UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS TECNOLÓGICAS E AGRÁRIAS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA

PROJETO DE UMA TURBINA EÓLICA DE EIXO HORIZONTAL

GUSTAVO FURLAN RIGOLIN

MARINGÁ – PR
2020

Gustavo Furlan Rigolin

PROJETO DE UMA TURBINA EÓLICA DE EIXO HORIZONTAL

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em
Engenharia Mecânica da UNICESUMAR –
Centro Universitário de Maringá como
requisito parcial para a obtenção do título de
Bacharel em Engenharia, sob a orientação do
Prof. Me. Fábio Victor Bueno de Morais

MARINGÁ – PR
2020

FOLHA DE APROVAÇÃO
GUSTAVO FURLAN RIGOLIN

PROJETO DE UM TURBINA EÓLICA DE EIXO HORIZONTAL

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia Mecânica da UNICESUMAR –
Centro Universitário de Maringá como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel
em Engenharia, sob a orientação do Prof. Me. Fábio Victor Bueno de Morais

Aprovado em: 11 de Novembro de 2020.

BANCA EXAMINADORA

__________________________________________
Prof. Me. Anderson Rodrigues - Unicesumar

__________________________________________
Prof. Me. Leandro Thiago Loureiro - Unicesumar

__________________________________________
Prof. Me. Fábio Victor Bueno de Morais - Unicesumar

PROJETO DE UM TURBINA EÓLICA DE EIXO HORIZONTAL

Gustavo Furlan Rigolin

RESUMO
Como a situação do meio ambiente vem sendo muito comentada a anos,
consequentemente as fontes de energia não renováveis (combustíveis fosseis e nucleares) que
são as matrizes mais exploradas e maléficas para o ecossistemas da terra, acabam gerando uma
necessidade de se encontrar uma outra forma para a obtenção de energia sem causar tanto dano.
Entrando assim as energias renováveis, que utilizam de recursos naturais reabastecidos, sendo
eles as marés, o sol, o vento, etc. Com isso, o estudo tem como objetivo realizar um projeto do
zero de uma turbina eólica de eixo horizontal mostrando seus componentes mecânicos, que irá
utilizar o vento como combustível para movimentar as pás, gerando assim energia mecânica
que será transformada em energia elétrica, ou seja, um aerogerador que pode ser implementado
em áreas urbanas, rurais e até mesmo no meio do oceano.
Palavras-chave: Aerogerador, Energia Eólica

HORIZONTAL AXIS WIND TURBINE DESIGN
ABSTRACT
The current situation of the environment has been commented on for several years,
consequently the non-renewable energy sources (fossil and nuclear fuels), wich are the most
explored and harmful matrices for the earth’s ecosystems end up generating a need to find
another way to obtain energy without causing so much damage. So the renewable energy, such
as the tides, the sun, and the wind are the best altenative. Thereby, this project aims to carry out
a design from scratch of a horizontal axis wind turbine, showing the mecanic elements, that is
going to use the wind as fuel to move the blades generating mechanical energy that will be
transformed into electrical energy. That is, na airgenerate that can be implemented onshore or
offshore.
Keywords: Airgenerate, Wind Power

1 INTRODUÇÃO

Como os estudos científicos demonstram, há um bom tempo o mundo possui grandes
problemas com a produção de energia. Ainda nos dias de hoje, as fontes não renováveis são as
mais exploradas e o petróleo o principal fornecedor de energia primária do mundo, detendo
cerca de 40% do mercado (IEA, 1997-2017). Este combustível fóssil possui grande dificuldade
de extração, num processo que atinge, diretamente, o ecossistema e, não raramente, causa
acidentes ambientais graves que demandam anos e enormes gastos para que sejam revertidos.
Ademais, as principais reservas do petróleo estão situadas no Oriente Médio, região com graves
entraves políticos e sociais e em permanentes conflitos diplomáticos, muitas vezes armados,
em razão dos altos lucros auferidos por conta desse precioso combustível.
Com todos esses impasses, começou a haver, no meio científico, o questionamento
quanto ao fato de serem as energias não renováveis as melhores opções e, consequentemente,
após muitos estudos e à natural evolução da engenharia, foram identificadas as energias
renováveis, que se utilizam de recursos naturais permanentes existentes no planeta e, dentre
elas está a energia que vem do poder do vento. A chamada energia eólica. Segundo artigo
publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física (2008) , a energia eólica vem sendo
apontada como a fonte renovável de eletricidade mais promissora em curto prazo,
considerando-se os aspectos de segurança energética, custo socioambiental e viabilidade
econômica.

1.1 Contextualização
A energia eólica origina-se da radiação solar, pois os ventos são gerados através do
aquecimento da superfície terrestre, já que 2% da energia solar absorvida pelo Planeta é
transformada na energia cinética dos ventos.
Essa energia cinética, por sua vez, é transformada, através de turbinas eólicas de eixos
verticais ou horizontais, em energia elétrica, ou seja, aerogeradores. Nesse estudo será tratado
o projeto de uma turbina eólica de eixo horizontal que, através de designs aerodinâmicos, será
capaz de captar a energia cinética desses ventos para movimentar as pás do equipamento,
transformando a energia mecânica desse movimento em energia elétrica. A quantidade de
energia gerada se dará em função da densidade do ar, da área de rotação das pás e da velocidade
do vento.

1.2 Motivação
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A motivação desta pesquisa é o desenvolvimento da capacidade de se projetar um
artefato capaz de produzir um bem de extrema importância para a sociedade, vislumbrando o
presente e o futuro da energia mundial, uma vez que turbinas eólicas de eixos horizontais, em
seus parques eólicos, são capazes de gerar energia elétrica para suprir a necessidade de cidades
inteiras ou mesmo da metade de um país pequeno, como a Dinamarca, que iniciou este método
de geração de energia elétrica pública no início do século XX e hoje é o maior responsável pela
produção desses aerogeradores, tendo, em seu território, a maior empresa de fabricação de
turbinas eólicas do mundo: a Vestas Wind System.

1.3 Problemática
As turbinas eólicas possuem algumas problemáticas que precisam ser estudadas com
uma maior atenção.
1.3.1 A falta de incentivo político
As turbinas eólicas já estão muito bem difundidas no mundo, mas, infelizmente, o
método ainda está distante das outras formas de produção de energia. E isso porque, muitas
vezes, faltam investimentos dos países em incentivo a essa prática, pois grande parte das nações
não possui interesse nessa forma limpa e renovável de energia, uma vez que a extração do
petróleo representa uma lucratividade maior e tem grande valor nos mercados mundiais.
1.3.2 Potencial Eólico
Além da falta de incentivo político, os aerogeradores precisam ser instalados em locais
adequados para que haja um aproveitamento eficiente da matriz energética e, por isso, é
necessário um estudo prévio do potencial da região escolhida para um parque eólico. Esse
estudo mede o fluxo de potência, velocidade média e direção dos ventos, dados coletados em
aeroportos, estações meteorológicas e outras aplicações similares.
Para que a energia eólica possa ser realmente aproveitada é necessário, segundo o Atlas
de Energia Elétrica do Brasil (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA , 2005),
que sua densidade seja igual ou maior que 500 W/m² a uma altura de 50 m. E, para isso ocorrer,
é necessário que o vento tenha uma velocidade mínima de 7 a 8 m/s.
Tabela 1 - Distribuição da área de cada continente segundo a velocidade média do
vento

Região/Continente
África
Austrália
América do Norte

Velocidade do Vento (m/s) a 50 m de
Altura
6,4 a 7,0
7,0 a 7,5
7,5 a 11,9
(103 km2) (%) (103 km2) (%) (103 km2)
(%)
3,75 12
3,35 11
200
1
850
8
400
4
550
5
2,55 12
1,75
8
3,35 15
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América Latina
1,4
8
850
5
Europa Ocidental
345 8,6
416 10
Europa Ocidental & ex-URSS
3,377 15
2,26 10
Ásia (excluindo ex-URSS)
1,55
6
450
2
Total do Globo
13,65 10
9,55
7
Fonte: (THOMAS B. JOHANSSON, 1993)

950
371
1,146
200
8,35

5
22
5
5
6

Para este projeto mais básico, será adotada uma velocidade do vento de 10 m/s, que
corresponde a região nordeste do Brasil.
1.3.3 Poluição Sonora e Visual
A energia eólica é extremamente limpa, porém, em sua produção, existe a poluição
sonora que uma turbina enorme pode criar ao se movimentar. Esses ruídos podem causar
patologias graves às populações vizinhas e, por isso, os parques eólicos devem ser instalados
em locais afastados das pessoas. Esses parques, com dezenas de turbinas eólicas, são
necessários pois apenas uma torre de turbina eólica horizontal não tem capacidade de gerar
energia para a demanda de uma cidade. Além disso os equipamentos precisam ser instalados
um perto do outro, causando também uma poluição visual que pode comprometer o panorama
do local.
1.3.4 Lei de Betz
Considerando que o fluxo de vento não fica canalizado, pois é um sistema aberto apenas
parte dessa energia cinética dos ventos movimenta as pás, que irá ser convertida em energia
mecânica, que será transformada em energia elétrica. Ou seja, não é toda energia do vento que
é utilizada para a produção de energia, logo, existe uma lei que determina que a fração máxima
de energia cinética que pode ser aproveitada em uma turbina eólica é 59,3%. Esta lei é chamada
de Lei de Betz.
O estudo de um projeto de turbina eólica de eixo horizontal é interessante para que se
possa utilizar a força da natureza, à luz da engenharia moderna, para produzir energia elétrica,
que é a base de qualquer atividade econômica e social atualmente.
Portanto, é necessário realizar pesquisas para que esse método funcione tanto em locais
marítimos (offshore) quanto em terra (onshore), sendo importante que se estude não só o
comportamento do vento, mas que sejam criadas formas e componentes para que as turbinas
sejam capazes de enfrentar este fenômeno natural e extrair dele o máximo de energia possível.
1.4 Justificativa
O projeto de uma turbina eólica de eixo horizontal é essencial para a produção de
energia elétrica limpa a partir de uma fonte inesgotável, e, para tanto, é necessária a realização
deste trabalho para que, através deste estudo, se compreenda como começou a prática de
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produção elétrica através do vento, onde ocorrem os maiores porcentuais de aproveitamento
por essas turbinas e como se dá a produção eólica no Brasil e no mundo.
Sabe-se que a força dos ventos já é utilizada há milhares de anos para a navegação e,
através de cata-ventos, para moagem de grãos e bombeamento de água. Entretanto, conforme
já citado, foi na Dinamarca que iniciou o uso de turbinas eólicas para produção de energia
elétrica pública, cabendo à empresa dinamarquesa Vestas Wind System o lugar de maior
fabricante de turbinas eólicas de todo o planeta.
Tabela 2 – Ranking Mundial Fabricantes Turbinas Eólicas 2018

Fonte: Adaptado de (GLOBALDATA POWER INTELLIGENCE CENTER, 2018)
A energia eólica vem crescendo, anualmente, em todo o mundo. O ano de 2019 foi o
segundo melhor ano da história em índice de capacidade instalada globalmente, o que equivale
a 60.4 GW, e representou um aumento de 19% em relação ao ano anterior , segundo (GWEC |
GLOBAL WIND REPORT, 2019). Isso mostra o quanto o mundo está se preparando para
mudanças na produção de energia renovável. Mas, por força da influência política e econômica
das indústrias petrolíferas, a indústria eólica está ainda bem longe de seu potencial de
crescimento.
No Brasil, houve um aumento considerável na capacidade de geração de energia
eólica, passando de 600 MW para 15.4 GW na última década, o que a tornou a segunda maior
fonte de energia elétrica do país, com 568 parques eólicos e mais de 7.000 aerogeradores em
operação em vários estados brasileiros, principalmente no Nordeste que, por sua geografia, é o
local com maior potencial eólico em território nacional. Com esta performance, o Brasil
encontra-se em sexto lugar no ranking mundial de capacidade instalada.
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Hoje, sabe-se que a energia eólica é de extrema importância para o mundo e, por este
motivo, é necessário que a engenharia continue se desenvolvendo para sempre projetar turbinas
eólicas com tecnologia cada vez mais avançada, com foco na redução de custos de instalação e
o máximo possível de eficiência.
Existem as turbinas de eixo vertical que se comportam melhor em situações de ventos
turbulentos e oferecem menor emissão de ruídos, se comparadas às de eixo horizontal.
Entretanto, seu modelo é mais complexo e suas estruturas, com o correr do tempo, apresentam
problemas de durabilidade que comprometem seu desempenho.
Já as turbinas eólicas de eixo horizontal são estruturalmente mais simples, o que as
torna mais viáveis economicamente. As mais comuns possuem três pás ligadas a um rotor, que
é atado à nacele, o compartimento onde estão os componentes para a produção de energia.
Dentro deste compartimento estão o eixo do rotor, freios, a caixa multiplicadora e o
gerador elétrico que está ligado a um transformador. Sem citar os sensores de ventos para a
turbina que, através dos mecanismos de guinadas, se movimentam para encontrar a melhor
posição possível a fim de captar a energia cinética do vento.
Entendendo essa teoria e estudando o comportamento do vento nas regiões de
interesse, é possível decidir se as instalações de aerogeradores serão viáveis.

1.5 Objetivos Gerais e Específicos
O objetivo geral deste trabalho é projetar uma turbina eólica de eixo horizontal capaz
de captar energia cinética do vento em suas pás, com perfis de aerofólio, visando maior
aerodinâmica, pra que essa energia seja convertida em energia mecânica que, após passar pelos
componentes da turbina, irá gerar energia elétrica.
Já os objetivos específicos devem focar nos conhecimentos que deverão ser adquiridos
com as tecnologias disponíveis e nos fabricantes de aerogeradores, para que sejam estabelecidas
as dimensões de cada um dos componentes mecânicos, e desenvolver os cálculos necessários
ao projeto. Com isso, será possível realizar o desenho e a montagem técnica do projeto pelo
software Solidworks 2020 e finalizar com uma tentativa de simulação no software Ansys 19.2.
Nesta simulação terá como objetivo, realizar um estudo das malhas da geometria do
modelo digital para descobrir qual a melhor angulação das pás (15º, 20º ou 30º) e com isso
realizar o gráfico da curva de potência da energia elétrica. Além obter um resultado satisfatório
em relação ao fluxo de vento desta turbina.
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1.6 Prévia dos Resultados
Através dos cálculos, pesquisas, simulações e desenhos técnicos, o projeto da turbina
eólica de eixo horizontal com três pás, considerando uma velocidade do vento constante a 10
m/s, encontrou uma potência real de 1,2 kW com uma rotação de 420 rpm.
No estudo as pás são de fibra de carbono com 0,145 m de corda, o hub é de 400mm de
diâmetro com uma forma aerodinâmica, há dois mancais de rolamento da SKF, o eixo foi
projetado de acordo com as regras do livro Projeto de Máquinas (NORTON) e há também um
gerador elétrico da Weg de 20cv, O projeto também considera uma nacele de fibra de carbono
para proteger os componentes.

2 DESENVOLVIMENTO

Para a execução de um projeto de turbina eólica de eixo horizontal é necessário
entender e pesquisar seu funcionamento, quais são seus principais componentes e quais esforços
serão exigidos de cada um deles.
2.1 Componentes da Turbina Eólica
Os principais componentes de uma turbina eólica de eixo horizontal, atualmente, são
a torre de sustentação, o gerador elétrico, os sensores de vento, o multiplicador de velocidade,
o freio, a nacele, as pás do rotor e o eixo do rotor.
Figura 2 – Desenho esquemático de uma turbina eólica moderna

Fonte: (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA , 2005)
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2.2 Dados Iniciais para o Projeto
Primeiramente, é necessário determinar alguns dados para iniciar o projeto da turbina
eólica de eixo horizontal. Como será mostrado mais adiante, este projeto será de uma turbina
de pequeno porte pois, segundo a CRESESB (2017), turbinas de pequenos portes são até 10kW,
intermediárias de 10-250kW. As de grande porte são usadas em parques eólicos de 250kW para
mais de 2MW.
Para chegar a esta conclusão, foram utilizados os seguintes elementos e dados:
⎯

3 pás do rotor (mais comum);

⎯

Velocidade do vento = 10m/s, no nordeste do Brasil de acordo com a Tabela 1;

⎯

Diâmetro do Rotor = 2,5m (valor adotado para o projeto);

⎯

Altura da torre de sustentação = 8m (valor adotado para o projeto).

2.3 Cálculo de Potência
A turbina utiliza a energia cinética dos ventos para movimentar as pás. Logo, existe
uma massa específica do ar que, conforme a velocidade do vento perpendicular à área
transversal, definiria a área percorrida pelas pás do rotor.
Figura 3 – Fluxo de ar através de uma área transversal

Fonte: (Energia Eólica, 2017)
Com isso, segundo CRESSESB (2017), a potência disponível no vento que passa pela
seção A, transversal ao fluxo de ar, é definida por:
𝑃=

1
𝜌𝐴𝑣 3
2

(1)

Em que:
⎯

P = potência [W];

⎯

ρ =massa específica do ar [1,225 kg/m3 ISA (Atmosfera Padrão Internacional)];

⎯

A = área da seção transversal [4,91 m2];

⎯

v = velocidade do vento [10 m/s].

Como é fisicamente impossível que a turbina aproveite 100% da enérgica cinética do
vento, existe a Lei de Betz dizendo que fração máxima de energia que pode ser aproveitada por
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uma turbina eólica é de 27, ou seja, 59% de eficiência máxima. Portanto é necessário incluir um
coeficiente de potência (Cp) na equação 1, para determinar a potência real extraída do vento,
sendo:
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =

1
𝜌𝐴𝑣 3 𝐶𝑝
2

(2)

Para determinar o valor de Cp, é necessário saber a razão de velocidade da ponta da
pá conhecida como Tip-Speed Ratio ():
=

. R
𝑣

(3)

Em que:
⎯

 = Tip-Speed Ratio;

⎯

 = velocidade angular das pás [rad/s];

⎯

R = raio do rotor [1,25 m];

⎯

𝑣 = velocidade do vento [10 m/s].

2.4 Pás do Rotor
As pás do rotor recebem energia cinética do vento e a transformam em energia
rotacional pela força de sustentação. Essa rotação é transformada em energia mecânica que,
futuramente, no gerador elétrico, será convertida em eletricidade.
Essas pás possuem tecnologia de aerofólio, na qual as lâminas são desenvolvidas
usando análises aerodinâmicas. apresentando várias seções transversais e diferentes tamanhos
e formas desde a raiz até a ponta.
As lâminas são inclinadas de acordo com a velocidade relativa do vento. Ou seja, à
medida em que a velocidade das lâminas aumenta para a ponta, a velocidade relativa as torna
mais inclinadas, sendo necessário dar uma torção nas mesmas para que fiquem sempre com o
ângulo ideal de ataque que corresponda ao fluxo relativo do vento, como demonstra a imagem
que segue:
Figura 4 – Conceito da velocidade relativa do vento na torção da lâmina

Fonte: Adaptado de (LEARN ENGINEERING, 2016)

12

Como as pás giram numa velocidade muito baixa, devido às questões de ruído e
resistência mecânica, as pás não podem ser acopladas diretamente ao gerador elétrico, sendo
necessário um multiplicador de velocidade que tem a função de aumentar a velocidade para que
o gerador possa produzir uma energia elétrica considerável.
Quanto maior a pá de turbina, menor a velocidade das pás. Porém maior o torque,
restando um baixo TSR (TipSpeed-Ratio). Segundo Gasch (2002), as turbinas eólicas possuem
um TSR entre 5 a 8. Com isso, utiliza-se uma tabela de fabricantes de turbinas eólicas de
modelos já existentes, para que se defina qual o melhor aerofólio para a turbina.
Tabela 3 – Tabela de Seleção de Perfis de Aerofólios Referentes a Modelos Existentes

Fonte: Adaptado de (MÜLLER, 2015)
Analisando a tabela dos fabricantes, o aerofólio NACA 44XX é o mais adequado,
possuindo um rotor com raio de até 10m. Os tipos NACA (em português Comitê Nacional para
Aconselhamento sobre Aeronáutica) são modelos de aerofólios muito utilizados em
aerogeradores.
Logo:
⎯

TSR () = 5,5;

⎯

Solidez () = 8,9%, definida como a razão entre a área total das pás e do rotor

da turbina e a área varrida pelas pás.
Através do valor de TipSpeed-Ratio, pode se determinar agora o valor de Cp, através
do gráfico:
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Gráfico 1 - Curva de Performance de Turbinas Eólicas

Fonte: Adaptado de (THE ITALIAN ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERING,
2019)
A partir do gráfico, as turbinas eólicas com três pás e um TSR de 5,5, possui um
coeficiente de potência de 0,4.
Substituindo-se os valores na equação 2, comprova-se que este aerogerador é
classificado como intermediário, sendo que:
𝑃𝑒𝑖𝑥𝑜 =

1
. 1,225. (𝜋. 1,252 ). 103 . 0,4
2
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 1,2𝑘𝑊

Utilizando-se o valor de TSR, também é possível determinar a velocidade angular das
pás. Usando a equação 3, temos que:
𝜔=
𝜔 = 44

5,5.10
1,25

𝑟𝑎𝑑
𝑜𝑢 420 𝑟𝑝𝑚
𝑠

Além da força de sustentação, existem outras forças e velocidades que atuam em uma
pá de aerogeradores, conforme mostrado na figura:
Figura 5 – Forças e velocidades atuantes em uma seção transversal de uma pá

Fonte: (MÜLLER, 2015)
Legenda:
⎯

W = velocidade resultante na pá [m/s];

⎯

 = ângulo de ataque [°];

⎯

 = ângulo de passo [º];
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⎯

 = ângulo de escoamento [º];

⎯

Um ou v = velocidade do vento [10 m/s];

⎯

L = Força de sustentação [N];

⎯

D = Força de arrasto [N].

⎯

r ou r = velocidade linear da pá [55 m/s].

Logo, calculando a velocidade resultante (W) através da equação:
𝑊 = √𝑣 2 + (𝜔𝑟)2

(4)

𝑊 = √102 + (44.1,25)2
𝑊 = 55,9 𝑚/𝑠
E o ângulo de escoamento () por:
 = tan−1(

𝑣
)
𝑟

(5)

10
)
 = 𝑡𝑎𝑛−1 . (
44.1,25
 = 10,3°
A NACA 4421 foi a opção do tipo de aerofólio da série NACA 44XX para o projeto,
através de análises entre o ângulo de ataque e os coeficientes de sustentação e arrasto, como
mostra na bibliografia (THEORY OF WING SECTIONS) com os gráficos 1 e 2 encontrados
no Anexo.
Utilizando a data base de aerofólios (AIRFOILS TOOLS, 2002) com o número de
Reynolds de 100.000, o NACA 4421 possui um  = 9,75º. E a partir do gráfico 4 (no anexo),
foram encontrados os valores:
⎯

Coeficiente de Sustentação (Cl) = 1,302

⎯

Coeficiente de Arrasto (Cd) = 0,036

É necessário calcular a corda do aerofólio, que segundo a ANAC (2011) é definida por
uma linha reta que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga. E utilizando-se um diâmetro de
Bosso (fixação das pás) para este projeto de 10% do diâmetro do rotor, a partir da equação:
𝑐=

𝜎. 𝜋. 𝑅 2
𝑛. (𝑙)

𝑐=

0,089. 𝜋. 1,252
3.1

𝑐 = 0,145 𝑚
Em que:
⎯

c = corda [m];

(6)
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⎯

 = solidez [8,9%];

⎯

n = número de pás [3];

⎯

R = raio do rotor [1,25 m];

⎯

l = comprimento da pá [ 𝑅 − 𝑅𝑏𝑜𝑠𝑠𝑜 = 1 𝑚].

Como é um projeto mais simples, o perfil aerodinâmico da pá será constante nele todo.
Sendo assim, utilizando a teoria de Glaubert, calcula-se o torque do rotor (T):
1
𝑇 = 𝜌. 𝑊 2 . 𝑛. 𝑐(𝐶𝑙. sin  − 𝐶𝑑. cos ). (𝑅 2 − 𝑅𝑏𝑜𝑠𝑠𝑜2 )
4
𝑇=

(7)

1
. 1,225. 55,92 . 3 . 0,145[1,302. sin(10,3) − 0,036. cos(10,3)]. (1,252 − 0,252 )
4
𝑇 = 126,3 N. m
Com o torque existe a forca axial (Fx):
𝐹𝑥 =

1
𝜌. 𝑊 2 . 𝑛. 𝑐(𝐶𝑙. 𝑐𝑜𝑠  −𝐶𝑑 𝑠𝑖𝑛 ). (𝑅 − 𝑅𝑏𝑜𝑠𝑠𝑜)
2

(8)

1
𝐹𝑥 = . 1,225. (55,9)2 . 3 . 0,145⌊1,302 . cos(10,3) − 0,036 . sin(10,3)⌋. (1,25 − 0,25)
2
𝐹𝑥 = 1,6𝑘𝑁
Além disso, tem-se a potência no eixo da turbina (Peixo):
𝑃𝑒𝑖𝑥𝑜 = 𝑇. 𝜔

(9)

𝑃𝑒𝑖𝑥𝑜 = 126,3 . 44
𝑃𝑒𝑖𝑥𝑜 = 5,6𝑘𝑊
Para garantir a melhor obtenção da energia do vento, as pás são produzidas com
materiais leves e resistentes, como a fibra de vidro, fibra de carbono e até mesmo de metais
compostos para grandes turbinas. Neste projeto as pás serão maciças com a carenagem de fibra
de carbono, por ser um material mais leve, porém muito resistente à corrosão. Além disso, as
pás serão preenchidas com uma espuma rígida de poliuretano, com o mesmo perfil NACA 4421,
desde a raiz até as pontas, por ser um projeto simples.
Existem turbinas eólicas nas quais as pás possuem um furo circular no interior, furo
esse atravessado por uma viga de metal, que visa aumentar ainda mais a resistência desses
componentes.

2.5 Hub
O hub é a peça onde as pás do rotor são conectadas a um eixo. No caso deste projeto,
será utilizado o sistema de acoplamento mecânico, parecido com as atuais turbinas eólicas
fabricadas pela WEG, nas quais não será utilizado um multiplicador de velocidades. Porém,
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diferente do produto deste fabricante, em que o acoplamento é direto, serão utilizados dois
rolamentos no eixo que liga o hub até o gerador elétrico.
Esta peça será fabricada a partir de um molde fundido e, posteriormente, usinado com
os devidos furos, para que sejam conectados as pás e os eixos. A peça será produzida em aço
AISI 1035.
A fixação das pás será por ligação flagelada, com seis parafusos (M5 e M3) em cada
conexão. Além disso, será necessário ter uma defasagem de 9,75º no posicionamento dos furos
no flange de cada pá, já que o furo de referência terá uma angulação de -9,75º em relação à
linha horizontal do centro, para que se mantenha o ângulo de ataque correto. O diâmetro do hub
será de 400mm e, à volta desse hub, será construída uma peça em forma de cúpula cuja
finalidade é uma melhor aerodinâmica.

2.6 Eixo
O eixo irá transmitir a rotação do rotor, que é impulsionada pelo vento e captada pelas
pás para os mancais de rolamento e, através de um acoplamento, será conectado ao gerador
elétrico. O eixo está sujeito ao peso das pás, do hub e aos esforços dos dois mancais.
Para o eixo não sofrer com vibrações, tensões e deflexões excessivas, é importante
tomar algumas precauções no projeto deste elemento. Começando pelos mancais de rolamento,
é necessário que o eixo tenha degraus, variando o seu diâmetro, sendo, que o diâmetro do eixo
se localize na parte interna do mancal menor. Também é importante que o comprimento do eixo
seja o menor possível.
Nesse projeto não foi necessário o uso de anéis de retenção, para não permitir nenhum
movimento axial do eixo contra os mancais.
O aço com baixo teor de carbono, por laminação a frio ou quente, é o mais
recomendado para eixos. Neste projete será usado aço ANSI 1020 laminado a frio.
Segundo a tabela de aços Gerdau (2003), tabela 4 em anexo, este aço possui:
⎯

Limite de escoamento [𝑆𝑦] = 330 MPa;

⎯

Resistencia a tração [𝑆𝑢𝑡] = 450 Mpa;

Utilizando a Bibliografia (NORTON, 2013), o cálculo de diâmetro mínimo de um eixo
rotativo é definido por:
1
1 3
2 2

32. 𝑁𝑓
𝑀 2 3 𝑇
𝑑={
. [(𝐾𝑓. ) + . ( ) ] }
𝜋
𝑆𝑓
4 𝑆𝑦
Em que:

(10)
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⎯

d = Diâmetro do eixo [mm];

⎯

Nf = Coeficiente de Segurança [2];

⎯

Kf = fatores de concentração de tensão de fadiga [1];

⎯

Mmax = Momento [N.m];

⎯

Sf = Resistência à Fadiga [Mpa];

⎯

T = Torque [126,3 N.m];

⎯

Sy = Limite de escoamento [330 Mpa].

Segundo Norton (2013), aços que possuem Sut < 1400 MPa têm a Resistência à Fadiga
calculada pela metade de Sut, ou seja:
𝑆𝑓 = 225 𝑀𝑃𝑎
Utilizando o eixo como uma viga rotacional e com o software MDSolids 4.0, no qual
esse elemento de máquina está sujeito ao peso das pás (78,50 N cada) somado ao peso do hub
(80N), além do torque de 126,3 N.m, verifica-se que:
⎯

Reação no mancal A = 1152,08 N;

⎯

Reação no mancal B = 836,58 N;

⎯

Mmax = -167,32 N.m (sinal informa a direção).

Substituindo os valores na equação 10, tem-se:
1
1 3
2 2

𝑑={

32.2
167,32 2 3
126,3
) + .(
) ] }
. [(1 .
6
𝜋
225. 10
4 330. 106
𝑑 = 25,5𝑚𝑚

Para facilitar geometricamente, o diâmetro do eixo vai ser de 30mm, e, dentro dos
mancais, o diâmetro será de 28mm., além das chavetas para os acoplamentos dos outros
componentes mecânicos.

2.7 Mancais de Rolamento
Para maior facilidade de rotação e reduzir resistências mecânicas, neste projeto haverá
dois mancais de rolamento de esferas rígidas para permitir menor atrito, lubrificação adequada,
baixa vibração e, principalmente, baixo ruído.
Com a finalidade de estabelecer as dimensões apropriadas ao tipo de rolamento que
deverá ser usado para a turbina, é necessário calcular a carga dinâmica aplicada, por conta do
movimento considerável que esse componente vai suportar.
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Utilizando a simulação no software MDSolids 4.0, o mancal A sofre a maior força,
logo ele será a base dos cálculos para seleção dos rolamentos. De acordo com (Elementos de
Máquinas ) e valores definidos pela fabricante SKF, tem-se que:
𝑃 = 𝑥𝐹𝑟 + 𝑦𝐹𝑎

(11)

Em que:
⎯

P = carga dinâmica equivalente [1152,08N];

⎯

Fr = carga radial [kN];

⎯

Fa = carga axial [1,6kN];

⎯

x = fator radial [0,6 definido pela SKF];

⎯

y = fator axial [0,5 definido pela SKF].

Portanto:
𝐹𝑟 =

1152,08 − (0,5 . 1,6. 103 )
0,6
𝐹𝑟 = 586,8 𝑁

Para os rolamentos SKF, a vida nominal básica utilizada L10, tem uma confiabilidade
90%. Logo para este projeto os rolamentos possuem um 𝐿10 = 3000 𝑚𝑖𝑙ℎõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎çõ𝑒𝑠,
calculando-se assim a carga dinâmica aplicada em esferas por:
𝐶 𝑝

𝐿 = (𝑃)

(12)

Em que:
⎯

L = vida nominal básica [L10 = 3000 milhões de rotações];

⎯

C = carga dinâmica aplicada [N];

⎯

P = carga dinâmica equivalente [1152,08 N];

⎯

p = constante para esferas [3].
3

𝑐 = √(1152,03)3 . 3000
𝑐 = 16,6 𝑘𝑁
Sendo

o

mancal

de

rolamento

SKF

SY

11.8/FM

o selecionado para o projeto. Possuindo uma classificação de carga dinâmica de 19,5 kN.

2.8 Freio
O freio interrompe a rotação do eixo em caso de sobrecarga de energia, excesso de
velocidade, de falha no sistema e até mesmo nas situações de manutenção. Logo, o freio tem a
finalidade de proteção da turbina eólica.
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Ele ficará acoplado ao eixo antes dos mancais de rolamento, e precisa ser utilizado
segundo normas técnicas de um catálogo do fabricante Mayr para a escolha correta, em relação
ao diâmetro do eixo e ao torque.
A Mayr possui uma seção de produtos específicos para turbinas eólicas, com freios,
limitadores de torque e acopladores especiais. Para uma turbina de pequeno porte, como está, é
selecionado um freio eletromagnético comum, o Roba-quick do tipo 7/520.200.0, com um
torque máximo de até 160 N.m, diâmetros 23mm até 60mm.

2.9 Gerador Elétrico
O gerador irá converter a energia mecânica transmitida pelo eixo em energia elétrica,
e fica instalado no interior da nacele
A conexão entre o eixo e o gerador será através de um acoplamento, que une dois
sistemas, transferindo energia de um para o outro, sendo o Roba-DS tipo 15/950.440 da Mayr
Através de catálogos da empresa brasileira WEG, o gerador compatível, que irá
suportar as velocidades e a potência nominal geradas pela turbina eólica, é o W22 IR3
PREMIUM de 4 polos, potência de 20cv, tensão de 220/380 V e 60Hz.
Os geradores das turbinas eólicas de grande porte, geralmente, são geradores
assíncronos de gaiola, geradores assíncronos duplamente alimentados, geradores síncronos
brushless ou com escovas e até mesmo geradores com ímãs permanentes.

2.10 Nacele
A nacele geralmente é a parte mais pesada de toda a estrutura e funciona como uma
proteção para alguns dos principais componentes da turbina. Esse componente é também a parte
da estação de operação e manutenção onde os funcionários entram (grande porte) e realizam
algumas correções. Neste projeto, a nacele será de fibra de carbono, com um formato que
permite uma saída do ar em volta com mais facilidade.

2.11 Torre de sustentação
A torre de sustentação é a estrutura responsável pela sustentação e posicionamento do rotor na
altura desejada. Como se trata de uma estrutura de grande porte, as torres são os componentes
que mais contribuem para o custo total.
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Em turbinas eólicas menores são utilizadas torres de metal treliçadas. Já nas maiores,
que possuem elevado peso, as torres de sustentação são de metal tubular ou de concreto e, ainda
assim, em alguns casos são necessários cabos tensores para maior segurança.
Neste projeto, a torre de sustentação será de forma cônica, em concreto.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Utilizando o software SolidWorks 2020, foi possível projetar e desenvolver as pás do
rotor, o hub, o eixo, a nacele e, por último, a torre de sustentação com seus devidos e mais
apropriados materiais.
Utilizando os cálculos e as análises gráficas já expostos, foi realizado o
dimensionamento dos componentes mecânicos para uma turbina eólica de eixo horizontal com
capacidade de gerar uma potência real de 1,2kW, a uma velocidade angular de 420 rpm.
Abaixo seguem os métodos utilizados para que se chegasse aos resultados
encontrados:
Quadro 1 - Síntese de definições sobre capacidade dinâmica
COMPONENTES

MÉTODOS

RESULTADOS
NACA 4421
Fibra de carbono
 = 

Análises gráficas

Tabela de Perfis de Aerofólios
Existentes
TSR = 5,5
Pá do rotor

Data base do Airfoils Tools,

Cp= 0,4

Cálculo de corda

 = °
c = 0,145m
T = 126,3 Nm

Teoria de Glaubert

Hub

Eixo

Projetado no SolidWorks
Acoplamento direto
Projetado no SolidWorks
Ligação flagelada

D = 400m
aço AISI 1035
6 parafusos: 3 M5 e 3 M3
aço ANSI 1020 laminado a
frio.
𝑆𝑦 = 330 MPa
𝑆𝑢𝑡 = 450 Mpa
deixo = 30mm e 28 mm

Tabela de aços
Diâmetro mínimo
MDSolids 4.0
Equação
equivalente

de

carga
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Mancais
de rolamento

MDSolids 4.0
Catálogo da SKF

L10 = 3000
rotações

milhões

de

SKF SY 11.8/FM

Equação de carga dinâmica
Freio eletromagnético comum
Relação ao diâmetro do eixo e o
torque
Tmax = 160 N.m
Diâmetros 23mm até 60mm
Roba-quick
do
tipo
7/520.200.0
Acoplamento
Catálogo da Mayr
Roba-DS tipo 15/950.440
Gerador
Catálogo da WEG
Gerador W22 IR3 PREMIUM
4 polos, 20cv, 220/380 V e
Elétrico
Potência nominal
60Hz
Nacele
Projetado no SolidWorks
Nacele em fibra de carbono
Torre de Sustentação Projetado no SolidWorks
Forma cônica em concreto
Freio

Através do software Ansys 19.2, foi realizada uma simulação do projeto digital da
turbina eólica realizado no software SolidWorks 2020. Nesta simulação foi gerado uma malha
da geometria (mesh) das pás, onde o programa realiza os cálculos e gráficos para o estudo. Com
isso descobriu-se o fluxo do vento na angulação das pás em 20º, a partir da velocidade constante
do vento a 10 m/s. Estes cálculos foram realizados em cem interações na velocidade com
intervalos de dez em dez.
Na figura abaixo, apresenta-se o desenho de um corte transversal nas pás após o
meshing da geometria, com tamanho dos elementos em 80 mm, seguido do seu gráfico do
cálculo:
Figura 13 – Mesh e gráfico de cálculo da velocidade da turbina no Ansys

Fonte: Autor
A palavra mesh é utilizada pelo software para criar polígonos ou poliédricos
conectados por linhas e pontos, para formar a geometria do modelo digital, ou seja, uma malha
que divide o desenho em celulas para cálculos de simulações

22

Com este setup, foi possível renderizar uma imagem da turbina, mostrando o contorno
do fluxo do vento em rotação:
Figura 14 – Contornos em velocidade constante

Fonte: Autor
Nessa imagem é possível observar que a velocidade está constante em todos os pontos,
em uma rotação baixa, sendo o ideal para a geração de energia neste projeto com acoplamento
direto. Portanto, os mancais de rolamento não sofreram grandes desgastes possuindo uma vida
útil melhor, sendo necessário o uso do freio apenas nas situações emergenciais.

4 CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos neste projeto, foi possível concluir o objetivo
geral de se projetar uma turbina eólica de eixo horizontal capaz de captar a energia cinética do
vento, com suas pás do rotor projetadas em fibra de carbono, e transformá-la em energia elétrica
por meio do gerador da W22 IR3 PREMIUM.
Através de pesquisas e cálculos, foi realizado o projeto total das pás do rotor, hub,
nacele, eixo e torre de sustentação, com sucesso, utilizando o software Solidworks 2020. Já para
os componentes mecânicos, como os mancais de rolamento, freio, gerador elétrico e o
acoplador, foi realizado um dimensionamento para a escolha dos elementos ideais, por meio
dos fabricantes já conhecidos na indústria.
A simulação através do Ansys apresentou algumas dificuldades na renderização da
geometria. Com isso, não foi possível fazer um estudo acerca da melhor angulação das pás (15º,
20º ou 30º) e nem fazer o gráfico da curva de potência da energia elétrica. Porém foi possível
obter um resultado satisfatório em relação ao fluxo de vento desta turbina.
Futuramente, será retirado o acoplamento direto entre o hub e o eixo e adicionado um
multiplicador de velocidade para aumentar a capacidade de geração de eletricidade no interior
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do gerador. Será também incorporado um sistema de guinada na base da nacele, que, por meio
de um sensor de vento tornará possível girar o rotor na melhor direção, obtendo sempre a
posição mais eficiente para a geração do máximo de energia possível.
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
Gráfico 5 – Simulação de esforços atuantes no eixo, diagrama de momento fletor e
diagrama de força cortante

Fonte: Autor

Sendo A e B os mancais de rolamento, P1 o peso das pás mais o hub e M1 o toque de
rotação.
Figura 6 – Projeto das pás do rotor em fibra de carbono

Fonte: Autor
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Figura 7 – Projeto do Hub completo em aço AISI 1035

Fonte: Autor

Figura 8 – Projeto do eixo em aço ANSI 1020 laminado a frio

Fonte: Autor

Figura 9 – Imagens ilustrativas do mancal de rolamento SKF SY 11.8/FM

Fonte: (SKF, 2018)
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Figura 10 – Imagens ilustrativas do freio Roba-quick do tipo 7/520.200.0

Fonte: (MAYR, 2013)
Figura 11 – Imagens ilustrativas do Gerador W22 IR3 PREMIUM

Fonte: (WEG, 2015)
Figura 12 – Projeto da nacele em fibra de carbono

Fonte: Autor
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ANEXOS
Gráfico 2 – Ângulo de Ataque X Coeficiente de Sustentação

Fonte: (THEORY OF WING SECTIONS, 1959)
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Gráfico 3 – Ângulo de Ataque X Coeficiente de Sustentação

Fonte: (THEORY OF WING SECTIONS, 1959)
Gráfico 4 – Gráficos de Coeficiente de Arrasto, Coeficiente de Sustentação e Ângulo de Ataque

Fonte: (AIRFOILS TOOLS, 2002)
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Tabela 4 – Catálogo das Propriedades Mecânicas dos Aços.

Fonte: (GERDAU AÇOS FINOS PIRATINI, 2003),
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Tabela 5 – Especificações do Mancal de Rolamento SKF SY 1.1/8 FM

Fonte: (SKF, 2018)
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Tabela 6 – Especificações do freio Roba-quick tipo 7/520.200.0

Fonte: (MAYR, 2013)
Tabela 7 – Especificações do acoplador de eixos Roba-DS tipo 15/950.440

Fonte: (MAYR, 2013)
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Tabela 8 – Especificações do gerador W22 IR3 PREMIUM

Fonte (WEG, 2015)

