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RESUMO 

 

Atualmente existe uma grande demanda por fontes alternativas e limpas de energia e que 

não causem grandes efeitos negativos ao meio ambiente, sendo crescente a necessidade 

de aproveitamento do potencial eólico mundial. No entanto, a indústria de energia eólica, 

especificamente os fabricantes de pás eólicas, buscam constantemente por melhorias no 

desempenho das propriedades mecânicas dos materiais empregados na confecção das 

pás eólicas. Dessa forma, conhecer o comportamento dos materiais utilizados é de 

fundamental importância para que se possa tirar melhor proveito dos ventos e 

consequentemente evitar prejuízos e acidentes. O objetivo do presente trabalho foi 

avaliar, em túnel de vento, o efeito das partículas de areia e sal na superfície das pás 

eólicas. Para os testes, foram utilizados corpos de prova em base de resina ortoftálica 

revestidos com manta e tecidos em fibra de vidro, comumente é o material mais utilizado 

na confecção das pás eólicas. Foi analisado, em túnel de vento, uma seção de pá eólica 

com tamanho de 17 X 2,5 cm, modelo da NACA (Comitê Nacional para Aconselhamento 

sobre Aeronáutica) 7715. Foram feitos 15 ensaios variados os ângulos de ataque em 0°, 

45° e 90° a cada 12 horas de ensaio, sendo um total de 180 horas de ensaio para ambos 

os resíduos (areia e sal). Realizou-se simulações computacionais, ensaios de tração, 

ensaios de flexão, após os ensaios no túnel foram feitos: perda mássica, rugosidade e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) em todos os corpos de prova. A simulação 

computacional possibilitou visualizar o comportamento aerodinâmico dentro do túnel e 

determinar o lugar mais estável para fixação do corpo de prova. Os ensaios de tração e 

flexão possibilitaram identificar as resistências máximas do material utilizado. Os ensaios 

de rugosidade confirmaram as alterações que ocorreram na microestrutura e a técnica de 

caracterização de microscopia eletrônica de varredura (MEV) identificaram as mudanças, 

falhas e o comportamento entre matriz e reforço.  

 

Palavras-Chave: Pás eólicas, polímero, túnel de vento. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, there is a growing demand for alternative and clean energy sources that 

do not cause great negative effects on the environment and the need to take advantage 

of the global wind potential is increasing.  However, the wind power industry specifically 

the wind turbines manufacturers, constantly seek for improvements and good 

performance of the mechanical properties of the materials used in the manufacture of 

wind turbines. In this way, knowing the behavior of the materials used is of fundamental 

importance so that one can better take advantage of the winds and consequently avoid 

damages and accidents. The objective of the present work was to evaluate in wind 

tunnel the effect of sand and salt particles on the surface of wind turbines.  For the 

tests, were used specimens based on orthophthalic resin coated with blanket and 

fiberglass fabrics were commonly used as the most widely used material for wind 

turbine.  Was analyzed, in wind tunnel, a section of wind turbine with size of 17 cm x 

2.5 cm, model of NACA 7715 in the preparation of the specimens. Were made 15 

assays and various angles of attack were made at 0 °, 45 ° and 90 ° for every 12 hours 

of assay, the total of 180 hours of testing for both sand and salt wastes. Computational 

simulations, tensile tests, flexural tests, mass loss, roughness and scanning electron 

microscopy (SEM) were performed on all specimens after the tests. The computational 

simulation allowed to visualize the aerodynamic behavior inside the tunnel and to 

determine the most stable place for fixation of the specimen. The tensile and flexion 

tests allowed to identify the maximum strengths of the material used. The roughness 

tests confirm the changes that occurred in the microstructure and the scanning electron 

microscopy (SEM) characterization technique identified the changes, faults and 

behavior between matrix and reinforcement. 

 

Keywords: Wind turbines, polymer, wind tunnel. 



Lista de Ilustração 

 

Figura 1 - Os 10 países com maior capacidade instalada 2016. GWEC (Global Wind 

Report, 2016) ..........................................................................................17 

Figura 2 - Anuário estatístico energético Brasileiro. (ABEEólica, 2016) ..................18 

Figura 3 - Evolução da capacidade instalada de turbinas eólicas no Brasil. 

(ABEEólica, 2016) ..................................................................................19 

Figura 4 - Rigidez x Massa específica para vários materiais. (ASHBY & JONES, 

1981) ......................................................................................................20 

Figura 5 - Evolução dos materiais ao longo da história. (ASHBY, 2011) ................ 21 

Figura 6 - Cronologia da utilização de materiais para fabricação de pás de 

aerogeradores. (SPERA, 1994) ..............................................................23 

Figura 7 - Modelo de aerogerador fabricado atualmente. (FILHO, 2011) ................25 

Figura 8 - Formação de um material compósito com fibras e resina. (MAZUMDAR, 

2002) ......................................................................................................26 

Figura 9 - Mecanismos Erosivos..............................................................................30 

Figura 10 - Desgaste abrasivo com dois corpos e três corpos. (STACHOWIAK, 2013, 

p.487) .....................................................................................................32 

Figura 11 - Desgaste Abrasivo. (ADACHI,1997) .......................................................34 

Figura 12 - Desgaste por fadiga. (ADACHI,1997) .....................................................35 

Figura 13 - Desgaste corrosivo e desgaste abrasivo. (ADACHI,1997) ......................36 

Figura 14 - Danos mais comuns encontrados nas pás eolicas. (SØRENSEN et al, 

2002) ......................................................................................................37 

Figura 15 - Tipo de dano 5 e tipo 7 na parte inferior da borda de ataque. (SØRENSEN 

et al, 2002) ..............................................................................................38 

Figura 16 - Tipo de dano 2 (Falhas nas juntas adesivas). (SØRENSEN et al, 2002) 

................................................................................................................38 

Figura 17 - Tipo de dano 1 (Desprendimento da camada de flange/camada adesiva 

principal). (SØRENSEN et al 2002) 

................................................................................................................39 

Figura 18 - Registro do fenômeno chamado de raio ascendente. (CARVALHO, 2014) 

................................................................................................................40 

Figura 19 - Formação de gelo nas pás eólicas. (DALILI, 2009) .................................42 



10 
 

Figura 20 - Mudança de cor e desgaste do compósito. (SILVA, 2008) ......................44 

Figura 21 - Modelo perfil eólico em formato alar. (MATHEW,2006) ...........................45 

Figura 22 - Túnel detalhado.......................................................................................47 

Figura 23 - Túnel de vento: a) Desenho do Projeto; b) Túnel Construído...................48 

Figura 24 - Modelo motor centrifugo. (FRANÇA,1999) .............................................49 

Figura 25 -  Difusor: a) Montado b) Instalado no túnel..............................................49 

Figura 26 - Simulação com seção pá eólica ..............................................................50 

Figura 27 - Corpo de Prova da Seção pá eólica no formato NACA 7715....................52 

Figura 28 - Corpos submetidos a ensaios de tração e flexão.....................................53 

Figura 29 - Modelo de corpo de prova usados nos ensaios de tração e flexão...........53 

Figura 30 - Ensaio de Tração.....................................................................................55 

Figura 31 - Ensaio de Flexão.....................................................................................55 

Figura 32 - Metodologia de análise para rugosidade.................................................56 

Figura 33 - Metodologia para leitura do MEV.............................................................57 

Figura 34 - Simulação computacional........................................................................59 

Figura 35 - Simulação Ângulo a) 0° ; b) 45°; c) 90º.....................................................60 

Figura 36 - Média e desvio padrão.............................................................................66 

Figura 37 - Corpo de prova sem ensaio.....................................................................68 

Figura 38 - Ensaio com areia a 0º..............................................................................69 

Figura 39 - Ensaio com areia a 45º............................................................................70 

Figura 40 - Ensaio com areia a 90º............................................................................71 

Figura 41 - Ensaio com areia e sal a 0º......................................................................72 

Figura 42 - Ensaio com areia e sal a 45º....................................................................73 

Figura 43 - Ensaio com areia e sal a 90º....................................................................74 

Figura 44 - Ensaio com Fluxo de ar a 0º.....................................................................75 

Figura 45 - Ensaio com fluxo de ar a 45°....................................................................75 

Figura 46 - Ensaio com fluxo de ar a 90°....................................................................76 

Quadro 1 - Quadro Comparativo resinas estruturais típicas......................................29 

Quadro 2 - Danos típicos encontrados nas lâminas das turbinas eólicas...................37



Lista de Tabela 

 

Tabela 1 - Propriedades resina ortoftálica (ARA Química S/A, 2017) ........................51 

Tabela 2 - Resultados obtidos nos ensaios de tração.................................................61 

Tabela 3 - Dados obtidos nos ensaios de flexão de três pontos..................................62 

Tabela 4 - Resultados obtidos e medidas fornecidas pelo fabricante..........................63



Lista de Abreviaturas e Siglas 

 

PPP – Paridade de poder de compra 

PIB – Produto interno bruto 

ABEEólica – Associação brasileira de energia eólica 

PVC – Policloreto de vinila 

PRFV – Plástico reforçado fibra de vidro 

MMCS – Compósitos de matriz metálica 

CTE – Coeficiente de expansão térmica 

MEV – Microscópio Eletrônico de Varredura 

NACA - Comitê Nacional para Aconselhamento sobre Aeronáutica 

NBR – Norma Brasileira 

FEM - Método dos Elementos Finitos  

FVM - Método dos Volumes Finitos 

HP – Horse power 

UV – Ultravioleta 

 



Sumário 

 

1. Introdução............................................................................................................14 

1.1. Objetivos.........................................................................................................15 

1.1.1. Objetivos Gerais....................................................................................15 

1.1.2. Objetivos Específicos............................................................................15 

2. Revisão Bibliográfica..........................................................................................16 

2.1. Histórico da Energia Eólica.............................................................................16 

2.2. Panorama Nacional........................................................................................18 

2.3. Materiais Usados Na Confecção Das Pás.......................................................20 

2.4. Materiais de Pás Eólicas.................................................................................26 

2.5. Matrizes Poliméricas.......................................................................................27 

2.6. Mecanismo De Desgaste................................................................................29 

2.6.1. Desgaste Abrasivo................................................................................31 

2.6.2. Desgaste Erosivo..................................................................................33 

2.6.3. Desgaste Adesivo.................................................................................34 

2.6.4. Desgaste Por Fadiga.............................................................................35 

2.6.5. Desgaste Corrosivo...............................................................................35 

2.6.6. Desgaste das Pás Eólicas.....................................................................36 

2.7.  Influência das Intempéries no Desgaste e Desempenho dos 

Aerogeradores................................................................................................39 

2.7.1. Raios.....................................................................................................40 

2.7.2. Baixas Temperaturas............................................................................41 

2.7.3. Altas Temperaturas (Radiação Solar) ..................................................43 

2.8. Salinidade ......................................................................................................44 

2.9. Efeitos Aerodinámicos....................................................................................45 

3. Metodologia.........................................................................................................47 

3.1. Construção do Túnel ................................................................................... 47 

3.2. Simulação Computacional..............................................................................50 

3.3. Preparação das amostras ..............................................................................50 

3.3.1. Amostras para o ensaio no Túnel de Vento...........................................51 

3.3.2. Corpo de Prova Submetidos a Ensaios de Tração e Flexão................. 52 



3.4. Ensaios Mecânicas.........................................................................................54 

3.4.1. Ensaios de Tração................................................................................54 

3.4.2. Ensaios de Flexão.................................................................................55 

3.5. Caracterização dos Corpos de Prova..............................................................56 

3.5.1. Massa (Perda Mássica) ........................................................................56 

3.5.2. Rugosidade...........................................................................................56 

3.5.3. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) .........................................56 

3.6. Ensaios no Túnel de Vento.............................................................................57 

4. Resultados e Discussões...................................................................................59  

4.1.  Simulação Computacional.............................................................................59 

4.2. Ensaios Mecânicos.........................................................................................61 

4.2.1. Ensaios de Tração................................................................................61 

4.2.2. Ensaios de Flexão.................................................................................62 

4.3. Caracterização dos Perfis após 

Desgaste........................................................................................................62 

4.3.1. Perda de Massa....................................................................................62 

4.3.2. Rugosidade...........................................................................................65 

4.3.3. Microscopia Eletrônica de Varredura....................................................67 

5. Conclusão............................................................................................................77 

6. Referencias..........................................................................................................78 

 

  



15 
 

1. Introdução 

 

A busca por formas de extração de energia do vento, especialmente na 

transformação desta em eletricidade, vem sendo cada vez mais discutida no que se 

refere ao potencial energético do futuro e tem despertado o interesse de empresas e 

governos em diversas esferas, municipais, estaduais e nacionais. O interesse maior 

no assunto vem acompanhado de pesquisas que preveem o esgotamento das fontes 

energéticas não renováveis, como o petróleo, carvão mineral e gás natural.  Segundo 

o balanço energético nacional feito pelo EPE (2017), a produção de eletricidade a 

partir da fonte eólica alcançou 33.489 GWh em 2016, equivalente a um aumento de 

54,9% em relação ao ano anterior, quando atingiu 21.626 GWh. Em 2016, a potência 

instalada para geração eólica no país expandiu 33%. 

A energia eólica é a forma de energia que atualmente mais cresce. Existem 

aproximadamente 341.320 turbinas eólicas em todo o mundo ao final de 2016, com 

uma capacidade instalada de 486,8 GW no final de 2016. (GWEC, 2018). Os curtos 

períodos de construção, a capacidade de serem adaptadas sob medida a usos e 

localizações específicas e o tamanho reduzido de suas unidades em relação às de 

outros tipos de geração de eletricidade são características positivas dos parques 

eólicos. (HINDRICH e KLEINBACH, 2004). 

 Atualmente, as pás eólicas e maior parte de seus componentes são produzidos 

em materiais compósitos poliméricos, a altura destas podem variar entre 60 e 120 

metros, variando de acordo com cada projeto ou fabricante. As dimensões das pás 

eólicas podem variar entre 30 e 60 metros de diâmetro. (LOUREIRO, 2014). Em sua 

fabricação são utilizados diferentes materiais, tais como: madeira balsa, espuma de 

poli (cloreto de vinila - PVC), fibras de carbono, fibra de vidro e uma matriz polimérica. 

Um dos fatores que é levado em consideração para a utilização desses materiais é o 

elevado fator resistência/peso, após sua montagem seu peso pode variar entre 65 e 

90 toneladas. (MASTBERGEN, 2004). 

As buscas constantes na otimização dos materiais utilizados na confecção das 

pás eólicas têm provocado a substituição da fibra de vidro por fibra de carbono, 

mudanças essas que visam atender as demandas por turbinas eólicas cada vez 

maiores e mais modernas. (COSTA, 2009). O controle da presença de defeitos, têm 

sido uma preocupação constante. Esses defeitos podem provocar a diminuição da 



16 
 

vida útil dos materiais e consequentemente a diminuição das propriedades mecânicas 

e estão atrelados a vários fatores, como geometria, tamanho e técnicas utilizadas na 

fabricação. (BUNDY, 2005). 

De acordo com Barros (2010), apesar da importância da área para o Brasil, 

como exportadora de pás eólicas e incentivadora da implantação de grandes parques 

eólicos no país, poucos estudos têm sido realizados com objetivo de otimizar os 

parâmetros e vida útil desses materiais, principalmente em relação ao entendimento 

dos comportamentos mecânicos na presença de matérias ou detritos que ocasionam 

a diminuição das propriedades mecânicas desses materiais. 

Alguns destes materiais degradam com certa facilidade, podendo causar 

acidentes graves. A ação das intempéries em alguns materiais acontece de forma 

invisível, sendo quase impossível prever quando acidentes envolvendo pás eólicas 

podem acontecer. Assim, é necessário o conhecimento sobre o comportamento 

desses materiais diante das condições climáticas (intempéries) para que se possa 

obter melhores desempenho dos geradores eólicos e, consequentemente, aumentar 

a utilização dessa matriz limpa no Brasil de forma segura.  

 

 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo Geral 

 

Analisar o desgaste das pás eólicas quando expostos às intempéries 

ambientais, através de uma simulação experimental utilizando um túnel de vento. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos  

 

 Desenvolver uma metodologia de ensaio em túnel de vento que simule as 

condições reais de operação das pás de aerogeradores; 

 Investigar a influência do ângulo de ataque nos desgastes das pás; 

 Avaliar o efeito das partículas de sal e areia na deterioração dos materiais 

compósitos utilizados na confecção das pás de aerogeradores.
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2. Revisão Bibliográfica 
 

2.1.  Histórico da Energia Eólica 

 

A busca por fontes alternativas de energia tem se tornado um grande desafio 

nos dias atuais. Devido ao crescimento populacional, houve um aumento na utilização 

e consumo em massa de aparelhos eletrônicos, aumento na qualidade de vida e 

conforto, sendo esses aspectos um dos vários contribuintes para o avanço em 

pesquisas e na busca por novas fontes de energia limpa que minimizem os impactos 

ambientais que outras fontes geram ao meio ambiente.  

Os ventos são fontes mais econômicas e consequentemente tem um menor 

impacto na sua produção, competindo e mostrando vantagens quando comparada 

com outras fontes energéticas. (DE OLIVEIRA NETO, 2017). Existentes em todos os 

lugares do planeta, os ventos contribuem de forma considerável na composição da 

matriz energética mundial. 

Como pode ser analisada no gráfico mostrado na Figura 1, a China hoje tem o 

maior número de turbinas eólicas instaladas, devido ao seu grande crescimento 

econômico e desenvolvimento tecnológico. A exploração de energia eólica deu início 

na Europa com a Alemanha, Dinamarca e Holanda e também na Rússia e nos Estados 

Unidos, sendo que esta fonte energética está presente em vários outros países como 

Espanha, França, Reino Unido, Canadá, além de ter uma notável inserção nos países 

asiáticos China e Índia. (MORELLI, 2012). 

 A energia eólica surgiu como diversificador da matriz energética mundial, que 

antes dependia substancialmente de combustíveis fósseis. Quando se compara essas 

duas fontes energéticas são visíveis os impactos causados ao meio ambiente desde 

a sua exploração e distribuição dos combustíveis fósseis, sendo a energia fóssil um 

dos principais causadores do aquecimento do planeta, devido à emissão de gases 

tóxicos causadores do efeito estufa sentidos hoje no meio ambiente.  

Para que a energia eólica continue sendo explorada e ampliando o seu uso, 

são necessários desde já incentivos governamentais, sendo de fundamental 

importância os estudos acerca das tecnologias que estão sendo utilizadas e as que 

estão surgindo, prezando sempre pelas vantagens da sua utilização, uma vez que, 
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quando comparada com outras fontes energéticas, a energia eólica é a que menos 

causa danos ao ambiente.  

 

Figura 1. Os 10 países com maior capacidade instalada 2016. 

  

Fonte: GWEC (Global Wind Report), (2016). 

 

 A ampliação em pesquisas na área de energia eólica teve sua abrangência 

após a crise do petróleo na década de 70, quando se passou a buscar novas fontes 

de energia que fornecessem segurança e minimizassem um pouco a dependência do 

petróleo, e que trouxessem menos impacto ao meio ambiente. (RIPPEL et al, 2009). 

 

2.2.  Panorama Nacional 

 

Quando comparado o panorama energético brasileiro com outros países pode 

ser observado que o Brasil apresenta grandes vantagens à frente de alguns países, 

devido à extensão territorial, com clima tropical e fatores climáticos que possibilitaram 

essa vasta matriz energética e várias opções de produção de energia, como pode ser 

observada na Figura 2. 
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Figura 2. Anuário estatístico energético Brasileiro. 

 

Fonte: ABEEólica, (2016). 

 

O Brasil possui uma área de 8,5 milhões de km² de extensão territorial, e uma 

população de 207,7 milhões de pessoas, tendo uma renda per capita de U$ 8.649, 95, 

sendo governado de forma democrática e tem boas relações com seus países 

vizinhos, sendo o país mais industrializado e que tem a maior matriz energética na 

América Latina, possuindo um PIB em valores correntes, de US$ 1,796 trilhões. 

(BANCO MUNDIAL, 2017). 

O Brasil possui um dos melhores recursos eólicos do mundo, excedendo as 

necessidades atuais de eletricidade do país, onde foi produzido 10% da demanda 

nacional de eletricidade. Espera-se um crescimento sólido da indústria eólica 

brasileira. O governo brasileiro juntamente com a indústria eólica estabeleceu uma 

meta para alcançar 24 GW de vento até 2024, onde responderá por 11% do consumo 

nacional de energia elétrica e a energia eólica já contratada para 2019 traz capacidade 

total instalada para 18,67 GW. (GWEC, 2015). 

Como pode ser observado na Figura 3, a capacidade instalada de energia 

eólica terá um crescimento de 8 vezes em quase 10 anos. 

 

 



20 
 

 

Figura 3. Evolução da capacidade instalada de turbinas eólicas no Brasil. 

 

 Fonte: ABEEólica, (2016).  

 

Segundo dados da Associação Brasileira de energia eólica (ABEEólica), hoje 

existem 432 usinas no Brasil e capacidade instalada de 10,78 GW, promovendo uma 

redução de 18.619.707 de CO2, evitando emissões anuais equivalente a cerca de 11 

milhões de automóveis (os índices utilizados para a correlação foram retirados da 

Cetesb - 2014). (ABEEólica, 2017). 

Para que o Brasil continue a crescer com a produção e desenvolvimento no 

setor eólico será necessário desde já investir na área técnica, a fim de suprir as 

necessidades do mercado nacional. Esse setor tem atraído grandes investimentos de 

empresas multinacionais e a mão de obra continua escassa para o setor, portanto é 

necessário também investimento em cursos de graduação orientados para o setor 

eólico.  

 De acordo com Martins et al. (2008), no Brasil, pesquisas vem sendo 

desenvolvidas nessa área, objetivando a formação de recursos humanos e o 

desenvolvimento de pesquisas científicas de âmbito nacional, com o intuito de 

produzir e disponibilizar informações confiáveis sobre os recursos eólicos no território 

brasileiro e o desenvolvimento a longo prazo para o setor eólico. 
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2.3. Materiais Usados na Confecção das Pás 

 

 Com o aumento da tecnologia e popularidade da energia eólica, os 

pesquisadores trabalham para encontrar materiais que podem ser usados para criar 

pás mais longas, sem sacrificar a integridade estrutural. Diversos materiais têm sido 

usados, tanto para a produção de energia eólica e pela indústria de modo geral. Dentre 

esses materiais utilizados estão à fibra de vidro, aço, alumínio, PVC, madeira e resina 

de polímeros. (BERGERON, 2014). 

Pode-se observar na Figura 4 a existência de uma ampla variedade de 

materiais que são utilizados na fabricação de pás eólica, sendo que a grande maioria 

deve ser utilizada de acordo com seus limites de tamanho. 

 

Figura 4. Rigidez x massa específica para vários materiais.

 

Fonte: Adaptado (ASHBY, 2011) 

 

Atualmente, a maioria das pás eólicas são de plástico reforçado com fibra de 

vidro (PRFV), um composto de polímero reforçado com fibra com elevada resistência 

à tração e à compressão, ambos os materiais utilizados na confecção têm que 

preencher alguns requisitos considerados importantes (BERGERON, 2014), tais 

como:  

 

● Alta rigidez - necessária para manter o desempenho aerodinâmico ideal; 

● Baixa densidade - necessário para reduzir as forças de gravidade; 

http://www.ehow.com.br/materiais-pas-turbinas-eolicas-info_51841/
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● Vida longa - necessário para reduzir a degradação do material. 

 

A durabilidade em longo prazo é uma preocupação importante, pois muitos 

desses materiais compósitos são obrigados a funcionar em condições que envolvem 

exposição a múltiplos e, muitas vezes, simultâneos fatores que causam o seu 

envelhecimento, fatores tais como altas/baixas temperaturas, umidade, ultravioleta, 

oxidação, congelamentos cíclicos e cargas cíclicas. (HU et al, 2016). 

O mercado eólico encontra se em plena expansão, e novas tecnologias estão 

sendo implantadas na fabricação das pás eólicas, pois algumas fibras utilizadas 

requerem mais atenção que outras e precisam estar bem alinhadas para que possam 

ter o comportamento esperado. Na Figura 5, podemos visualizar a evolução dos 

materiais utilizados ao longo da história, dentre eles estão os materiais poliméricos e 

compósitos, que são amplamente utilizados na fabricação de materiais para a 

indústria eólica. 

 

Figura 5. Evolução dos materiais ao longo da história.

 

Fonte: Adaptado (ctborracha,2018). 

 

No entanto, a primeira geração dos materiais surgiu em 1940, segundo Palucka 

e Bensaud-Vincent (2013), com os polímeros reforçados com fibra de vidro, materiais 

que embora fortes, apresentavam fragilidade e quando ocorriam falhas sempre 
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aconteciam de maneira catastrófica, e a única solução para essas falhas foi utilizar 

fibras curtas de alta resistência para minimizar as falhas em peças e sistemas. 

A segunda geração surgiu em 1960 com os compósitos de alto desempenho 

na era pós-Sputnik. A tecnologia GFRP se espalhou rapidamente na década de 1950, 

e foi a partir desse período que surgiu novas demandas para os programas espaciais 

militares, os quais levaram a busca por novas fibras de alto módulo, período que ficou 

marcado pelo lançamento do satélite soviético Sputnik em 1957. A nave espacial teria 

que quebrar o efeito gravitacional da terra enquanto carregava homens e cargas úteis 

no espaço, exigindo componentes ainda mais leves e fortes do que os GFRPs. O calor 

gerado durante a reentrada de uma nave espacial na atmosfera da terra poderia 

exceder 1500°C, o que estava além dos limites de temperatura de qualquer material 

monolítico ou composto, especialmente polímeros com baixo ponto de fusão. 

(PALUCKA E BENSAUD-VINCENT, 2013). 

A terceira geração ficou marcada pela busca de novos mercados e sinergia 

entre as propriedades. Entre o período de 1970 e 1980, as demandas espaciais e de 

aeronaves levaram a busca de novas fibras de módulo elevado na década de 1960, e 

os compósitos feitos com fibras eram bastante caros e tinham que ampliar a sua 

aplicação, que em 1970 eram voltados mais para aplicações militares. (REZENDE, 

2000). 

De acordo com Palucka e Bensaud-Vincent (2013), foi a partir da década de 

1970 que as fibras de carbono foram amplamente utilizadas na fabricação de materiais 

e em artigos esportivos, pois possuíam peso mais leve e maior resistência, quando 

comparados com outros materiais usados na fabricação naquela época, e os 

revestimentos para fibras de carbono tornaram-se agora aditivos viáveis para matrizes 

metálicas. Os compósitos de matriz metálica (MMCs) tiveram suas propriedades 

combinadas de alta resistência a altas temperaturas e baixo coeficiente de expansão 

térmica (CTE), evitando que o material não se expandisse e ou contraísse muito 

durante os períodos regulares de ciclo térmico. Na década de 1990, pesquisadores 

universitários e industriais começaram a ampliar o paradigma composto a escalas 

cada vez menores. 

Da escala macroscópica à escala molecular: materiais híbridos onde se 

misturam componentes orgânicos e inorgânicos em escala molecular. Historicamente, 

o estudo da biomineralização concentrou a atenção dos cientistas de materiais nas 

possibilidades de tais estruturas híbridas.  
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Surgiram em seguida os materiais nano compósitos, materiais com estrutura 

cada vez menores. Os cientistas de materiais visaram ir além da microescala e 

construíram materiais átomo por átomo (que é a nano escala: menos de 100 

nanômetros), com objetivo de criar materiais complexos que possam funcionar como 

dispositivos ou micro matrizes. (PALUCKA E BENSAUD-VINCENT, 2013). 

Na Figura 6, visualizamos a evolução dos materiais utilizados na fabricação 

dessas pás eólicas no período entre 1975 e 1984. 

 

Figura 6. Cronologia da utilização de materiais para fabricação de pás de aerogeradores.

 

Fonte: Adaptado de Spera (1994). 

 

Com o decorrer do tempo, às pás de turbinas eólicas ficam expostas a um 

elevado número de ciclos de flexão. Devido a isso, é indispensável que o material das 

pás tenha uma vida útil extremamente longa à fadiga por se tratar de um dos 

componentes aerodinâmicos mais submetidos a essa condição. (CLAUSEN; WOOD, 

1999 apud FILHO, 2011). 

A fibra de vidro mostra-se mais viável para a fabricação na forma de filamento 

ou em fitas, onde se mostra favoráveis à fabricação através de máquinas 

automatizadas (SPERA, 1994), levando a redução da mão de obra, redução de custos 

e melhoria no controle de qualidade, essencial para solucionar problemas nestas 

estruturas altamente solicitadas mecanicamente. (FILHO, 2011). 

A carga sobre pás é baseada no histórico de funcionamento considerando os 

requisitos de resistência dos materiais empregados na fabricação. A resistência à 

fadiga deve ser avaliada para obedecer às condições de vida útil. Estas condições 

são determinadas por diversos laboratórios e entidades. Uma diversidade de modelos 
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tem sido proposta e utilizada para descrever o comportamento em degradação e a 

evolução do dano nos materiais. Alguns modelos são fundamentados em observações 

físicas e mecânicas e outros modelos empíricos são descrições matemáticas dos 

dados experimentais. (FILHO, 2011). 

Por exemplo, para a fabricação de pás de aerogeradores de pequeno porte a 

madeira atenderia as necessidades, mas a madeira não é o material mais conveniente 

para a fabricação de pás de formas mais complexas que são necessárias para 

alcançar alta eficiência aerodinâmica. Este efeito é constatado quando é necessária a 

introdução de concavidades na superfície inferior, que são bastante comuns nas 

secções de muitas pás de alto desempenho, tornando-se difícil reproduzi-las em 

madeira. Além disso, cada pá deve ser usinada separadamente para manter a 

tolerância dimensional. (PETERSON; CLAUSEN, 2004 apud FILHO, 2011). 

Além disso, espera que esses componentes possam oferecer décadas de 

serviço ininterrupto com inspeção mínima ou manutenção. Por exemplo, lâminas de 

turbinas eólicas devem funcionar em ambientes de serviço agressivo em que operam 

vários fatores de envelhecimento, incluindo carga de fadiga, luz do sol, ciclos de 

temperatura e oxidação, em parques eólicos offshore, umidade e corrosão salina, os 

quais apresentam desafios adicionais para a durabilidade dos compósitos de 

polímero. (HU et al, 2016). 

Portanto, as turbinas eólicas e suas estruturas ficam expostas a condições 

ambientais que variam de maneira constante e com cargas variáveis durante toda sua 

vida útil. As diferentes velocidades de vento, intensidades de turbulência, ângulos de 

ataque dos ventos variáveis, cisalhamento do vento (afetando especialmente pás de 

rotor grandes e/ou flexíveis), rajadas de ventos extremos, entre outras condições 

específicas do local, como mudanças de temperatura, umidade, radiação e luz 

ultravioleta, chuva, em alguns lugares, neve, granizo, gelo, relâmpagos, cargas de 

ondas e possivelmente terremotos podem afetar as estruturas e funcionamento das 

turbinas eólicas. (SCHAARUP e KROGH, 2001).  

A Figura 7 do texto mostra uma torre de produção de energia em tamanho real, 

podendo em algumas localizações sua altura variar entre 80 e 120m de comprimento. 

As pás ficam acopladas a um rotor e são expostas à condições de trabalho e uso 

extremos. 
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Figura 7.  Modelo de aerogerador fabricado atualmente. 

 

Fonte: Filho (2011). 

 

Em aplicações marinhas é possível observar esses mecanismos de 

envelhecimento, que vão desde o inchaço diferencial, relaxamento de tensão residual 

e hidrólise, cracking (quebra), a fluência, a lixiviação, após-cristalização e mesmo a 

biodegradação podem ocorrer simultaneamente ou sucessivamente. (ULU et al, 

2015). 

 

2.4. Materiais de Pás Eólicas 

 

Dentre os materiais que podem ser utilizados, destaca-se os materiais 

compósitos confeccionados a partir da junção de dois ou mais materiais, sendo que 

alguns desses materiais que são adicionados podem ser metais, ligas de plásticos, 

copolímeros, minerais e madeira. Fibra reforçada de materiais compósitos a partir de 

diferentes materiais acima indicados em que os materiais constituintes são diferentes 

a nível molecular e são mecanicamente separáveis. A granel, os materiais 

constitutivos trabalham juntos, mas permanecem em suas formas originais. As 

propriedades finais dos materiais compósitos são melhores do que as propriedades 

dos materiais que a constituem. (MAZUMDAR, 2002). 

Os compósitos são materiais que possuem várias fases e são produzidos 

artificialmente, possuindo uma combinação que proporciona as melhores 
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propriedades em suas fases constituintes. São constituídos por duas fases: a matriz 

que é contínua e responsável por envolver a outra fase, mantendo as fibras unidas, o 

que resulta em um material mais reforçado; e a outra fase, que é dispersa e constitui 

o reforço feito por fibras, apresentando alta resistência à tração. (LEÃO, 2008). 

 Na Figura 8 observa-se como é feito um material compósito utilizando um 

material de fase contínua e um material de fase dispersa. 

 

Figura 8. Formação de um material compósito com fibras e resina. 

 

Fonte: MAZUMDAR, 2002. 

 

Tecnologicamente, esses compósitos reforçados com fibra são os mais 

importantes, pois apresentam alta resistência e rigidez em relação ao seu peso. 

Compósitos feitos com uma matriz de polímero tornaram-se mais comuns e são 

amplamente utilizados em várias indústrias. (CALLISTER, 2008). 

A combinação do desempenho de alguns materiais como madeira e compósitos 

é o critério para identificar os melhores materiais para a construção dos rotores. 

Madeiras são potencialmente interessantes por causa da sua baixa massa específica, 

mas sua rigidez relativamente baixa torna seu uso difícil em função do limite de 

deflexão para pás de grandes aerogeradores. Por estas razões, os compósitos têm 

sido até agora o material mais amplamente utilizado. (PETERSON e CLAUSEN, 2004 

apud FILHO, 2011). 

Assim, os efeitos das propriedades dos materiais sobre o comportamento 

estrutural da pá de turbina eólica continuam a ser uma grande preocupação. Do ponto 

de vista industrial, é muito comum que o comportamento estrutural da lâmina fabricada 

seja desviado dos valores de projeto devido às incertezas associadas ao processo de 

produção. (POURAZARM et al 2015). 
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As incertezas em relação aos comportamentos dos materiais contribuem para 

falhas imprevisíveis e/ou prematuras. Portanto, é de vital importância estudar até que 

ponto o comportamento aeroelástico de uma pá eólica pode ser influenciada pelas 

mudanças nas propriedades do material. (RAFIEE, 2016). 

As resinas são os materiais mais utilizados como matriz na fabricação das pás 

eólicas, sendo elas classificadas como termorrígidas (ou termofixas) e termoplásticas, 

devido as suas características o design das lâminas de turbina eólica tem se tornado 

cada vez mais sofisticado, e a severidade na seleção de materiais para ter um 

desempenho seguro está aumentando, para isso é necessário que possuam 

requisitos primários, tais como:  rigidez, resistência e facilidade de processamento, e 

suportar carregamentos severos, pode ocorrer mudanças na estrutura da lâmina 

ocasionando instabilidade de um ponto de vista aero elástico. (ROMARIZ, 2008).  

Dentre essas resinas termorrígidas, podem-se destacar as de poliéster, vinil 

éster e epóxi, sendo elas as mais utilizadas, as quais terão maior destaque logo em 

seguida, com maior atenção à resina de poliéster, pois é a mais utilizada na fabricação 

das pás de aerogeradores. 

Em resumo, principal função de se produzir materiais compósitos é a 

possibilidade de combinar diferentes materiais, com intuito de produzir um único 

material adequado com propriedades desejáveis para aplicação em diferentes 

processos. (ROMARIZ, 2008). 

 

2.5. Matrizes Poliméricas 

 

Os compósitos de matriz polimérica são usados na fabricação de uma grande 

variedade de peças e equipamentos, portanto a resina de matriz polimérica previne a 

abrasão das fibras, mantendo a sua posição e espaço entre elas. (VENTURA,2009). 

A maioria das resinas usadas em compósitos de matriz polimérica reforçado com 

fibras de vidros varia em relação à resistência mecânica, química e térmica. 

(ALBUQUERQUE, 2005). 

As matrizes construídas de polímeros são denominadas resinas, pois elas 

podem ser termoplásticas e termorrígidas, a sua diferença está no comportamento 

quando sofrem aquecimento. As resinas termoplásticas se fundem em um líquido 

viscoso capaz de passar por grandes mudanças em sua estrutura, enquanto que as 

termorrígidas são ligações químicas intercruzadas que passam pelo processo de cura, 
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e quando ocorre o aumento da temperatura os materiais construídos através de 

resinas termorrígidas podem sofrer decomposição térmica. (ROMARIZ, 2008). 

A maioria das propriedades dos materiais compostos depende da combinação 

do material de reforço e da matriz usada. Porém, em algumas propriedades, o reforço 

será o fator determinante e a sua matriz terá uma contribuição limitada, enquanto que 

em outras propriedades a matriz dominará, havendo situações nas quais algumas 

propriedades serão afetadas por ambos os componentes ou quando a interação de 

ambos os materiais será crítica para o desempenho final do material composto. 

(ALZIATI, 2013).   

Entre as resinas termofixas mais usadas como matrizes reforçadas com fibra 

de vidro podemos citar: poliéster, epóxi, vinil, fenólicas, acrílicas; e resinas 

termoplásticas, como: nylon, polietileno e outras. Portanto, as resinas termorrígidas 

são mais usadas em aplicações de estruturas. Entre elas, as resinas poliéster, vinil 

éster e epóxi correspondem por cerca de 90% dos sistemas poliméricos de resinas 

termorrígidas usadas em estruturas de compósitos. (CALLISTER, 2008).  

 As resinas poliéster curadas possuem fraca resistência química, 

principalmente quando tem a presença de água. As resinas epóxi possuem 

dificuldades de processamento, em decorrência da sua alta viscosidade, longo ciclo 

de cura, e toxicidade a alguns de seus endurecedores. (CASTRO, 2003). 

Em períodos de cura, as resinas poliméricas passam por reduções em seu 

volume, devido ao rearranjo e reorientação em suas moléculas. As resinas poliéster e 

vinil éster passam por consideráveis reorganizações moleculares até alcançar o 

estado de cura, podendo apresentar redução de até 8% em seu volume. Já as reações 

de cura da resina epóxi ocorrem poucas reorganizações, implicando em uma redução 

menor, sendo 2% de seu volume. (RIOS, 2012). 

As resinas poliéster e vinil éster apresentam estruturas químicas semelhantes 

e as reações de cura acontecem de maneira mais complexas. Muitos processos 

ocorrem simultaneamente e alguns pontos de suas estruturas podem não reagir 

durante os processos de cura. 

No Quadro 1 a seguir é apresentado um quadro comparativo descrevendo as 

vantagens e desvantagens de três resinas que são tipicamente mais usadas na 

fabricação de pás eólicas. 
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Quadro 1. Quadro comparativo resinas estruturais típicas. 

Resinas Vantagens Desvantagens 

Poliéster 

De fácil usabilidade; Propriedades mecânicas 

modernas; 

Baixo Custo. Alta contração durante a cura; 

 

 

Compatibilidade apenas em fibra 

de vidro. 

Vinil 

Éster 

Alta resistência química. Requer pós-cura para alcançar 

melhores propriedades 

mecânicas; 

Propriedades mecânicas 

superiores às da resina poliéster; 

 Alta concentração de estireno; 

Boa adesão com fibras de vidro. 
Custo superior ao da resina 

poliéster; 

 

 

Alta contração durante a cura; 

 

 

Fraca adesão com fibras de 

carbono e Kevlar. 

Epóxi 

Altas propriedades térmicas e 

mecânicas; 

Custos superiores ao da resina 

vinil éster e poliéster; 

Alta resistência à água (hidrolise); 

Disponibilidade de trabalho por 

períodos mais longos; 

Alta viscosidade durante seu 

processamento; 

Baixa contração durante a cura; Longo ciclo de cura. 

Boa adesão com fibras de vidro. 

Fonte: Adaptado Rios, 2012. 

 

2.6.  Mecanismos de Desgaste 

 

Os mecanismos de desgaste é o processo de degradação de um material 

quando está em estado de trabalho ou exposto a algum meio químico que acelere seu 

desgaste, estando esse desgaste presente em várias situações, em alguns momentos 

poderá ocorrer perda progressiva de materiais a partir da sua superfície. A causa e os 

mecanismos que provocam os desgastes em materiais são muito variados, podendo 

ocorrer quando em contato ou movimento relativo de um sólido, em relação a outro 
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sólido, líquido ou gás. 

No entanto, a avaliação sobre o contato na superfície é provavelmente a mais 

importante informação, apresentando considerável influência nos tipos de 

mecanismos de desgaste. Em determinados mecanismos, a dureza e tenacidade à 

fratura são atributos considerados mais importantes para fazer frente às mudanças 

que provocam desgaste, portanto para que seja desenvolvida uma solução que 

elimine ou reduza os níveis de desgaste em uma superfície é necessário ter 

conhecimento dos mecanismos de desgaste que estão atuando.  

De acordo com Stachowiak (2013) durante o impacto por determinadas 

partículas atmosféricas, a rede cristalina do material bombardeado é degradada, 

formando uma estrutura corroída. Na erosão o tamanho e velocidade dos grãos 

resultam em um processo de dano macroscópico, causando efeitos erosivos 

significativos em sua superfície e em torno da região do impacto. 

É possível visualizar, na Figura 9, o comportamento das partículas e seus 

efeitos quando as mesmas se chocam com as superfícies dos materiais, causando 

efeitos que na maioria das vezes não estão visíveis macroscopicamente, podendo vir 

acarretar danos na estrutura e superfície dos materiais em longo prazo. 

 

Figura 9. Mecanismos Erosivos. 

 
Fonte: Adaptado de STACHOWIAK (2013, p. 510). 

 

 

 



32 
 

Os efeitos que podem ser visualizados na Figura 9: a) abrasão em ângulos de 

baixo impacto, b) fadiga em baixa velocidade e alto ângulo de impacto, c) fratura 

quebradiça ou deformação plástica múltipla durante a velocidade média, grande 

ângulo de impacto, d) fusão superficial com altas velocidades de impacto, e) erosão 

macroscópica com efeitos secundários. 

Portanto, o desgaste induzido está relacionado a um fenômeno que vai 

acontecer em três estágios: (1) acomodação das partículas deslocadas para as 

camadas superiores dos corpos (2) desprendimento de partículas com materiais que 

tem estruturas modificadas ou transformadas; (3) alojamento de partícula carregadas 

na superfície do corpo. (SAUGER, 2000). 

No entanto é necessário levar em consideração os tipos de materiais utilizados 

e as condições do ambiente a qual esses materiais estão expostos. Em seguida, serão 

abordados seis tipos de desgastes, habitualmente encontrados nas estruturas dos 

materiais. 

 

2.6.1. Desgaste Abrasivo 

 

O desgaste abrasivo se dá pela passagem de partículas sobre as superfícies 

dos materiais, causando danos significativos em suas estruturas, quando não são 

detectadas ou controladas logo no início de sua degradação. 

 Segundo Stachowiak (2013), o desgaste abrasivo é um estudo relativamente 

novo e complexo. Como em todas as formas de desgaste, os mecanismos de 

desgaste abrasivo em sua maioria estão escondidos da visão pelos próprios materiais, 

no entanto demonstrações diretas de mecanismos de desgaste abrasivo eram 

virtualmente inexistentes. 

Surgindo dificuldades em acompanhar de maneira mais clara o comportamento 

do material, foi desenvolvido o microscópio eletrônico de varredura MEV, como meio 

de examinar as partes mais complexas e acompanhar aspectos apresentados no 

desgaste abrasivo de maneira mais detalhada. 

A maneira como os grãos chegam à superfície desgastada determina a 

natureza do desgaste abrasivo. 

a) Dois corpos: O desgaste abrasivo de dois corpos atua como uma lixa sobre 

uma superfície, os grãos unidos ou muito rígidos atuam sobre a superfície como uma 
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ferramenta de corte. 

 b) Três corpos: os grãos ficam livres tanto para rolar quanto deslizar sob a 

superfície, já que, eles não estão agarrados rigidamente. 

De acordo com Stachowiak (2013), o modo que os grãos atingem a superfície 

desgastada determina a natureza do desgaste abrasivo, como é possível visualizar 

esses comportamentos na Figura 10, onde demonstra dois modos básicos de 

desgaste abrasivo. 

 

Figura 10. Desgaste abrasivo com dois corpos e três corpos. 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de STACHOWIAK (2013, p. 487) 

 

De acordo com Emori et al. (1985), esses dois modos de desgaste abrasivo 

eram considerados muito semelhantes, no entanto, diferenças significativas entre eles 

foram reveladas. Foi verificado que o desgaste abrasivo que ocorre com três corpos 

é dez vezes mais lento do que o desgaste de dois corpos, uma vez que tem que 

competir com outros mecanismos, como o desgaste adesivo. 

O desgaste abrasivo de dois corpos corresponde ao modelo de "ferramenta de 

corte" da remoção de material, enquanto que o desgaste abrasivo de três corpos 

envolve mecanismos mais lentos de remoção de material, embora seja muito pouco 

conhecido sobre os mecanismos envolvidos. (STACHOWIAK, 2013). 

 

 

a) 

b) 
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2.6.2. Desgaste Erosivo 

 

O termo "desgaste erosivo" refere-se a um número não especificado de 

mecanismos de desgaste que ocorrem quando partículas relativamente pequenas 

afetam os componentes mecânicos. 

Segundo De Souza (2008), as velocidades das partículas erosivas têm um 

efeito muito forte no processo de desgaste nas superfícies dos materiais, a velocidade 

sendo muito baixas as tensões no impacto são insuficientes, para que ocorra a 

deformação plasmática e o desgaste prossegue pela fadiga da superfície.  

Quando a velocidade é aumentada para, por exemplo, 20 m/s, é possível que 

o material erodido se deforme plasticamente no impacto de partículas. (JASINSKI et 

al.,2018) 

 Quando ocorre o impacto em baixo ângulo, favorece a formação de processos 

de desgaste semelhantes à abrasão, pois as partículas tendem a rastrear a superfície 

desgastada após o impacto. Quando ocorre em alto ângulo de choque, causa 

mecanismos de desgaste típicos da erosão. (DE SOUZA, 2008). 

No entanto, os tamanhos das partículas também são de considerável 

relevância, e a maioria dos problemas relacionados ao desgaste erosivo envolvem 

partículas entre 5 e 500 μm de tamanho. (GARTON,1986). 

 

2.6.3. Desgaste Adesivo 

 

Quando em contato entre duas superfícies plásticas em força de aderência 

adesiva suficiente para resistir ao deslocamento relativo, a deformação plástica 

causada pelo deslocamento é introduzida na região de contato sob compressão e 

cisalhamento.  

Como resultado da grande deformação na região de contato, uma trinca se 

inicia e se propaga na forma de fratura combinada de tração e cisalhamento. Quando 

a trinca atinge a interface de contato, um desgaste de partícula é formado e a 

transferência adesiva se completa, como se pode observar na Figura 11. 
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Figura 11. Desgaste Adesivo 

 

Fonte: Adaptado de ADACHI, 1997. 

 

A adesão é reduzida com o aumento da rugosidade na superfície ou de acordo 

com a dureza dos corpos em contato, ocorrendo a formação de filmes finos 

transparentes em sua superfície, sendo essa uma característica do desgaste adesivo, 

onde o material é transferido de uma superfície para outra antes de ser liberado como 

uma partícula de desgaste, distinguindo-se o desgaste do adesivo da maioria dos 

outros mecanismos de desgaste. 

  

2.6.4.  Desgaste por Fadiga 

 

 A fadiga se forma devido a ciclos repetidos de contato, gerando partículas de 

desgaste, devido aos contatos ásperos acompanhadas de tensões locais muito altas, 

sendo repetidas em um grande número de vezes ao longo do deslizamento ou 

rolamento. As partículas de desgaste são geradas por fissuras propagadas por fadiga, 

daí o termo "desgaste por fadiga". 

O desgaste nestas condições é determinado pela mecânica da iniciação de 

fissuras, crescimento de crack (quebra) e fratura. Em suas superfícies gastas contêm 

níveis muito elevados de deformação plástica em comparação com superfícies não 

utilizadas. Esta tensão é a consequência da modificação de sua microestrutura 

ocasionando um forte efeito nos processos de desgaste (STACHOWIAK, 2013), como 

é possível visualizar na Figura 12. 
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Figura 12. Desgaste por Fadiga 

 

 Fonte: Adaptado de ADACHI, 1997. 

 

De acordo com Silva (2016) vai ocorrer fricção elástica ou elastoplástica, sendo 

causa do acúmulo de deformação local plástica sobre alguns pontos de concentração 

de tensão, gerando trincas após atingir certos números de ciclos de fricção. O 

mecanismo de iniciação e propagação de trinca nesse caso se dá pela fratura por 

fadiga, no qual o processo é controlado pela não homogeneidade da microestrutura 

do material. 

 

2.6.5. Desgaste Corrosivo 

 

De acordo com Stachowiak (2013), o desgaste por oxidação ou corrosão irá 

ocorrer numa grande variedade de situações e em ambos os casos pode acontecer 

com ou sem lubrificação. A causa principal desta forma de desgaste é a reação 

química que vai ocorrer entre o material de desgaste e os reagentes químicos, como 

lubrificantes ou mesmo com o ar atmosférico.  

O desgaste por corrosão é um termo geral que se correlaciona com qualquer 

forma de desgaste, independente se o processo é químico ou corrosivo, enquanto que 

o desgaste por oxidação se refere ao desgaste causado pelo oxigênio atmosférico. 

Ambas as formas de desgaste têm uma característica surpreendente, possuindo uma 

rápida taxa de desgaste que é comumente acompanhada por uma diminuição do 

coeficiente de atrito.  

O comportamento do atrito e do desgaste é utilizado para identificar qual o tipo 

de desgaste que está acontecendo no material, a reação química que irá ocorrer é 

benéfica para prevenir desgaste adesivo e, quando não controlada, pode ocasionar a 

perda de massa do material subjacente. Na Figura 13 é possível visualizar a diferença 

entre o desgaste corrosivo e abrasivo. 
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Figura 13. Desgaste corrosivo e desgaste abrasivo 

 

Fonte: Adaptado de ADACHI, 1997. 

 

Para De Souza (2008), os produtos dessas reações se aderem na superfície 

dos materiais e se comportam como material de consumo e o mecanismo de desgaste 

deve ser praticamente o mesmo do material de consumo. Em alguns casos, os 

produtos dessas reações se comportam de uma forma bem diferente do material de 

consumo. No entanto, o desgaste vai ser bem diferente do desgaste do material de 

consumo, que é dominado pelos produtos das reações formados na interação entre 

materiais sólidos e o ambiente corrosivo. Esse tipo de desgaste tribo-químico que é 

acelerado pelo meio corrosivo é chamado de desgaste corrosivo.  

  

2.6.6. Desgaste das Pás Eólicas  

 

 É de fundamental importância manter preservada toda estrutura funcionando 

de maneira adequada, no entanto, uma atenção maior é dada à integridade estrutural 

das pás eólicas, pois são elas as principais responsáveis pelo sistema de geração de 

energia eólica, e também por representar entre 15-20% do custo total de uma torre 

geradora de energia. (PIRES, 2010). 

Portanto, o dano em sua estrutura é o tipo de dano mais caro para efetuar seu 

reparo, e também tem o tempo de reparo. Quando este não é feito de maneira 

imediata pode ocasionar uma série de danos secundários, como desequilíbrio de 

massa entre as lâminas, resultando no colapso de toda a torre. (LARSEN, 2003).   

 Os danos nas lâminas podem ocorrer de várias maneiras. No Quadro 2 está 

descrito os tipos de danos mais típicos encontrados nas lâminas das turbinas eólicas. 
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Quadro 2. Danos típicos encontrados nas lâminas das turbinas eólicas. 

Tipos Descrição de danos 

Tipo 1 

Formação e crescimento de danos na camada adesiva que une os materiais e os 

flanges principais, apresentando (Desprendimento dos adesivos e/ ou 

desprendimento da camada principal/adesivo); 

Tipo 2 
Formação e crescimento de danos na camada adesiva que une os materiais, 

ocorrendo falhas na junção adesiva entre eles; 

Tipo 3 
Formação e crescimento de danos na interface superior, formando pequenas 

camadas de materiais, podendo esse material desmoronar; 

Tipo 4 

Formação interna de dano e crescimento em laminados nas juntas de ligação/ ou 

alargamento entre eles, (sob uma carga de tração ou compressão, pode ocorrer de 

laminação conduzida por uma tensão uma carga de flexão nas juntas); 

Tipo 5 
Divisão e fratura de fibras separadas em juntas de ligação, ocasionando fratura 

principal (Falha de fibra por tensão, falha laminada na compressão); 

Tipo 6 

Surgimento na superfície devido à formação de danos e ao crescimento de danos 

entre nas ligações entre a pele e as juntas principais sob carga compressiva 

(desprendimento das juntas/adesivas induzido pelo encurvamento, caso específico 

do tipo 1); 

Tipo 7 
Formação e crescimento de rachaduras no revestimento superior; desprendimento 

e quebra nas camadas de ligação. 

Fonte: Adaptado SUNDARESAN,2002; KIM,2004; SØRENSEN et al,2002. 

 

Na Figura 14 é apresentado uma imagem ilustrando alguns dos tipos mais 

comuns de danos encontrados em uma lâmina de turbina eólica, descritos no Quadro 

2. 

 

Figura 14. Danos mais comuns encontrados nas pás eólicas. 

 

Fonte: SØRENSEN et al,2002. 
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Segundo Sørensen et al, (2002), os motivos dos danos nas estruturas das 

turbinas eólicas podem ser muitos, e em sua maioria podem ser causados pelo mau 

controle de qualidade na fabricação dos componentes, instalação incorreta e falhas 

em componentes que compõe as estruturas. Na Figura 15 é possível visualizar os 

danos do tipo 5 e 7 descritos no Quadro 2. 

 

Figura 15. Tipo de dano 5 e tipo 7 na parte inferior da borda de ataque.

 

Fonte: SØRENSEN et al, 2002. 

 

 Ainda na Figura 15, no ponto 5 apresenta de maneira mais clara as falhas que 

ocorrem nas estruturas das pás eólicas, problemas esses ocasionados pela 

compressão e falhas de laminação. Já no ponto 7 mostra a quebra e desprendimento 

nas camadas de ligação na parte inferior da borda de ataque na lamina eólica. 

Na Figura 16 é possível visualizar falhas do tipo 2, onde apresentam 

descolamentos entre as juntas de ligação nas camadas dos compósitos, danos esses 

causados em sua maioria por falhas mecânicas entre as camadas. 

 

Figura 16. Tipo de dano 2 (Falhas entre as juntas adesivas) 

 

Fonte: SØRENSEN et al, 2002. 
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Na Figura 17, se observa o tipo de dano 1, geralmente se apresenta na 

superfície das laminas eólicas, se caracterizando pela formação e/ou desprendimento 

das camadas adesivas que unem os materiais ao flange principal, apresentando 

desprendimentos nos adesivos e nas camadas principais adesivas. 

 

Figura 17. Tipo de dano 1 (Desprendimento da camada de flange / camada adesiva principal) 

 

Fonte: SØRENSEN et al, 2002. 

 

Portanto, Sørensen et al. (2002) identificou um total de sete tipos de danos 

diferentes em lâminas de pás eólicas, as quais apresentaram falhas em suas 

estruturas, falhas essas causadas por fatores tais como: rachaduras ao longo das 

camadas adesivas, quebra do composto ao longo das fibras (divisão), falhas de 

compressão na fabricação dos laminados, de laminação entre as camadas dos 

laminados, fissuras no revestimento e formação de painéis em sua maioria no formato 

sanduíche. 

 

2.7. Influência das Intempéries no Desgaste e Desempenho dos 

Aerogeradores 

 

Apesar de o tema ser de grande relevância para o funcionamento adequado 

dos aerogeradores, na bibliografia existem poucas referências ou estudos publicados 

que abordem o tema proposto por esse trabalho. Em seguida serão apresentadas as 

intempéries mais presentes no ambiente de trabalho dos aerogeradores, as quais são 

as maiores causadoras de danos nas estruturas eólicas. 
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2.7.1. Raios 

 

Os raios são uma das intempéries que afetam de forma mais rápida e agressiva 

o funcionamento das turbinas eólicas, sendo difícil prever quando esses incidentes 

podem acontecer. Os raios podem chegar a medir 2 km de comprimento e vão de 

encontro com a base da nuvem de tempestade, onde se formam ramificações que 

lembram raízes. É a "tentativa" do raio de se conectar com a nuvem, sendo que esse 

tipo de fenômeno causa prejuízo milionário todos os anos às indústrias de energia, 

por isso a necessidade de estudá-lo para que evite gastos e desastres nas estruturas 

eólicas. (CARVALHO, 2014). 

Na Figura 18 é possível visualizar o momento em que o raio ascendente atinge 

uma torre eólica. 

 

Figura 18. Registro do fenômeno chamado de raio ascendente. 

 

Fonte: CARVALHO, 2014. 

 

A característica dos raios ascendentes que o diferencia dos raios descendentes 

é seu ponto de contato com o solo, pois os raios descendentes positivos possuem 

quase sempre uma única descarga e um ponto de contato, enquanto os raios 

ascendentes negativos possuem descargas subsequentes, atingindo em média 2 

vezes o mesmo lugar. (SCHURMANN, 2016). 

Quando a descarga ascendente atinge as pás eólicas tem até dois segundos 

de duração, mais que o dobro do tempo que dura um raio comum, chegando a causar 

danos graves ao gerador eólico, como a queima da turbina e a explosão das pás. 

(CARVALHO 2014). 

Segundo DIENDORFER et al. (2006), as estruturas mais elevadas ou 
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instaladas em regiões mais altas possuem maiores chances de serem atingidas por 

raios ascendentes do que por raios descendentes. 

De acordo com LI, et al. (2017), as estatísticas mostram que 5.56 pás das 

turbinas eólicas são danificadas por raios a cada 100 lâminas por ano, em média, e a 

proteção contra raios para turbinas eólicas em offshore enfrenta desafios mais 

severos.  

 

2.7.2. Baixas temperaturas 

 

De acordo com Jasinski et al. (1998), irá surgir vários estágios na formação do 

gelo na superfície das pás eólicas, estabelecendo que mesmo o início da sua 

acumulação poderá causar um aumento na rugosidade da superfície, reduzindo de 

maneira significativa a produção de energia. 

Dados coletados no campo, simulações em túnel de vento e análises numéricas 

foram utilizados para descrever os efeitos da formação de gelo nas pás das turbinas 

eólicas, bem como para calcular os coeficientes aerodinâmicos, curvas de potência 

em turbinas eólicas instaladas em áreas geladas e estudos sobre as  cargas 

correspondentes, portanto a acumulação de gelo na superfície das pás eólicas sempre 

ocasionará perdas na produção de energia e, em locais com condições mais hostis, a 

perda na produção anual de energia está na faixa de 20-50%. (TALHAUG et al., 2005). 

 De acordo com Homola et al. (2006), o acúmulo de gelo na superfície das pás 

eólicas pode ocasionar, além da perda na produção de energia, uma série de 

problemas, levando ao desequilíbrio em toda a sua estrutura e aumento nas cargas 

impostas a todos os seus componentes da turbina. Mesmo que essas cargas 

extremas sejam tratadas no nível de projeto, as cargas de fadiga encurtarão a vida útil 

dos componentes. 

Turbinas eólicas instaladas em regiões com baixas temperaturas e úmidas 

tendem a formar camadas de gelo em sua superfície e em suas extremidades, se 

acumulando no topo das superfícies das lâminas, sendo esses acontecimentos 

denominados “cereja”. Essas formações acabam causando grandes efeitos negativos 

sobre a turbina de eólica, afetando o seu desempenho e segurança. Estes efeitos são 

negativos pois alteram a carga na superfície lâmina, afetando as forças 

aerodinâmicas, e reduzindo o torque e produção de energia. (LI et al, 2014). 
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O pesquisador LI et al. (2014), fez testes em túnel de vento no inverno, 

induzindo o ar frio exterior no túnel de vento e fazendo diferentes distribuições de gelo 

sob diferentes velocidades de vento e ângulos de ataque da lâmina. Além disso, foi 

analisada e calculada a taxa de formação de gelo e degelo na área de lâmina onde 

estava ocorrendo a formação do gelo. 

Com o experimento o pesquisador LI et al. (2014), obteve as seguintes 

conclusões: O congelamento vai ocorrer na superfície da lâmina em algum grau, 

quando há descarga de água suficiente para fluir com ar frio, e a área e taxa de 

formação de gelo dependem dos ângulos de ataque e velocidades de vento, 

geralmente a quantidade de crosta de gelo aumenta com a velocidade do vento. 

Cerca de 70% das turbinas eólicas instaladas na América do Norte estão em 

áreas onde a formação de gelo é possível e provável de acontecer. A maioria dos 

parques eólicos está instalado em locais remotos, podendo em alguns momentos 

surgir a necessidade de paralisações para que seja feita a remoção das formações de 

gelo presentes em sua superfície. Após feita a remoção do gelo de sua superfície, as 

turbinas exigem uma inspeção visual antes de sua reinicialização. Na Figura 19 é 

possível visualizar a formação do gelo na superfície da pá eólica. 

 

Figura 19. Formação de gelo nas pás eólicas. 

 

Fonte: Adaptado de DALILI, 2009. 

 

Por esta razão, muitas turbinas são desligadas quando o acúmulo de gelo 

ameaça e reiniciadas só depois de feita a inspeção, confirmando o desaparecimento 

de gelo em sua superfície, sendo esta uma prática difícil em locais remotos ou à noite. 

(HARPER, 2014). 
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2.7.3. Altas temperaturas (radiação solar) 

 

Alguns indícios de degradação causada pela radiação de luz são identificados 

visualmente com certa facilidade, como é o caso do desbotamento ou mudança de 

cor dos materiais. Porém este sintoma é apenas uma indicação superficial de 

deterioração. Na realidade, ela atinge a estrutura química e física da matéria, e apesar 

de sua ação ser silenciosa, as consequências são desastrosas na conservação dos 

materiais. (CASSARES e PETRELLA, 2003). 

O caso do desbotamento causado pela ação da luz sobre o material é 

considerado um dos fatores mais graves de degradação, sendo esse fator irreversível 

quando atinge os materiais poliméricos. Por ser uma ação que se desenvolve fora do 

alcance das nossas vistas até que o dano seja detectado, é muito importante que se 

alcance o conhecimento amplo da natureza e comportamento dessas radiações para 

prevenir o avanço. Algumas características da radiação da luz que nos obrigam a não 

menosprezar seus poderes de degradação estão no fato de sua ação ser cumulativa 

e seus danos são irreversíveis. (CASSARES e PETRELLA, 2003). 

De acordo com Grassie e Scott (1988), na presença de luz os materiais 

poliméricos tendem a se degradar de maneira mais acelerada, no entanto a sua taxa 

de oxidação tem efeitos exacerbados devido a presença de poluentes presentes na 

atmosfera, a sua degradação é ocasionada pelo fenômeno de fotólise, a 

decomposição química é ocasionada pela luz e foto oxidação. De maneira geral, a 

fotólise no início conduz a instauração dos polímeros, por outro lado a foto oxidação 

conduz aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos. 

Segundo Mohanty, Misra e Hinrichsen (2000), o processo de degradação 

fotoquímica causado pela luz ultravioleta (UV) irá ocorrer quando as fibras naturais 

estão expostas às condições ambientais extremas, poderá ocorrer a mudança de cor 

na fibra natural, essa mudança e chamada de lignina. 

As fibras de vidro quando expostas a luz do sol por longos períodos de tempos 

sofrem mudanças na interface fibra/resina, as quais são causadas pela formação de 

bolsas de pressão osmótica na superfície da fibra devido ao lixiviamento de 

substâncias solúveis em água na superfície da fibra. No entanto, esses efeitos podem 

ser reversíveis quando a exposição ocorre em um tempo curto, porém quando a 

exposição ocorre em períodos maiores ou prolongados os seus efeitos podem ser 
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irreversíveis, chegando a degradação química da matriz e mudanças na interface do 

material. (GRASSIE, 2007). 

Alguns materiais, como plásticos e polímeros, sofrem algum tipo de degradação 

com a ação de radiação, principalmente a luz do sol. Os efeitos podem ser desde 

desbotamento até a degradação do material, tornando-o quebradiço e menos 

resistente. (PRINGLE, 2004). 

 

2.7.4. Salinidade 

 

As pás de turbinas eólicas instaladas em regiões offshore estão propensas a 

aderir sal em sua superfície através da névoa salina, após um período de prolongada 

exposição em ambiente de atmosfera marinha. 

LI et al. (2017) estudou a influência da névoa salina na redução da eficiência 

do sistema de proteção contra raios e os resultados obtidos nas simulações indicam 

aumento da probabilidade de impacto de raios sob a influência do nevoeiro salino. 

A salinidade denominada de maresia caracteriza-se pela grande quantidade de 

íons cloretos presentes na atmosfera marinha. A mistura desses íons com a umidade 

e os demais componentes da água do mar (sais de magnésio, sais de cálcio, bio-

organismos), quando carregada pelos ventos ou pela impulsão provocada pela própria 

arrebentação, interage com os materiais expostos de diversas maneiras. (ROBERTO, 

2011). 

 De acordo com RAO (2015), a presença de resíduos solúveis e não solúveis, tais 

como pó, areia e sal, quando depositados na superfície da lâmina, aumenta a 

atividade de descargas elétricas na sua superfície. 

 

2.8.  Efeitos Aerodinâmicos 

 

A aerodinâmica é a área da física que estuda os escoamentos de ar e fluidos 

gasosos, efeitos causados em torno de um corpo, e as forças que atuam nesse 

mesmo corpo. No caso das turbinas eólicas, são estudados o escoamento e as 

principais forças aerodinâmicas que atuam nas pás eólicas. (FERNANDES, 2010). 

A Figura 21 apresenta uma secção obtida pelo corte transversal da pá do rotor, 

em formato de perfil alar, o que possibilita determinar a potência extraída a cada 

velocidade do vento. No entanto, este perfil é utilizado para ilustrar as forças que 
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atuam no rotor, por exemplo: força de sustentação e de arrasto, forças que dependem 

das velocidades dos ventos e do ângulo de ataque. (FERNANDES, 2010). 

 

Figura 21. Modelo perfil eólico em formato alar. 

  

Fonte: Adaptado: Aeroespacial II, 2015. 

 

Oliveira e Lopes (2007) destaca alguns conceitos sobre aerodinâmica que 

permitem caracterizar um perfil alar como:  

 

● Intradorso: face inferior do perfil; 

● Extradorso: face exterior do perfil; 

● Linha média: lugar geométrico (ou linha curva) equidistante do intradorso e 

extradorso, que define a curvatura do perfil; 

● Bordo de ataque: Encontro entre a linha média e a parte anterior do perfil; 

● Bordo de fuga: Encontro entre a linha média e a parte posterior do perfil; 

● Linha de corda: é uma linha reta imaginária que une os centros de curvatura do 

bordo de ataque e o bordo de fuga. Trata-se de uma linha de referência para o ângulo 

de ataque. A distância medida ao longo da linha da corda entre o bordo de ataque e 

de fuga é designada de corda do perfil.  

● Ângulo de ataque: é definido como o ângulo formado entre a velocidade do 

escoamento e a linha da corda. 

 

A formação de turbulência ao final do corpo em movimento irá depender 

especialmente de sua forma, portanto, quanto maior a velocidade de deslocamento 

maior serão suas turbulências. As turbulências irão ocorrer devido a depressão 

originada na parte posterior do corpo, quando as linhas de ar não conseguem 

contorná-lo. Quanto mais aberta for a curvatura das linhas de corrente, menor será a 
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depressão e a tendência a formar vibrações. (RIBEIRO, 2011). 

A interferência aerodinâmica entre as pás e a torre pode ocorrer de maneira 

constante nas turbinas eólicas de eixo horizontal e ela acontece devido as pás do rotor 

se encontrarem muito próximas da torre eólica, logo essa interferência aerodinâmica 

pode vir a trazer danos.  

Essa interferência pode afetar de maneira significativa sua aerodinâmica, 

provocando instabilidade nas cargas que atuam na torre. Estudos sobre essas 

interferências têm se mostrado de grande relevância para avaliar o funcionamento 

correto do rotor, visando um maior ciclo de vida de toda a estrutura. 
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3.  Metodologia 

 

A metodologia consistiu em quatro etapas: Construção de um túnel de vento, 

simulação computacional, fabricação dos corpos de prova e ensaios dos corpos de 

prova no túnel de vento, simulando as condições ambientais de trabalho reais das pás 

de aerogeradores. 

 

3.1. Construção do Túnel 

 

Para simular a influência das intempéries regionais no desgaste das pás eólicas 

foi construído um túnel de vento com comprimento de 1744,25 mm e diâmetro de 

249,96 mm, com velocidade máxima de 33,30 km/h ou 9,25 m/s, velocidades essas 

obtidas utilizando o motor monofásico, com potência de 3HP em torno de 2,58 kW. A 

velocidade foi controlada usando um inversor de frequência da fabricante Delta, 

modelo VFD, a 20 km/h ou 5,56 m/s. Na Figura 22 estão descritas as principais partes 

do túnel de vento e a Figura 23 mostra uma vista do projeto e o túnel após construção. 

O túnel de vento foi construído em parceria com o Laboratório de Manufatura 

(LABMAN), localizado no Núcleo de Tecnologia Industrial (NTI) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Na parte externa do túnel de vento foi fixado um passador de ângulo e um 

acrílico em formato esférico em tamanho de 14 cm (item 4 da Fig. 22), assim foi 

possível fixar de maneira adequada o corpo de prova nos ângulos estudados de 0, 45 

e 90° graus. Para simular as intempéries regionais (salinidade e areia) foi anexado ao 

túnel um dosador (item 2 da Fig. 22), pelo qual eram adicionados areia e sal. 

 
Figura 22. Túnel detalhado 
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Itens presentes na Figura 22: 

 

1 Armazenador de resíduos 

2 Expelidor de resíduos 

3  Estabilizador de fluxo 

4 Passador de angulo 

5 Acrílico transparente 

6  Corpo de Prova 

7 Inversor de Frequência 

8 Hélices axiais 

 

Na Figura 23 é possível visualizar o projeto do túnel de vento e comparar com 

ele após a construção. 

 

Figura 23. Túnel de vento: a) Desenho do Projeto; b) Túnel Construído 

  

 

a) 

b) 
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O túnel utilizado tem seção aberta, ventilador com hélices axiais, modelos 

esses classificados em dois tipos, ambos consistem em um conjunto rotor/palhetas 

em uma carcaça cilíndrica com lâminas aerodinâmicas para causar fluxo de ar através 

de um ventilador em uma direção axial, como exemplificado na Figura 24. 

 

Figura 24. Modelo motor centrífugo. 

 

Fonte: França, 1999. 

Após a entrada de ar ocorre a formação de fluxo turbulento, objetivando evitar 

turbulência interna e distribuição desconforme do fluxo de ar. Foi necessária a 

instalação de um difusor do tipo colmeia (item 3 da Fig., 22), com 64 tubos de PVC de 

10mm de diâmetro cada um, com 200 mm de comprimento fixados a duas placas de 

Tecnil de 3mm, garantindo a fixação adequada dos tubos dentro do túnel, como 

exemplificado na Figura 25. 

Figura 25. Difusor: a) Montado b) Instalado no túnel. 

l  
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3.2. Simulação Computacional 

 

As análises computacionais tiveram como objetivo identificar o lugar mais 

adequado a ser fixado dentro do túnel de vento a seção da pá eólica. A partir da 

simulação foi considerado o lugar adequado para fixação do corpo de prova. Assim, 

verificou-se que as regiões entre 1344 mm e 1744,25 mm apresentou menores 

instabilidades no fluxo de ar ou menores turbulências, como apresentado na Figura 

26. 

 

Figura 26. Simulação com seção pá eólica 

 

 

 

Foram utilizadas nas simulações velocidades de 20, 30, 60 km/h, sendo usados 

diferentes ângulos de ataque que variaram em: 0, 45 e 90° graus seguindo as 

condições de trabalho cujas pás eólicas ficam expostas. 

O programa usado para executar as análises foi o ANSYS CFX 14.0, que 

consiste em uma ferramenta computacional amplamente usada na realização de 

simulações multifísicas através do Método dos Elementos Finitos (FEM) e Método dos 

Volumes Finitos (FVM).  
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3.3. Preparação das Amostras  

 

Ambas as amostras, tanto as pás eólicas usadas nos ensaios no túnel de vento 

como as submetidas a ensaios de tração e flexão, foram confeccionadas com duas 

camadas de fibra de vidro, sendo uma em tecido bidirecional de fibra de vidro do tipo 

E e outra manta de fibra de vidro com 0,450 Kg/M² e utilizado resina ortoftálica como 

matriz. 

Para fabricação dos corpos de provas foi usado como matriz resina poliéster 

insaturada do tipo ortoftálica, da fabricante ARA Química S/A (2017), sendo adquirida 

em loja especializada na fabricação e manutenção de materiais compósitos. De 

acordo com a fabricante ARA Química S/A (2017), os valores apresentados na Tabela 

1 estão de acordo com testes típicos realizados com materiais usados em seus 

laboratórios, com pequenas variações em amostras, portanto esses valores típicos 

não podem apresentar garantia ou servirem como especificação. 

 

Tabela 1 – Propriedades Resina Ortoftálica 

Propriedades da Resina Líquida Az 1.0 – Padrão 

Cor depois de curada Incolor 

Resistência a Tração 57,0 MPa ASTM D-638 

Módulo de Tração 1970  MPa ASTM D-638 

Alongamento % 3,2 ASTM D-638 

Resistência a Flexão 84,4 MPa ASTM D-790 

Módulo na Flexão 2814,3 ASTM D-790 

Fonte: Adaptado de ARA Química S/A (2017). 

 

3.3.1. Amostras para o Ensaio no Túnel de Vento 

 

O perfil aerodinâmico escolhido para a construção das amostras que foram 

avaliadas nos ensaios no túnel de vento foi a NACA 7715 (National Advisory 

Committee for Aeronautics). Os corpos de prova foram confeccionados com 

comprimento de 17 cm e a espessura utilizada foi de 2,5 cm. Estes parâmetros 

levaram em consideração o limite de raio do túnel que será utilizado para os testes 

que é de 25,0 cm, como visualizado na Figura 27. 
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Figura 27 – Corpo de Prova da seção pá eólica no formato NACA 7715. 

 

 

Estes corpos de prova foram construídos sobre um molde em madeira, onde 

foi assentado, em sua superfície, o tecido bi direcional e a manta de fibra de vidro e 

em seguida aplicada uma camada de resina ortoftálica fazendo a junção entre as 

partes do corpo de prova. 

Com objetivo de facilitar a fixação e as mudanças de ângulo do corpo de prova 

no ensaio dentro do túnel foi feito um furo com dimensão de 5 mm na lateral do corpo 

de prova. As superfícies do corpo de prova foram pintadas com tinta branca acrílica 

fosca, estando bem próximo das especificações usadas na indústria eólica. Os corpos 

de prova foram construídos por um profissional que atua em empresa de construção 

e reparos de materiais em fibras de vidro. 

 

3.3.2. Corpos de prova Submetidos a Ensaios de Tração e Flexão 

 

Os corpos de prova utilizados para a determinação das propriedades 

mecânicas possuem largura de 2,7 cm, espessura de 0,23 cm e comprimento de 20 

cm. Os corpos de prova foram preparados com mesmo material e modo com que as 

amostras do item anterior e submetidos à ensaios mecânicos, seguindo as normas 

ASTM D3039 (ASTM, 2005) e ASTM D790 (ASTM, 2010). Os ensaios objetivaram 

verificar as deformações que podem ocorrer no material, tais como: rupturas, 

resistência do material utilizado e carga máxima que o material suporta, permitindo 

medir de maneira satisfatória a resistência do material que está sendo utilizado. A 

figura 28 exemplifica o modelo utilizado nos ensaios. 
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Figura 28 – Corpos submetidos a ensaios de tração e flexão. 

 

 

 Na fabricação dos corpos de prova foi usado um molde de ferro fundido, cujas 

dimensões são 200 x 200 x 12 mm, entre a resina e as mantas de fibra de vidro foi 

usado um vidro diminuindo a espessura dos corpos de prova, objetivando se 

enquadrar nos parâmetros da norma ASTM D3039 (2005) e ASTM D790 

(ASTM,2010). Acredita-se que o uso dos moldes na confecção dos corpos de prova 

minimize a quantidade de bolhas de ar em seu interior. 

 

Figura 29 – Modelo de corpo de prova usados nos ensaios de tração e flexão. 

 

 

O uso de tab’s nas extremidades do corpo de prova não é de uso obrigatório, 

pois o mesmo é um laminado multidirecional com espessura de 0,23 cm, e os ensaios 

com corpos de prova sem tab’s nas extremidades gera resultados aceitáveis. 

Foi usado 400 mL de resina na fabricação dos corpos de prova, a resina possui 

densidade de 1,125 g/cm³. Foi adicionado 4,0 mL de MEK-P (peróxido de metil-etil-
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cetona) como catalisador, correspondendo a 1% da massa da matriz utilizada. A 

porcentagem de material utilizado no fabrico dos 7 corpos de prova foi de 95,12% de 

resina, 1,29% de tecido de fibra de vidro e 3,59% em manta de fibra de vidro. Um dos 

principais motivos para utilizar a resina ortoftática se deu pelo seu menor custo 

comercial e por ser um material de fácil manuseio.  

  

3.4. Ensaios Mecânicos 

 

Para obter conhecimento das características dos compósitos utilizados na 

fabricação dos corpos de prova, foi realizado os ensaios de tração e flexão. Através 

desses ensaios é possível saber as propriedades mecânicas tais como: Resistência a 

Tração (RT) e Flexão (RF) e deformação máxima das amostras. 

Para realização dos ensaios de Tração e Flexão fez uso de uma máquina de 

ensaio universal da marca Shimadzu, AGX 300, com potência máxima de 30 

toneladas. Os ensaios foram realizados a uma temperatura de ± 25°C e foram 

realizados no laboratório de ensaios mecânicos do Departamento de Engenharia de 

Materiais da UFRN. 

Os ensaios de tração e flexão foram realizados baseando-se na norma ASTM 

D3039. Foram confeccionados 7 corpos de prova para serem submetidos a ensaios 

de tração e flexão. 

  

3.4.1. Ensaios de Tração 

 

Quatro dos sete corpos de prova foram submetidos a uma força de tração 

uniaxial de 30,96 a 68,17 N/mm², o que tendeu a esticá-lo ou alongá-lo até ocorrer 

sua ruptura. No ensaio, o corpo de prova foi submetido a uma velocidade de 

deslocamento de 2 mm/m e ao mesmo tempo são realizadas medidas das forças de 

deformação que se aplicam, como mostra a Figura 30. 
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Figura 30 – Ensaio de Tração 

 

 

3.4.2. Ensaios de Flexão 

 

O ensaio de flexão em três pontos consiste na aplicação de uma força no centro 

do corpo de prova a uma velocidade de deslocamento de 2 mm/m, padronizado e 

apoiado em dois pontos, e a sua carga é aumentada gradativamente até que ocorra a 

ruptura do corpo de prova. Foram feitos ensaios de flexão em 3 dos 7 corpos de prova.  

A medida da carga aplicada e o deslocamento do ponto central é a resposta do 

ensaio, e os principais resultados do ensaio de flexão são: modulo de tensão á flexão, 

deformação e flecha. A figura 31 mostra o ensaio de flexão de um dos corpos de prova. 

 

Figura 31 – Ensaio de flexão 
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3.5.  Caracterização dos Corpos de Prova 

 

3.5.1. Massa (Perda Mássica)  

 

Antes e após cada ensaio, os 15 corpos de prova submetidos aos ensaios 

foram pesados em uma balança analítica, objetivando verificar sua perda ou ganho 

de massa após serem submetidos aos ensaios. 

 

𝜌 =
𝑚

𝑣
 

ρ: densidade (kg/m3) 

m: massa (kg) 

V: volume (m3) 

 

3.5.2. Rugosidade  

 

As superfícies dos corpos de prova foram analisadas antes e depois de cada 

ensaio com um rugosímetro portátil, modelo Taylor Hobson Surtronic 25. Todos os 

ensaios foram realizados em parceira com o Laboratório de Metrologia da UFRN.  

As análises foram realizadas em 6 regiões diferentes (regiões 2,3,4,5,6 e 7), 

sendo 6 análises em direção Y vertical e 6 em direção X horizontal na superfície do 

corpo de prova, totalizando 12 análises nos corpos de prova, como exemplificado na 

Figura 32. Os parâmetros utilizados nas medições seguiram os padrões da norma ISO 

4288 (1996): cut-off 0,8 mm e comprimento de amostragem de 4 mm. 

 

Figura 32 – Metodologia de análise para rugosidade. 
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3.5.3. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada com o objetivo de avaliar as 

alterações ocorridas na microestrutura da pá durante os ensaios e, 

consequentemente, os mecanismos de desgastes que ocasionaram a alteração em 

sua estrutura.  

Para realização das análises em MEV seguiu a metodologia de leituras 

demonstradas na Figura 33 a seguir: 

 

Figura 33 – Metodologia para leitura do MEV  

 

 

Foram analisadas em MEV 9 amostras dos 15 ensaios que foram realizados. 

O equipamento é do fabricante Hitachi, modelo TM 3000, pertencente ao Laboratório 

de Caracterização do Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais da UFRN.  

 

3.6. Ensaios no Túnel de Vento 

 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Manufatura (LABMAN), 

localizado no Núcleo de Tecnologia Industrial (NTI) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). 

Para obtenção de dados relacionados a velocidade, foi utilizado nas medições 

um anemômetro do fabricante DWYER, modelo DFM 8904. Após as medições foi 

possível verificar a velocidade do túnel de vento e em seguida feito o controle para a 

velocidade desejada de 20 km/h de fluxo interno. 

Os ângulos de inclinação usados nos ensaios foram de 0, 45 e 90°, sendo estes 

comumente enfrentados pelas pás eólicas em condições reais de trabalho. Para cada 

ângulo foram feitos 9 ensaios de 12 horas, totalizando 180 horas de ensaios. Destes, 

6 ensaios foram realizados usando somente areia, outros 6 ensaios usando areia e 

sal e outros 3 utilizando apenas o fluxo de ar. 
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Portanto, para que os resíduos de areia e sal fossem carregados no sentido do 

fluxo de ar para dentro túnel de vento, foi usado um compressor da marca Schulz com 

potência máxima de 120 Psi. A pressão de vazão de ar foi limitada a 58 Psi e a 

velocidade do fluxo de ar teria que estar uniforme com a velocidade de 20 km/h, sendo 

essa velocidade usada na parte interna no túnel de vento. 

Na construção do expelidor de resíduo foi usado um tubo de cobre (0,6 mm) 

com dimensões de 1,4 mm de diâmetro. A escolha por usar o cano de cobre levou em 

consideração a sua boa resistência química, mecânica e à corrosão, além disso 

apresenta longa durabilidade, quando comparado a outros materiais. Também foi 

fixado na superfície do túnel de vento um reservatório de areia e sal com volume 

aproximado de 2 litros e a vazão usada nos ensaios foi de 0,355 g/s ou 1,28 kg/h de 

resíduos sólidos.  

Antes do ensaio, a areia e sal foram secados em estufa por 12 horas para 

retirada da umidade e peneirada numa peneira Bertel com dimensão máxima de 1 µm, 

com o objetivo de ter uma granulometria uniforme. Os ensaios com areia e sal usaram 

uma proporção de 10:1 destes elementos. O sal foi seco em estufa por 24 horas antes 

de ser adicionado à areia e utilizado nos ensaios. 

Toda a estrutura do túnel foi construída em fibra de vidro levando em 

consideração a resistência, durabilidade, facilidade de construção e manuseio. 
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4. Resultados e Discussões  

 

4.1. Simulação Computacional 

 

Foi feita análise computacional utilizando a ferramenta ANSYS com intuito de 

analisar o comportamento do ar quando formado nas partes internas do túnel de 

vento. O objetivo desta análise foi identificar o local onde o vento apresentava 

menores turbulências, sendo esse o local desejável para fixação do corpo de prova, 

a qual será simulada nos testes reais. 

O dado de entrada utilizado na simulação foi de 10 m/s. após feita a 

simulação, verificou-se que, devido as turbulências que ocorrem nas paredes do 

túnel, a velocidade que chega a superfície da pá eólica é de 6,127 m/s, como é 

apresentado na Figura 34. 

 

Figura 34 – Simulação computacional 

 

 

Foram feitas 9 simulações, usando velocidades de 20, 40, 60 km/h. Para cada 

uma das velocidades foi usado os ângulos de 0°, 45°, 90° graus, objetivando analisar 

os campos de velocidade e pressão que influenciam na aerodinâmica do corpo de 

prova. 

Na Figura 35 são apresentadas as imagens das simulações realizadas em 
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ângulos de 0°, 45° e 90° e velocidade de 20 km/h, sendo possível perceber a partir da 

imagem "a" que a pressão é menor na superfície e maior na parte inferior do perfil 

utilizado, resultando uma força de sustentação positiva. À medida que a velocidade 

do fluxo for aumentada sobre corpo de prova, maior será a diferença de pressão 

atuante, portanto o campo de velocidade mostrou aceleração no ângulo de entrada. 

 

Figura 35 - Simulação Ângulo a) 0° ; b) 45°; c) 90º 

 

 

Na imagem "b" é demonstrada a simulação em ângulo de 45°, sendo possível 

observar um maior ângulo de entrada e consequentemente maior contato de fluxo de 

ar com a superficie do perfil. Dessa forma, em longo prazo, esse ângulo causará maior 

desgaste em sua superficie. Na imagem é possível ver que as maiores forças de 

sustentação são encontradas no ângulo de  45°. 

Na imagem "c" é apresentada a simução em ângulo de 90°. O corpo de prova 

ficou submetido a maiores diferenças de pressão quando comparado aos demais 

ângulos estudados. Essa turbulência se forma na parte traseira do perfil, devido a 

passagem de fluxo de ar poderá ocasionar a formação de umidade nessa região, 

quando comparado pás eolicas em condições de trabalho reiais, em longo prazo essa 

umidade pode ocasionar a ruptura das juntas de ligação entre fibras e matriz em 

estruturas de maior porte. 

Após feita a análise de imagem gerada pelo ANSYS, verificou que o lugar mais 

a) 

b) c) 
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adequado a se fixar a pá eólica é entre 1344 mm e 1744,25 mm, onde o fluxo de ar 

apresentou menores turbulências aerodinâmicas. Os resultados obtidos com as 

simulações numéricas dos 9 casos propostos já eram qualitativamente esperados, 

portanto este estudo preliminar serviu de base para o estudo experimental, o qual 

objetiva estudar as degradações que as partículas de areia e sal causam, quando 

transportadas pelo vento, sobre as superfícies das pás de turbinas eólicas e sua 

relação com a velocidade do vento e o ângulo de ataque as lâminas. 

 

4.2. Ensaios Mecânicos  

 

4.2.1. Ensaios de Tração 

 

Na Tabela 2 são apresentados os resultados obtidos nos ensaios de tração, 

dados usados e características de formulações escolhidas. 

 

Tabela 2 - Resultados obtidos nos ensaios de tração 

Parâmetros Unidade Resistência a tração (MPa) Alongamento total (%) 

Corpo 1 61,4 7,6 

Corpo 2 62,3 5,0 

Corpo 3 68,2 4,2 

Média 62,3 5,0 

Desvio Padrão 3,0 1,5 

 

Os valores obtidos nos ensaios de tração foram comparados com os valores 

obtidos por Freire júnior e Aquino (2002), o qual desenvolveu um laminado 

confeccionado por processo manual, sendo usado como matéria prima resina 

poliéster ortoftálica, reforços de mantas e tecidos têxteis cruzados em fibra de vidro-

E. 

Os valores obtidos por Freire júnior e Aquino (2002) nos ensaios de tração 

feitos no laminado virgem, os valores de resistência máxima obtidos foi de 28,75 MPa, 

após feito ensaios de um milhão de ciclos os valores máximos de tração obtidos foram 

de 46 MPa, no entanto a partir do valor médio encontrado neste trabalho, quando 

comparado com o laminado virgem, o valor tração obtido por este trabalho foi de 

46,14% acima, quando comparado com o laminado após a realização do ensaio de 
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um milhão de ciclos, o valor foi de 26,16% acima dos valores obtidos por Freire júnior 

e Aquino (2002).  

 

4.2.2. Ensaios de Flexão 

 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados obtidos em todos os ensaios de 

flexão de três pontos e características escolhidas. 

 

Tabela 3 – Dados obtidos nos ensaios de flexão de três pontos 

Parâmetros Unidade Máxima Tensão (MPa) Máximo Deslocamento (mm) 

Corpo 1 100,2 21,4 

Corpo 2 96,4 21,2 

Corpo 3 90,4 24,6 

Média 95,7 22,4 

Desvio Padrão 4,9 1,9 

 

 Os valores obtidos nos ensaios de flexão foram comparados com valores 

obtidos por Pereira (2012), o qual utilizou para construção de seus corpos de prova a 

mesma resina e manta de fibra usados na fabricação dos corpos de prova deste 

trabalho. 

A média obtida nos ensaios apresentou aumento de 12,4% acima dos valores 

médios obtidos por Pereira (2012), estando esse valor dentro dos padrões 

estabelecidos pelo fabricante da resina.  

A máxima tensão aconteceu no corpo de prova 1, apresentando 17,6% acima 

dos valores obtidos no trabalho citado e a menor tensão foi apresentada no corpo de 

prova 3, estando 6,2% acima dos valores obtidos por Pereira (2012). 

No tocante às deformações máximas obtidas, o corpo de prova 3 apresentou a 

maior deformação, estando com 9,8% acima da média obtida nos ensaios, e o corpo 

de prova 2 apresentou a menor deformação, estando com 5,3% menor que a média 

obtida nos ensaios. 
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4.3. Caracterização dos Perfis Após Desgaste 

 

4.3.1.  Perda de Massa 

 

Antes e após a realização dos ensaios, todos os corpos de prova foram 

pesados em uma balança analítica com intuito de identificar as amostras que sofreram 

maior desgaste. Cada corpo de prova foi submetido a ensaio de 15 horas e velocidade 

de 20 km/h, variando o ângulo do corpo de prova em 0, 45 e 90° graus. 

Em todas as condições ensaiadas houve perdas de massa do corpo de prova. 

Mostra-se na Tabela 4 a porcentagem de desgaste em relação a perda de massa dos 

corpos de prova ensaiados em diferentes ângulos de ataque, usando partículas de 

areia, areia (sal) e o fluxo de ar. 

 

Tabela 4 – Gráfico perda de massa após ensaios 

Pá Perda (%) Posição (°) Resíduos 

1 0,29% 0 Areia 

2 0,48% 45 Areia 

3 0,30% 90 Areia 

4 0,29% 0 Areia 

6 0,96% 45 Areia 

7 0,65% 90 Areia 

8 0,45% 0 Areia+Sal 

9 1,06% 45 Areia+Sal 

10 0,55% 90 Areia+Sal 

11 0,46% 0 Areia+Sal 

12 0,50% 45 Areia+Sal 

13 0,62% 90 Areia+Sal 

15 -0,01% 0 Fluxo de Ar 

16 0,20% 45 Fluxo de Ar 

17 0,21% 90 Fluxo de Ar 

 

Para os ensaios realizados utilizando resíduos de areia, o ângulo de 0° 

apresentou uma perda de massa de 0,29% em ambos ensaios realizados, como 
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mostra os pontos 1 e 4 da tabela, apresentando o menor desgaste quando comparado 

aos demais ângulos estudados. 

  Já no ângulo de 45° apresentou uma perda de massa de 0,48% e 0,96% 

mostrando um desgaste superior aos demais ângulos estudados, como evidencia os 

pontos 2 e 6 da tabela. 

Nos ensaios de 90° apresentou desgaste de 0,30% e 0,65% como mostra os 

pontos 3 e 7 da tabela, o mesmo apresentou desgaste inferior ao ângulo de 45° e 

superior ao desgaste no ângulo de 0°. 

Nos pontos 8, 9, 10, 11, 12, 13 são apresentados os resultados dos ensaios 

realizados usando partículas de areia e sal, seguindo a mesma ordem de comparação.  

O ângulo de 0° apresentou uma perda de 0,45% e 0,46%, como mostra os 

pontos 8 e 11 na tabela, apresentando a menor perda de massa entre os demais 

ângulos ensaiados. 

Para o ângulo de 45° a perda de massa foi de 1,06% e 0,50%, como mostra os 

pontos 9 e 12 na tabela, apresentando uma perda de massa superior aos demais 

ângulos as quais foram realizados ensaios. 

O ângulo de 90° obteve uma perda de massa de 0,55% e 0,62%, como mostra 

os pontos 10 e 13 na tabela, a perda de massa foi superior aos ensaios realizados no 

ângulo de 0° e inferior ao ângulo de 45°. 

Foram realizados três ensaios usando apenas o fluxo de ar, objetivando 

verificar alterações ocasionadas pelo contato do ar com a estrutura do corpo de prova. 

Os ensaios seguiram o mesmo padrão usado nos ensaios anteriores e os valores 

contendo as perdas ou ganho de massa são apresentados nos pontos 15, 16 e 17 da 

Tabela 5. 

No ângulo de 0° a massa se manteve constante, como é apresentado no ponto 

15 da tabela. Esse aumento provavelmente foi ocasionado pela umidade do ar acima 

da média ou causado pela presença de algum resquício de resíduos advindo de outros 

ensaios realizados no túnel. 

No ângulo de 45° a perda de massa foi de 0,20% como demonstrado no ponto 

16 da tabela, utilizando apenas o fluxo de ar teve a perda de massa na estrutura do 

corpo de prova, ocasionou 50% menos perda de massa quando comparado com os 

ensaios usando partículas de areia e areia (sal). 

Para o ângulo de 90° a perda de massa foi de 0,21%, sendo apresentado no 

ponto 17 da tabela, a perda de massa apresentou 0,01% mais perda de massa que o 
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ângulo de 45°, quando comparado aos demais ensaios usando partículas de areia e 

areia (sal) a perda de massa ficou 30% abaixo das perdas ocasionadas usando 

partículas, essa perda pode estar ligada diretamente ao ângulo entrada vertical de 

fluxo de ar, que atua de maneira mais agressiva quando em contato com a superfície 

do corpo de prova. 

Em todos os ensaios a perda de massa foi superior para o ângulo de 45°, 

podendo esse fator estar ligado diretamente a uma maior região de contato do fluxo 

de ar com o corpo de prova. Quando comparados os dois materiais usados e o fluxo 

de ar, em todas as simulações aconteceu desgaste, em ambos os ensaios usando 

partículas de areia e areia (sal) apresentaram características de desgaste abrasivo na 

superfície do corpo de prova, e nos ensaios usando apenas o fluxo de ar, em longo 

prazo em sua superfície irá apresentar rugosidade, sendo ocasionado principalmente 

pela umidade presente no ar e micro resíduos presentes ali no meio. 

Porém os ensaios usando partículas de areia e sal ocasionaram uma perda de 

1% acima das partículas de areia, nos ensaios usando apenas o fluxo de ar 

apresentou desgaste entre 30% e 50% menos perda de massa quando comparado 

aos ensaios usando resíduos. 

A taxa de desgaste aumentou com o aumento do ângulo de impacto como 

demonstrado na tabela 4, nos ensaios 2,3,6,7,9,10,12,13,16,17, para todos os ensaios 

a perda de massa esteve diretamente ligada ao tempo de exposição do material no 

ensaio. De acordo com Fouad (2011), os mecanismos de desgaste estarão em íntima 

relação com os ângulos do impacto, quão maior for a velocidade utilizada nos ensaios 

para esse tipo de partículas, maior será seu desgaste e os ângulos de impacto é um 

dos fatores mais importantes para entender o comportamento de erosão do material 

compósito.  
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4.3.2. Rugosidade 

 

Na Figura 36 são apresentados os dados com médias de rugosidade de 

desgaste obtidos antes e após os ensaios usando partículas de areia e areia com sal, 

no entanto poderá haver aumento ou diminuição da rugosidade na superfície, estando 

esses valores associados diretamente aos ângulos a qual o corpo de prova foi 

ensaiado. A metodologia usada na obtenção dos dados seguiu a ordem descrita na 

imagem 34, valores obtidos em direções X e Y. 

Nos pontos 1, 2 e 3 apresentados no gráfico mostra resultados obtidos nos 

ensaios em ângulos de 0°,45° e 90° graus, para esses ensaios foi usado apenas 

partículas de areia, em todos os testes de rugosidade realizados após os ensaios 

apresentou aumento de rugosidade em sua superfície, no ponto 1 teve um aumento 

de 0,21, no ponto 2 teve um aumento de 0,25 e no ponto 3 teve um aumento de 0,23 

micrometros de rugosidade.   

Para os pontos 4, 6 e 7 foi realizado ensaios usando apenas partículas de areia 

e seguiu a mesma ordem de ângulo de 0°,45° e 90° utilizada todos os ensaios, no 

ponto 4 teve uma diminuição de rugosidade em -0,08 micrometros, podendo esta 

diminuição está ligado diretamente ao ângulo de contato a qual as partículas de areia 

têm com a superfície do corpo de prova ou alguma imperfeição demonstrada pelo 

material utilizado, no ponto 6 teve um aumento de 0,25 micrometros e o ponto 7 teve 

um aumento de 0,29 micrometros de rugosidade em sua superfície. 

 

Figura 36 – Média e desvio padrão 

 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17

Antes 1,17 1,26 1,41 0,73 1,03 1,30 1,72 1,45 1,55 1,47 1,40 1,48 0,86 1,24 1,27

Depois 1,38 1,51 1,64 0,65 1,28 1,59 1,52 1,39 1,41 1,56 1,48 1,51 0,89 1,55 1,46
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Os dados obtidos nos pontos 8, 9 e 10 os corpos de prova apresentaram 

diminuição de rugosidade em sua superfície, foi utilizado nos ensaios partículas de 

areia e sal, no ponto 8 teve uma diminuição de -0,2 micrometros de rugosidade em 

sua superfície, no ponto 9 a diminuição de rugosidade em sua superfície foi de -0,06 

micrometros e no ponto 10 a diminuição de rugosidade superficial foi de -0,14 

micrometros, esta diminuição de rugosidade pode estar ligada diretamente com a 

umidade presente nas partículas de sal. 

Os valores obtidos nos pontos 11, 12 e 13 apresentaram aumento de 

rugosidade em sua superfície, para o ponto 11 o aumento de rugosidade foi de 0,09 

micrometros, no ponto 12 apresentou aumento de rugosidade de 0,08 e no ponto 13 

o aumento foi de 0,03 de rugosidade em sua superfície, esse aumento de rugosidade 

pode estar ligado principalmente à fatores climáticos, já que os ensaios foram 

realizados em dias diferentes, demonstrando que quanto maior for a umidade do ar 

maior será a rugosidade apresentada na superfície do material, no entanto foi utilizado 

os mesmos particulados de areia e sal usado nos ensaios 8,9,10. 

Os pontos 15, 16 e 17 teve aumento de rugosidade em sua superfície, no 

entanto para esses ensaios foi utilizado apenas o fluxo de ar, possivelmente esse 

aumento de rugosidade pode ter sido ocasionado pela presença de alguns resíduos 

provenientes de ensaios anteriores ou partículas existentes no ar, no ponto 15 o 

aumento de rugosidade em sua foi de 0,03 micrometros, no ponto 16 teve um aumento 

de 0,31 micrometros e no ponto 17 teve um aumento de 0,19 micrometros. 

Os resultados demonstraram uma diminuição de rugosidade para os pontos 4, 

8, 9 e 10, estando essa diminuição relacionada ao contato das partículas com a 

superfície do corpo de prova ocasionando o lixamento da região de contato e 

diminuindo ainda mais a rugosidade, os demais pontos apresentaram aumentos 

significativos em suas rugosidades, no entanto esse aumento é característica do 

contato das partículas com a superfície dos corpos de prova, podendo essas 

alterações ocasionar a diminuição da resistência mecânica dos materiais e ocasionar 

uma serie de danos na superfície quando não observados os seus efeitos na estrutura 

dos materiais. 
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4.3.3. Microscopia Eletrônica de Varredura  

 

Após os ensaios de 12 horas para cada corpo de prova, todas as amostras 

foram limpas com jateamento de ar afim de retirar todas as partículas de areia e sal 

ou algum resíduo presente na superfície dos corpos de prova. Após a limpeza as 

amostras foram caracterizadas em MEV, objetivando identificar a morfologia da 

superfície desgastada, o modo de desgaste e as deformações que foram ocasionadas 

pelas partículas em contato com a superfície do corpo de prova.  

Foram selecionados alguns corpos de prova para analisar a influência do 

contato das partículas de areia e o ângulo de ataque, sendo as amostras 4, 6 e 7 

selecionadas. Para analisar os efeitos do sal na degradação do compósito foram 

selecionados os corpos de prova 11,12 e 13, as quais foram submetidos a ensaios 

usando areia e sal e para analisar o efeito do fluxo de ar na superfície foram 

selecionados os corpos de prova 15, 16 e 17. 

 A Figura 37 mostra a superfície do corpo de prova com ampliação de 800x em 

condições iniciais de uso, a mesma não foi submetida a ensaios de desgaste. Estas 

imagens servem para comparação do estado inicial e final, ou seja, após o ensaio de 

desgaste.  

 

Figura 37– Corpo de prova sem ensaio 
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A Figura 38 mostra o corpo de prova que foi submetido a ensaio de desgaste 

em ângulo de 0° utilizando só partículas de areia. Na imagem é possível observar 

vários pontos de desgaste, principalmente no bordo de entrada e nas demais partes 

do corpo de prova, onde o desgaste é mais disperso. Estes desgastes foram 

ocasionados principalmente pelo contato e atrito das partículas de areia em sua 

superfície, como exibido na imagem o desgaste apresentou vazios e micro camadas 

no bordo de entrada do corpo de prova, característico do desgaste erosivo. 

 

Figura 38 – Ensaio com areia a 0° 

 

 

Na Figura 39 é apresentado o corpo de prova que foi simulado em ângulo de 

45° usando partículas de areia, portanto o bordo de entrada aumenta e 

consequentemente a região de contato das partículas com a superfície do corpo de 

prova, ocasionando um desgaste bem superior aos demais ângulos ensaiados nesse 

estudo. Nas imagens de MEV é visível a deformação ocasionada pelo choque das 
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partículas com a superfície. 

De acordo com Sinmazçelik et. al. (2008), o ângulo de impacto de 45° pode ser 

avaliado como um ângulo ideal, pois é possível ver os efeitos de impacto vertical das 

partículas e uma notável abrasão material na superfície. 

Além disso, no caso de abrasão transversal, as altas tensões interfaciais de 

tração são geradas pelos impactos das partículas, causando descolamento intenso e 

quebra das fibras, que não são suportadas pela matriz, no entanto o impacto contínuo 

das partículas nas fibras ocasiona formação de fissuras perpendiculares ao seu 

comprimento. 

 

Figura 39 – Ensaio com areia a 45° 

 

 

Mostra-se na Figura 40 o corpo de prova após ensaio em ângulo de 90°, o 

comportamento das partículas na superfície do corpo de prova em 90° é diferente dos 

demais ângulos estudados, é esperado que os perfis tenham o comportamento de 

desgaste por erosão, portanto cada partícula erodente tem uma velocidade totalmente 
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vertical e exerce um impacto na superfície do material. 

 

Figura 40 – Ensaio com areia a 90° 

 

 

Embora as partículas possuam uma mesma velocidade e impacto, quando 

comparado aos ângulos de 0° e 45°, no ângulo de 90° haverá a quebra das fibras 

após o contato com as partículas, no entanto irá formar pequenos fragmentos em sua 

superfície de contato, ocasionando a remoção de seus lugares entorno da matriz 

(SINMAZÇELIK,2008). 

Fica claro a partir das imagens em MEV que há um aumento significativo da 

rugosidade na superfície dos corpos de prova ensaiados, no caso dos corpos de prova 

submetidos aos ensaios em ângulos de 0° e 45° ocorreu o desgaste abrasivo e as 

mudanças podem ser vistas claramente nas imagens. Já no ângulo de 90°, ocorreu a 

erosão devido inclinação vertical de contato corpo de prova e partículas. 

 No entanto em todos os ângulos estudados os corpos de prova apresentaram 

microfissuras em sua superfície, sendo notadamente apresentado pelos pequenos 

fragmentos, deformações, remoções, fraturas ocasionadas nas fibras e matriz, como 

apresentados nas imagens 38, 39 e 40. 

Nas Figuras 41, 42 e 43 são apresentadas as imagens dos corpos de prova 
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que foram ensaiados com partículas de areia e sal, portanto os ensaios seguiram as 

mesmas angulações de 0°, 45° e 90°, seguindo o mesmo padrão dos ensaios 

realizados só com partículas de areia.  

De acordo LI et al. (2017), as pás das turbinas eólicas instaladas em offshore 

ou em regiões costeiras ficam expostas a névoas salinas, que podem ser aderidas 

com facilidade em sua superfície. 

Na Figura 41 é exibido corpo de prova de que foi submetido a ensaio em ângulo 

de 0° utilizando partículas de areia e sal. Nas imagens em MEV é possível observar o 

formato de desgaste diferente dos ensaios realizados só com areia. Nesse ensaio as 

partículas de areia e sal se aderem à superfície do corpo de prova, formando 

pequenas camadas adesivas, característico do desgaste por fadiga, portanto o 

desgaste está mais presente no bordo de entrada, característico dos ensaios 

realizados nesse ângulo. 

 

Figura 41 – Ensaio com areia e sal a 0°

 

 

No ensaio de 45°usando partículas de areia e sal, apresentado na Figura 42, 

as imagens em MEV mostram uma formação bem maior de resíduos em sua 
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superfície, quando comparado o mesmo ensaio usando apenas partículas de areia na 

imagem 38, o corpo de prova exibe várias etapas no processo de erosão e remoção 

de material, no entanto a matriz que cobre a fibra parece ter sido quebrada devido aos 

impactos repetidos das partículas de areia, formando pontos de erosão em sua 

superfície. 

 

Figura 42 – Ensaio com areia e sal a 45°. 

 

  

Na Figura 43, é apresentado o desgaste ocasionado no ângulo de 90°utilizando 

partículas de areia e sal, portanto está visível nas imagens em MEV, na superfície do 

corpo de prova teve uma grande taxa de erosão, estando essa erosão acentuada 

relacionada principalmente ao ângulo de impacto horizontal das partículas, 

ocasionando o desfibramento e retirada de quase toda a fibra presente na superfície 

do corpo de prova. Os pontos escuros ao redor da fibra podem estar relacionados a 
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baixa adesão da fibra de vidro com a matriz. 

 

Figura 43 – Ensaio com areia e sal a 90° 

 

 

A seguir serão apresentadas as imagens em MEV dos corpos de prova 15, 16 

e 17 que foram submetidos a ensaios por um período de 12 horas usando apenas o 

fluxo de ar e variando os ângulos em 0°, 45° e 90°. 

Na Figura 44 é apresentado o corpo de prova que foi submetido a ensaio em 

ângulo de 0°. A superfície do corpo de prova apresentou pequenos pontos brancos 

quando visto em MEV, provavelmente característico da aderência da tinta utilizada na 

pintura dos corpos de prova, visualmente o corpo de prova não apresentou 

características significativas de desgaste em sua superfície. 
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Figura 44 – Ensaio com Fluxo de ar 0° 

 

 

No ensaio em ângulo de 45°, apresentado na Figura 45, o corpo de prova 

manteve a mesma característica do ângulo de 0°, apresentando pontos na cor branca 

em sua superfície e manteve características uniformes em toda a sua estrutura, não 

apresentando evidencias de desgastes erosivos. 
 

Figura 45 – Ensaio com fluxo de ar a 45° 
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Na figura 46 é apresentado o ensaio que foi realizado em ângulo de 90°. A 

imagem apresenta as mesmas características demonstradas nos ensaios anteriores 

de 0° e 45°, exibindo pontos brancos que é uma provável característica da pintura, 

ficando mais evidente a maneira desconforme a qual a tinta se aderiu a superfície do 

corpo de prova. 

 

Figura 46 – Ensaio com fluxo de ar a 90° 
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5. Conclusões  

 

 A metodologia de ensaio em túnel de vento utilizada mostrou-se adequada, 

confiável e compatível com o experimento proposto. Através da construção do 

túnel e suas adaptações foi possível simular as condições de trabalho reais de 

operação as quais as pás de aerogeradores ficam expostas, a perda de massa 

está inteiramente ligada ao tempo de exposição do material no ensaio, portanto 

quanto maior for a velocidade de ensaio utilizando esses tipos de partículas, 

maior será seu desgaste, estando os mecanismos de desgaste em íntima 

relação com os ângulos do impacto. 

 

 Através das simulações computacionais foi possível avaliar comportamento 

aerodinâmico dentro do túnel de vento e a partir de então foi possível identificar 

o melhor lugar a ser fixado o corpo de prova e consequentemente identificar que 

o ângulo de 45° graus ocasionaria maior desgaste na superfície do corpo de 

prova, devido a maior região de contato do fluxo de ar com a superfície e o corpo 

de prova. 

 

 Nos ensaios utilizando partículas de areia e sal, a perda foi de 1% acima dos 

ensaios utilizando apenas areia. Já nos ensaios usando apenas o fluxo de ar, 

apresentou desgaste entre 30% e 50% menos perda de massa quando 

comparado com os demais ensaios. 

 

 As morfologias das superfícies erodidas dos corpos de prova foram observadas 

por MEV e o resultado sugere que os contatos das partículas de areia e areia e 

sal ocasionaram a erosão, remoção da matriz e exposição das fibras, causando 

o craqueamento das fibras e a remoção de fibras quebradas. 
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