 2 representado pelo 

segmento AO é a manivela do mecanismo. O link 3 AB é representado pela biela. O link 4 é 

representado pelo bloco e considerado o link de saída.  No mecanismo biela-manivela a link de 

entrada é a manivela que gira 360° (JAZAR,2008). 

Para cada uma das barras descritas são apresentadas equações de equilíbrio dinâmico, 

por meio de diagrama de corpo livre do mecanismo. Dessa forma é possível obter as reações 

dinâmicas e do torque transmitido (ANTONIACOMI et al., 2010). 

Com o auxílio da geometria demonstrada nas Fig. (9) e (10) é possível fazer o 

desenvolvimento analítico do sistema. Usando relações de trigonometria, têm-se: 

  

𝑟 𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝐿 𝑠𝑒𝑛𝛽                                                     (1) 

 

𝑠𝑒𝑛𝛽 = (𝑟
𝐿⁄ )𝑠𝑒𝑛𝜃                                                   (2) 

 

A partir da Eq. (2) é possível encontrar o ângulo β: 

 

β =  𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (
𝑟

𝐿
𝑠𝑒𝑛𝜃)                                                  (3) 
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Reações são esforços necessários para o corpo manter-se em equilíbrio com o sistema. 

Logo, as reações são apresentadas: 

 

Reação do 1º link:                𝑅𝐴𝑂 = 𝑟∠𝜃 = 𝑟 cos 𝜃î + 𝑟𝑠𝑒𝑛𝜃𝑗                                    (4) 

 

Reação do 3º link:   𝑅𝐵𝐴 = 𝐿∠360° − 𝛽 = Lcos( 360° − 𝛽)î + 𝐿𝑠𝑒𝑛(360° − 𝛽)𝑗  (5) 

 

A Fig. (11) apresenta o diagrama de corpo livre no bloco. A força F14 é a reação 

verificada no bloco, enquanto a força F34 = F43 é a reação do pino B na ligação bloco-biela. A 

força aplicada no bloco é representado por P (ANTONIACOMI et al., 2010). Por meio da Fig. 

(11), é possível verificar as forças atuantes no bloco. 

 

 

Figura 11: Diagrama de corpo livre, (Fonte: Autor). 

 

A partir da análise da acima têm-se as Eq. (6) e (7): 

 

𝑃 =  𝐹34 cos 𝛽                                                      (6) 

  

𝐹14 = 𝐹34𝑠𝑒𝑛𝛽                                                      (7) 

 

Ainda com o auxílio da Fig. (11) é realizado o somatório de forças no eixo X. 

 

∑ 𝐹𝑥 = 0                                                            (8) 

     

 (−𝑃 +  𝐹34) = 0                                                      (9) 
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E agora o somatório é realizado no eixo Y. 

∑ 𝐹𝑦 = 0                                                         (10) 

 

   (𝐹14 +  𝐹34) = 0                                                   (11) 

 

Para uma partícula em equilíbrio e que está submetida à ação de três forças, pode-se 

utilizar o teorema de Lamy. O mesmo refere-se ao equilíbrio de um ponto material quando está 

submetido a ação de três forças, concorrentes e coplanares. Sendo ainda, que a intensidade 

dessas forças é proporcional ao seno do ângulo formado pelas outras duas forças. De acordo 

com a lei dos senos, podemos representar matematicamente o teorema de Lamy com a 

expressão (ROBERTS,2003). A formulação desse teorema é destacado pela Equação 12. 

 

𝐹34

𝑠𝑒𝑛90°
=  

𝐹14

𝑠𝑒𝑛𝛽
=  

𝑃

𝑠𝑒𝑛(90°−𝛽)
                                        (12) 

 

Sendo assim, é possível explicitar as forças envolvidas na Equação 12. 

 

𝐹34 =  
𝑃

𝑠𝑒𝑛(90°− 𝛽)
                                                   (13) 

 

 

𝐹14 =  
𝑃𝑠𝑒𝑛𝛽

𝑠𝑒𝑛(90°−𝛽)
                                                    (14) 

 

As forças atuantes na biela AB, são representadas no diagrama de corpo livre, Fig. (12). 

No mesmo é possível observar que F43 = F34 é a reação em B, no par bloco-biela-manivela. Já 

a reação em A no par biela-manivela é observado que F23 = F32 (ANTONIACOMI et al., 2010). 
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Figura 12: Diagrama de corpo livre para a biela, (Fonte: Autor). 

 

Com o auxílio da Fig. (12) obteve-se as igualdades abaixo: 

 

𝐹23 =  −𝐹43                                                        (15) 

 

𝐹43 = −𝐹34                                                        (16) 

 

As forças atuantes na manivela AO, são representadas no diagrama de corpo livre, Fig. 

(13).  

 

Figura 13: Diagrama de corpo livre para a manivela, (Fonte: Autor). 

 

No diagrama acima é possível observar que F12 = F21 é a reação em O, e que a reação 

em A, no par biela-manivela, é observado que F23 = F32. O torque transmitido é calculado pelo 

produto entre a intensidade da força F32  e o comprimento r (m) da manivela (ANTONIACOMI 

et al., 2010). 

 

𝑇 =  −(𝑅𝐴𝑂𝑋𝐹32)                                                 (17) 

3.2 PARÂMETROS DE ANÁLISE DO MECANISMO 

Com o objetivo de validar a modelagem analítica para um modelo geral do mecanismo 

biela-manivela, foram estipulados valores conhecidos para o sistema. São eles, comprimento 
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da manivela (r=30mm), comprimento da biela (L=70mm), força aplicada no bloco (P = 40N) e 

ângulo da manivela (θ=360°). Sendo assim, com auxílio do software Matlab® foi possível 

observar o comportamento do torque transmitido em função do ângulo da manivela θ. No 

código inserido no Apêndice 1, encontram-se as equações utilizadas para validação da 

modelagem analítica realizada no item 3.1, do presente trabalho.  

3.2.1 Resultado da análise 

 A Figura (14) apresenta um gráfico de variação do torque em relação ao ângulo de 

entrada da manivela (θ).  

 

Figura 14 – Variação do torque x ângulo da manivela, (Fonte: Autor). 
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4 ABORDAGEM MULTICORPOS 

 O comportamento do pino de cisalhamento que rege o movimento das pás do 

distribuidor, por meio do mecanismo biela-manivela nas máquinas da UHE Coaracy Nunes, 

implica uma análise da interação fluido-estrutura. Portanto, a avaliação dessa interação torna-

se indispensável no que se refere aos esforços gerados no próprio mecanismo biela-manivela 

(SOUSA,2012). 

 Para realização dessa análise de esforços optou-se pela abordagem multicorpos. Esse 

cenário de análise foi escolhido pelo fato que ferramentas CAD (Computer Aided Design), 

auxiliam em problemas que englobam cinemática básica, análise estática, avaliação de 

interferência entre peças e frequência de vibrações. O MEF (Método de Elementos Finitos) 

aborda análises lineares de vibração e problemas que envolvam transientes dinâmicos. O 

software MSC ADAMS é um software CAE (Computer Aided Engineering), e atua na análise 

cinemática e dinâmica multicorpos. Auxiliam também na avaliação da dinâmica de mecanismos 

complexos, bem como na distribuição de esforços devido a atuação de forças, e isso sob 

condições de operação (DE CÁSSIA SILVA; NUNES, 2014). 

  O presente trabalho utiliza um software CAE para realização de análises, o MSC 

ADAMS, em um módulo (plug-ing) específico o ADAMS/View. Tal módulo é recomendado 

para análises estáticas, cinemáticas e dinâmicas de corpos rígidos, além da construção de 

geometrias e sólidos. 

4.1 MODELAGEM MULTICORPOS DE UM CASO GERAL 

  

 O mecanismo de controle de abertura das pás do distribuidor de uma turbina Kaplan é 

realizado pelo mecanismo biela-manivela (SOUSA,2012). A partir desse mecanismo foi 

desenvolvida uma descrição geométrica, a fim de possibilitar a análise para um caso geral. Para 

isso, os elementos que compõe o mecanismo, como biela e manivela foram considerados barras 

simples. O sistema também conta com um bloco e um apoio. Todos esses elementos foram 

modelados como elementos multicorpos, por meio do software MSC ADAMS. 

 A Fig. (15) apresenta a modelagem multicorpos no módulo ADAMS/View de um 

mecanismo biela-manivela geral. 
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Figura 15: Visão geral do mecanismo biela-manivela, (Fonte: Autor). 

 

 Os elementos do mecanismo geral estão especificados na própria imagem. O bloco 

permite um movimento retilíneo de translação, a biela um movimento duplo, translação e 

rotação, já a manivela admite apenas movimento de rotação. 

4.1.1 Metodologia de construção do mecanismo 

 A Fig. (15) permite apenas uma visão geral do sistema, sendo assim será apresentada 

nesse item uma metodologia concisa do processo de elaboração. As ferramentas principais 

utilizadas no módulo ADAMS/View estão apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Peças e ferramentas utilizadas no modelo. 

Peças Ferramentas 

Biela Link 

Manivela Link 

Bloco Box 

Apoio Box 

 

As dimensões utilizadas para a construção do modelo são aleatórias e não obedecem o 

tamanho real do mecanismo inserido na turbina Kaplan da UHE Coaracy Nunes. A Tab. (2) 

apresenta tais tamanhos. 

Tabela 2: Dimensões das peças. 

Peças Comprimento (mm) Largura (mm) Profundidade (mm) 

Biela 175 5 20 

Manivela 80 5 20 

Bloco 40 20 20 

Apoio 400 20 20 
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O parâmetro inicial determinado para o ângulo da manivela foi de 30°. E a partir da 

determinação das dimensões é possível traçar um pré-modelo apenas com o conjunto biela-

manivela. A fim de identificar os markers (marcadores) dos corpos em si. A Fig. (16) apresenta 

essa geometria inicial. 

Figura 16: Sistema biela-manivela com markers expostos, (Fonte: Autor). 

 A partir daí pode-se realizar a análise de cada corpo separadamente. A fim de determinar 

os markers gerados para cada um, ou seja, livre de vínculos. Sendo assim logo abaixo, Fig. (17) 

e (18) é apresentado o Diagrama de Corpo Livre (DCL) para a manivela e para a biela. 

 

 
Figura 17: DCL para a manivela, (Fonte: Autor). 

 

Figura 18: DCL para a biela, (Fonte: Autor). 
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 Nas Fig. (17) e (18) estão apresentados em vermelho, os índices do marker associado a 

cada corpo. Isso torna-se importante, para que haja consciência no momento de aplicação de 

juntas, forças e outros recursos do software. Na Tabela 3 é possível visualizar a distribuição de 

markers nos corpos. 

 

Tabela 3: Identificação dos markers 

Corpo Markers 

 

Manivela 

MARKER_1 

MARKER: cm 

MARKER_2 

 

Biela 

MARKER_3 

MARKER: cm 

MARKER_4 

 

 Na sequência, foi necessário implementar juntas na geometria que irão definir o 

comportamento do modelo. As primeiras juntas inseridas foram 3 juntas revolutas, que tem por 

função proporcionar uma rotação e um corpo em relação a outro corpo, isso em torno de um 

eixo comum aos corpos. A Fig. (19) apresenta o posicionamento das mesmas. 

 

 

Figura 19: Posicionamento das juntas revolutas, (Fonte: Autor). 
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Continuando a construção do modelo é necessário fixar o mecanismo em alguma 

superfície. Para isso o elemento “apoio” foi adicionado na geometria. No entanto é necessário 

fixar a geometria criada no ground (solo). Para realizar essa fixação foi adicionada uma junta 

fixa que pode ser observada na Fig. (20). 

 

Figura 20: Inserção da junta fixa na geometria, (Fonte: Autor). 

 

 Faz-se necessário induzir um movimento no bloco sobre a superfície criada. O recurso 

utilizado foi a inserção de uma junta translacional, como observado na Fig. (21). 

 

 
Figura 21: Junta translacional na geometria, (Fonte: Autor). 

 

Para finalização da construção do modelo foi imposta uma velocidade angular de 30 

rad/s na primeira junta revoluta. A Fig. (22) apresenta a velocidade inserida no modelo.  
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Figura 22: Velocidade angular na primeira junta revoluta, (Fonte: Autor). 

  

 A construção da geometria de um mecanismo biela-manivela no software MSC 

ADAMS é apresentada no modelo a seguir: 

 

 

Figura 23:  Modelo multicorpos final, (Fonte: Autor). 

  

 Com o auxílio do ADAMS/PostProcessor foram gerados gráficos do deslocamento, 

velocidade e aceleração no movimento de translação. Ou seja, considerando esses parâmetros 

em relação ao bloco na direção x. Essas figuras encontram-se no Apêndice 2. 

4.1.2 Aplicação de Torque 

 Com a ocorrência de quebras nos pinos de cisalhamento da UHE Coaracy Nunes foi 

realizada simulação numérica na caixa espiral do distribuidor e obteve-se dados de torque para 

a turbina 2 (COELHO et al., 2009). Tais dados são explorados no presente trabalho a partir do 

regime turbulento. 
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 Com os dados de torque disponíveis optou-se por importá-los para a geometria já 

executada no software multicorpos MSC ADAMS. E assim verificar como ocorre essa ação. 

Para isso é apresentada uma metodologia no item abaixo. 

4.1.2.1 Metodologia para aplicação dos dados de torque 

 Com a geometria do mecanismo biela-manivela disponível no módulo ADAMS/View 

foi aplicado um torque na manivela. Para isso utilizou-se as ferramentas disponíveis no 

software: Build > Forces > Applied Force: Torque (Single-Component) > Custom. O resultado 

encontrado pode ser visualizado na Fig. (24).  

 

 

 
Figura 24: Torque aplicado na manivela, (Fonte: Autor). 

 

 A partir do torque aplicado importou-se os dados disponíveis. Para isso utilizam-se as 

ferramentas disponíveis no software: File> Import> File Type: Test Data> Create Splines > 

File To Read: Browse. Com essa sequência de comandos o arquivo com os dados de torque 

foram importados para a geometria acima. E isso através de uma spline. 

 Basicamente uma spline é uma curva entre pontos que permite a preservação dos dados 

utilizados na simulação, próximos a realidade. A Fig. (25) apresenta a spline criada com os 

dados de torque, na tela do software MSC ADAMS, em forma de tabela.  
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Figura 25: Tela com os pontos da spline, (Fonte: Autor). 

 

 A Fig. (25) apresenta uma pequena parcela dos dados que foram importados para o 

programa. No entanto, a plotagem desses dados, Fig. (26), fornecem uma concepção mais clara 

do comportamento desses dados. 

 

 
Figura 26: Dados de torque plotados, (Fonte: Autor). 
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4.1.2.2 Interpolação da curva 

 

Para a plotagem dos dados foi escolhida opção AKISPL no comando “Spline Type”, 

como mostrado na Fig. (27). 

 

Figura 27: Método de Interpolação, (Fonte: Autor). 

  

 A sigla AKISPL significa Spline Akima. Tal método numérico de interpolação é 

utilizado para o ajuste de curvas suaves, isso a partir de um conjunto de pontos. Esse 

interpolador tem por função proporcionar que a curva resultante passe por todos os pontos e 

que essa ação seja natural e suave. O interpolador Akima é constituído de polinômios, os 

mesmos, submetidos a intervalos sucessivos de pontos (RANGEL,1996). 

 Nas opções disponíveis no comando “Spline Type” além da tipo AKISPL a opção 

CUBSPL também era possível, Fig. (28). 
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Figura 28: Interpolação Cúbica, (Fonte: Autor). 

 

 Uma Spline Cúbica é denominada CUBSPL. Tal interpolação tem por características 

um ajuste global, ou seja, faz a plotagem dos dados de forma simultânea, por meio de todos os 

intervalos (RANGEL,1996). 

 A escolha pelo o método de interpolação de Akima, se justifica, pelo fato que com a 

interpolação por spline cúbica as coordenadas dos dados são variáveis em relação a si, por toda 

a extensão de dados. Enquanto no método de interpolação de spline Akima os pontos afetam 

apenas a parte perto da curva, isso por executar um ajuste local. Aproximando assim de uma 

situação mais real. 

4.2 COMPARAÇÃO DOS DADOS DE TORQUE 

 Com a aplicação do torque na manivela na geometria multicorpos, foi possível traçar o 

gráfico representado pela Fig. (29), que possibilita a visualização dos dados importados para a 

geometria. Dessa forma, foi identificado que a magnitude do torque encontrado teve 

comportamento coincidente com os dados plotados pela spline, Fig. (26). O que valida a 

proposta de metodologia de importação de dados no módulo ADAMS/View do software 

multicorpos. Logo abaixo é possível observar a representação desses dados. 
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Figura 29: Magnitude do torque, (Fonte: Autor). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para a avaliação das quebras dos pinos de cisalhamento foi necessário analisar o 

comportamento do mecanismo biela-manivela, que faz o controle da água incidente no rotor da 

turbina. No presente trabalho foram realizadas observações em um modelo geral, que não 

corresponde as medidas reais do mecanismo inserido na turbina 2 da UHE Coaracy Nunes. 

Os dados de torque disponíveis de um estudo anterior foram necessários para visualizar 

o comportamento dessa grandeza, quando aplicada a manivela do sistema de controle. Para isso, 

o modelo multicorpos da estrutura proporcionou a visualização do modo de funcionamento do 

mecanismo biela-manivela, bem como, permitiu o desenvolvimento de uma metodologia de 

análise de esforços com a inserção do torque no sistema. 

Com a importação dos dados para a geometria desenvolvida no modelo multicorpos 

verificou-se que a magnitude do torque obedece o sentido da plotagem destes dados iniciais. O 

que valida a proposta de metodologia do presente trabalho. 

5.1 TRABALHOS FUTUROS 

A sugestão de estudos futuros baseia-se na execução da metodologia de análise de 

esforços no mecanismo biela-manivela, com as dimensões reais do mesmo. Bem como a 

verificação das possíveis causas da quebra do pino de cisalhamento por meio desta análise de 



30 

 

 

esforços. Ainda propõe-se multiplicar essa mesma avaliação para todos os 20 mecanismos de 

controle do anel distribuidor da turbina 2 da UHE Coaracy Nunes. 

5.2 CRONOGRAMA 

 Um cronograma foi desenvolvido para dispor as tarefas que serão realizadas no decorrer 

da próxima etapa, o Trabalho de Conclusão de Curso 2. Tais tarefas podem ser acompanhas na 

Fig. (33). No decorrer da execução do trabalho novas tarefas podem ser inseridas. 

 

 
Figura 30 - Disposição das tarefas a serem realizadas para conclusão do projeto, (Fonte: 

Autor). 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE 1: Código para plotagem dos gráficos em Matlab®. 

 

clc;clear; 

  
%Definição de constantes 
r=30; %manivela 
P=40; %peso 
L=70; %biela 

  
%Definição de teta 
teta = [0:0.1:360]; %variação do ângulo teta 

  
%Definição de parâmetros 

  
a = (r*P*(r/L)*cosd(teta)); 
b = ((r/L)*sind(teta).^2); 
c = sqrt(1 - b); 

  
x = (a.*sind(teta)./c);  
y = (r*P*sind(teta)); 

  
% Definindo torque 

  
T = (x + y); %módulo do torque 

  
%Plotagem do gráfico 
figure 
plot(teta,T); 
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APÊNDICE 2: Gráficos para o mecanismo biela-manivela geral 

 

 

 
Gráfico 1. Deslocamento, (Fonte: Autor). 

 

 

Gráfico 2. Velocidade, (Fonte: Autor). 
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Gráfico 3. Aceleração, (Fonte: Autor). 

 

 


