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Resumo 

Neste trabalho estuda-se o comportamento dinâmico da ação do vento 

(cargas aleatórias) em torres de aerogeradores. A estrutura da torre foi 

simplificada como um elemento de barra com uma massa concentrada no topo da 

estrutura simulando o gerador eólico. Essa pesquisa inicia-se apresentando o 

estado da arte dos aerogeradores, descrevendo o modelo estrutural e seus 

principais componentes. As medições foram obtidas posicionando os sensores 

(acelerômetros do tipo piezoelétricos) em quatro pontos na torre, sendo o primeiro 

na direção do vento e os três restantes formando, respectivamente, ângulos de 

90° entre si. Também foram discutidos aspectos ambientais do solo/estrutura, que 

podem favorecer ou prejudicar a estrutura estudada. São apresentados ainda 

conceitos analíticos e experimentais necessários para uma melhor compreensão 

sobre análise modal de uma estrutura, explicando os aspectos mais relevantes da 

dinâmica da torre do gerador eólico. Os resultados obtidos em campo dos modos 

de vibração da estrutura da torre foram mensurados e analisados. Conclui-se que 

existe uma pequena discrepância entre os valores experimentais dos modos de 

vibrações e aqueles do modelo analítico simplificado. 
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Abstract 

This work studies the wind’s dynamic behavior (random load) on wind 

turbines. The analyzed structure was simplified as a concentrated mass at the 

upper end of the tower in order to simulate a wind turbine. This thesis presents 

wind turbines state of art, describing its models and major components. 

Measurements were made placing sensors (piezoelectric accelerometers) at four 

points around the turbine’s tower, which one of them was placed in the wind’s 

direction and the others positioned 90º to each other. Environmental aspects of the 

ground /structure, that could help or hinder the studied structure proper functioning, 

were discussed. Thereafter, analytical and experimental concepts are presented in 

order to assist the understanding of structure’s natural behavior analysis, while 

explaining the wind turbines’ most relevant dynamics aspects. The field results of 

the vibration modes of the tower structure were measured and analyzed. In 

conclusion it is inferred that there is a small discrepancy between the experimental 

values of the modes of vibrations and those of the simplified analytical model. 

 

Keywords: Dynamic analyses, vibration, wind turbines, wind turbine tower. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Motivação 

 A busca por soluções que mantenham o modo de vida na sociedade atual de 

forma ambientalmente sustentável é hoje uma obsessão mundial. A conscientização 

do aquecimento global como problemática real e atual é o motor das iniciativas que 

buscam a utilização de fontes renováveis de energia e a busca por novas opções de 

geração de energia elétrica limpa. 

 O Brasil possui alto potencial hidráulico, entretanto, o aumento da distância 

dos pontos de geração aos centros consumidores é verificado, acarretando grande 

importância à transmissão da energia. 

A energia eólica é uma fonte alternativa de fornecimento energético, variável 

devido à velocidade dos ventos, mas representa um dos sistemas mais utilizados e 

estudados no mundo, considerando todas as fontes de energia alternativas 

existentes. 

A análise do comportamento dinâmico, é uma importante ferramenta aplicada 

à engenharia das estruturas e dinâmica estrutural, e está crescendo principalmente 

nos mercados aeroespacial, marítimo, ferroviário e aerogeradores, além de muitas 

indústrias de equipamentos pesados (OLIVEIRA, 2012). Nesse estudo é importante 

investigar as propriedades geométricas e mecânicas dos elementos estruturais, e 

proporcionar a descrição da ação dinâmica de uma estrutura, bem como as 

caraterísticas da saída, em função da excitação, da melhor forma possível. 

Desde 1980, os avanços em aerodinâmica e dinâmica estrutural contribuíram 

significativamente para um aumento anual energético. Uma forma de cada vez mais 

esse meio tecnológico desenvolver é gerar mais energia eólica através de mais 

números de estações de monitoramento do vento, além de, seleção de parques 

eólicos com gerador de energia eólica adequado, aumento do fator de potência, 

melhores políticas do governo, etc (MIRONOV et al., 2015). 

As estruturas de energia eólica da nova geração, correspondem a turbinas 

eólicas fortes (2-7.5 MW) suportadas por torres altas (70-150m), correspondentes na 

maioria dos casos ao tipo de torre tubular de aço, esse crescimento promissor é 

graças ao seu desempenho energético (MAKARIOS; BANIOTOPOULOS, 2012). O 

Conselho Mundial de Energia Eólica (GWEC) prevê uma estimativa de 60 GW que 

serão instalados no mundo em 2017, e em relação a instalação anual, ela subirá 
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para 75GW em 2021. Até aquele momento, se espera que o total de energia em 

megawatts eólicos no mundo atinja 800GW, quase o dobro da energia atual 

(CERNE, 2017a). 

Em 2016, o Brasil atribuiu 2.014 MW de capacidade eólica, com instalações 

de 947 turbinas eólicas em 81 parques, criando 30 mil novos empregos, prestando 

um investimento de 5,4 bilhões, reduzindo as emissões de CO2 Cerca de 16 milhões 

de toneladas por ano. O país subiu de posição no ranking global, de 10º lugar em 

2015 (quando alcançou 8,72 GW em potência instalada), para o 9º lugar em 2016 

(CERNE, 2017a). 

Uma boa forma de compreender melhor qualquer problema de vibração 

estrutural, seria identificar as ressonâncias de uma estrutura. Uma maneira comum 

de fazer isso é identificando os seus modos de vibração (SCHWARZ; 

RICHARDSON, 1999). Existem vários tipos de ensaios dinâmicos, faixas de 

frequências, amplitude e frequência de vibração, entre outros, que podem ser 

realizados em torres eólicas para determinar parâmetros modais da estrutura, além 

da sua eficiência. Convém realizar análises de ensaios nos quais se mede a 

resposta da estrutura, que caracteriza a resposta estrutural através de ações 

submetidas a ela durante o seu período normal de funcionamento.  

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é analisar o comportamento dinâmico de torres 

eólicas metálicas do tipo tubular de aerogeradores sujeitas à ação dinâmica do vento 

(cargas aleatórias). Dessa forma, correlacionar os resultados teóricos com os 

experimentais. 

 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Compreender o comportamento dinâmico das estruturas de suporte das 

torres (fundações) de geradores eólicos; 

 Identificar experimentalmente as frequências fundamentais (modos); 

https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/tag/investimento
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 Fazer testes de impacto para identificar a primeira frequência 

fundamental da torre e comparar com as medidas obtidas nos quatro 

pontos; 

 Calcular analiticamente a frequência fundamental da torre (para uma 

estrutura simplificada do tipo viga engastada com uma massa 

concentrada no topo da estrutura simulando o aerogerador), em seguida 

discretizar em três graus de liberdade e comparar com os resultados 

experimentais. 

 Destacar os principais parâmetros vibracionais, tais como, frequências e 

amplitudes decorrentes da excitação do vento, tanto pela análise modal, 

como através de ensaios de vibração na estrutura, fundamentado em um 

estudo de caso. 

 

 

1.3. Estrutura do Trabalho 

 

A presente dissertação encontra-se organizada em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo destaca-se as vantagens da produção de energia elétrica 

geradas pelas torres eólicas, o interesse pela ampliação de parques eólicos e uma 

conceituação dos ensaios dinâmicos realizados na estrutura do aerogerador. 

Também menciona-se os principais objetivos deste trabalho e a organização deste 

documento. 

No segundo capítulo apresenta-se um revisão bibliográfica, abordando 

fenômenos meteorológicos que intervêm na produção do vento, potencial eólico no 

Brasil e Rio Grande do Norte, bem como, um resumo dos principais componentes de 

um aerogerador, explicando os principais componentes da estrutura, com ênfase 

nos tipos de torres e seu princípio de funcionamento, uma síntese da influência 

externa e os diferentes tipos de estruturas de suporte, além da relação solo-

estrutura. 

No terceiro capítulo far-se-á uma breve conceituação sobre análise modal, 

apresentando algumas ferramentas básicas de análise. Finaliza-se comentando 

alguns mecanismos de controle. 
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No quarto capítulo expõe-se metodologias utilizadas para obtenção dos 

resultados do estudo de caso e apresenta-se possíveis problemáticas decorrente de 

problemas estruturais ligados a vibração. 

No quinto capítulo apresentam-se os resultados obtidos na análise 

experimental e suas conclusões parciais.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1. Introdução 

A energia eólica vem crescendo rapidamente em todo o mundo, devido a sua 

alta eficiência e os custos de geração. Tradicionalmente, a transformação da energia 

eólica em energia mecânica ou elétrica é realizada através de turbinas eólicas. 

Múltiplas turbinas são frequentemente organizadas em áreas externas e 

estrategicamente inseridas para maximizar o potencial da coleta  (MCCARTHY et al., 

2016). Um exemplo seria a capacidade do aerogerador, que atingiu a nível mundial, 

uma potência de 456 MW, dados do 1° semestre de 2016, de acordo com World 

Wind Energy Association (WWEA). Outro dado importante foi que todas as turbinas 

eólicas instaladas chegaram a gerar aproximadamente 4,7% da demanda de 

eletricidade mundial. Sendo a Alemanha, Índia e Brasil os líderes deste crescimento, 

atualmente no mercado. 

Segundo Masseran (2015), existe um aumento na capacidade cumulativa 

mundial total ao longo do período de 2001 a 2016. Apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Capacidade instalada acumulativa global do vento ao longo do período 2001-
2016. Fonte: (MASSERAN, 2015) 

 

O fornecimento de energia a redes elétricas desses parques eólicos está 

aumentando constantemente em todo o mundo. A partir de 2010, a capacidade 

mundial de energia eólica atingiu 197MW e está projetada para atingir 1000000MW 

até o ano de 2020 (WWEA, 2012). Mais recentemente, as turbinas eólicas foram 

reduzidas em tamanho para serem implantadas em ambientes urbanos ou 

suburbanos. Apesar da evolução contínua, existe preocupações com as turbinas em 

áreas urbana, consequência de ruído, vibração, custo e segurança, que levaram os 

investigadores buscar novos métodos de extração de energia eólica em ambientes 

urbanos (MCCARTHY et al., 2016). 
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Atualmente o Brasil é líder no mercado eólico latino americano com mais de 2 

GW em capacidade nova adicionada, representando 71% do total acumulado e 65% 

das novas instalações de 2016, e evoluindo no TOP 10 mundial, Figura 2. Números 

divulgados pelo GWEC (CERNE, 2017b). 

 

Figura 2 - Ranking mundial de energia acumulada. Fonte: (CERNE, 2017c) 

 

2.2.  Energia Eólica no RN 

Nos últimos seis anos, o Rio Grande do Norte ganhou destaque mundial ao 

conquistar o primeiro lugar nacional em novos projetos eólicos licitados na série de 

leilões federais anuais. Entre 2009 e 2014 foi aportado no RN mais de 10 bilhões de 

reais em investimento direto, ou seja, equipamentos, serviços e obras (PRATES, 

2014). 

O Estado do Rio Grande do Norte está situado numa zona de predomínio dos 

ventos alísios, que se resulta de ventos de grande constância, Figura 3. Aos ventos 

alísios se sobrepõem a influência meteorológica sinótica do centro de alta pressão 

do Atlântico (Anticiclone Atlântico) e os mecanismos de mesoescala (estudo de 

fenômenos atmosféricos menores que a escala sinótica, porém, maiores que a 
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microescala), ou seja, as brisas marinhas, terrestres e lacustres, brisas montanha-

vale e jatos noturnos (VIDAL, 2003). 

 

Figura 3 - Mecanismos dominantes no regime de ventos brasileiro e potiguar. Fonte: 

(VIDAL, 2003) 

 

De modo geral, ventos mais intensos ocorrem no período que se estende do 

final da manhã ao meio da tarde. Já no caso das regiões serranas, longe da 

influência oceânica, os ventos tendem a apresentar maiores incidências durante a 

noite e início da madrugada, além do início da manhã. O regime de ventos sobre o 

Estado do RN apresenta uma grande sazonalidade, em geral, a ocorrência de 

ventos mais fortes são nos meses de final de inverno e primavera (agosto a 

novembro), e mais brandos nos meses de final de verão e outono (fevereiro a maio), 

conforme apresentado na Figura 4 (VIDAL, 2003). 
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Figura 4 - Potencial eólico, velocidade média anual do vento a uma altura de 50 metros no 
RN. Fonte: (VIDAL, 2003) 

 

Com ventos contínuos e intensos, o RN oferece uma das melhores potências 

do Brasil, refletindo nas instalações de parques eólicos, com capacidade de 3,4 GW, 

logo abaixo a Bahia, com 1,9 GW e Ceará, com 1,8 GW, Figura 5 (ROCKMANN, 

2017). 

 

 

Figura 5 - Força dos ventos: Evolução da capacidade nos dez principais Estados produtores 
de energia eólica em mil MW. Fonte: (ROCKMANN, 2017) 

 

 

2.3.  Potência eólica 

Em comparação com a energia solar, a energia eólica é mais sensível à 

variação, pelos padrões de topografia e clima. Os lugares que têm condições 

moderadas, contínuas ou estacionárias de vento, são ideais para a produção de 
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energias eólicas sobre uma porcentagem significativa de um determinado período 

(KOÇAK, 2002). 

O processo da geração é transmitido por meio da radiação solar, absorvida 

pelo solo até a atmosfera por convecção ou condução. Ao ponto que nas 

proximidades do Equador ocorre a maior absorção e, portanto, ocorre a diferença na 

densidade do ar, causando variações nas pressões atmosféricas, dessa forma a 

pressão do ar é maior sobre os polos em comparação com a pressão sobre o 

Equador. Consequentemente, as massas de ar frio são deslocadas dos polos em 

direção ao Equador, substituindo o ar quente que surge nos Trópicos. Esse 

fenômeno é conhecido como vento planetário e ocorre tanto no hemisfério Norte 

como no Sul. Existem também os ventos locais, gerados diariamente e mudando 

frequentemente de direção e velocidade, sendo de grande relevância no estudo para 

a geração de eletricidade através de aerogeradores, por causar potências eólicas 

locais (ROCHA, 2007a). 

Apesar de facilmente fornecer potência necessária, extrair a energia do vento 

é um desafio. Primeiramente, há apenas algumas regiões onde o uso da energia 

eólica é econômica (CRUZ; MARIANO, 2016), ou seja cerca de 13% de todos os 

parques mundialmente reportados operam em velocidades médias anuais de vento 

de 6,9 m/s a 80 m. De todos os continentes, os que apresentam o maior número de 

estações de energia são a América do Norte com 453 e a Antártica com 60%. Áreas 

que apresentam um grande potencial são encontradas no continente Sul-americano 

e acentuados na ponta sul, Figura 6, ainda são encontradas em outras regiões, que 

seriam, no norte da Europa, na ilha da Tasmânia na Austrália, a região dos Grandes 

Lagos e nas costas do nordeste e noroeste da América do Norte (JACOBSON, 

2016). 

Atualmente, estima-se que 86 países possuem usinas eólicas comerciais, em 

que 22 delas são aptas a gerar pelo menos 1 GW. Em um histórico mundial, até 

2005 a Alemanha dominava o ranking dos países em produção de energia por fonte 

eólica. Em 2008 foi ultrapassada pelos EUA, mas desde 2010 a China já se tornou o 

maior produtor de energia eólica do planeta. Mais de 40% do aumento total ocorreu 

na China, cuja capacidade instalada saltou para 62.700 MW (PRATES, 2014). 
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Figura 6 - Mapa de velocidade média dos ventos da América do Sul. Fonte: (JACOBSON, 
2016) 

 

Outro fator relevante é a variabilidade da velocidade do vento, de difícil 

manipulação enquanto fonte de energia (JACOBSON, 2016). Portanto, tecnologias 

alternativas estão sendo avaliadas para este armazenamento. Um exemplo seria 

estudos envolvendo uso de sistemas de fase em ciclos fechados e ininterruptos, com 

armazenamento de carbono,(GENÇER et al., 2014). Ou sistemas híbridos que 

utilizam baterias, diesel, fotovoltaico e eólico avaliados para operação em áreas 

remotas (SHEZAN et al., 2015). E também usando a energia eólica em conjunto com 

energia solar e eólica ou para produzir metano a partir de energia renovável e CO2 

(DAVIS; MARTÍN, 2014). Entre outras novas formas de estudo para melhor uso das 

fontes de baterias (CRUZ; MARIANO, 2016). 

 

2.3.1. Potencial Eólico do RN 

 

O potencial eólico do Estado do RN apresenta bons valores de velocidade no 

decorrer das alturas de 50, 75 e 100 metros, apresentando curvas de potência 

apropriadas para instalações de parques eólicos na região, Figura 7. 
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Figura 7 - Curvas de desempenho das turbinas consideradas no cálculo: potência e geração 
anual das diferentes alturas. Fonte: (VIDAL, 2003) 

 

Para o cálculo de geração e desempenho de uma usina, os dados da Figura 7 

consideraram um fator de disponibilidade de 98%, um fator de eficiência 

(interferência aerodinâmica entre rotores) de 97% e um fator de perdas de 2% 

(VIDAL, 2003). A partir dos dados apresentados é possível inferir sobre a formulação 

dos ventos no RN, deixando evidente que a região apresenta um bom desempenho 

no potencial eólico. 

 

2.4.  Funcionamento dos Aerogerador 

Uma turbina eólica transforma a energia cinética do vento em energia 

mecânica, através do movimento de rotação de um eixo, e energia elétrica por meio 

de um gerador. A energia máxima disponível, 𝑃𝑚𝑎𝑥, é obtida se a velocidade do 

vento for, teoricamente, reduzida a zero: 𝑃 = 1/2�̇�𝑉0
2  = 1/2𝜌𝐴𝑉0

3 onde �̇� é o fluxo 

de massa, 𝑉0 é a velocidade do vento, 𝜌 a densidade do ar e A a área onde a 

velocidade do vento for reduzida. A importância da equação é informar que a 
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potência aumenta com o cubo da velocidade do vento, ou seja, 𝑣1/𝑣2 = 3, Figura 8, 

e linear, a densidade e a área. A velocidade de vento disponível é geralmente 

medida durante um período de tempo antes do início do projeto (HANSEN, 2008). 

Na prática, não se pode reduzir a velocidade do vento para zero, então o 

coeficiente de potência 𝐶𝑝 é definido como a relação entre a potência real obtida e a 

potência máxima disponível. Existe um limite teórico para 𝐶𝑝, denotado pela lei de 

Betz, 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 =  16/27 =  0,593. As turbinas eólicas modernas operam perto desse 

limite, portanto, são otimizadas com esta estimativa inicial (HANSEN, 2008). 

 

 

Figura 8 - Representação do comportamento do vento antes e após cruzar o aerogerador. 
Fonte: (ROCHA, 2007b) 

 

Na Tabela 1 apresenta a velocidade média anual, importante para informar 

possibilidades do uso da energia eólica. 

Tabela 1 - Condições de uso da velocidade média anual do vento a dez metros de 
altura do solo. 

Velocidade média anual Possibilidades de uso para energia eólica 

Abaixo de 3 m/s 
Geralmente não variável, exceto em ocasiões 

 especiais 

De 3 a 4 m/s 
Improvável para aerogeradores, mas pode ser 

uma opção para bombas eólicas 

De 4,1 a 5 m/s 
Bombas eólicas podem ser competitivas com 

bombas à Diesel e viáveis para geradores 
eólicos isolados 

Mais de 5 m/s e menos de 7 m/s 
Viável para bombas eólicas e geradores 

eólicos isolados 

Mais de 7 m/s 
Viável para bombas eólicas, geradores eólicos 

isolados e conectados à rede 

Adaptado de (ROCHA, 2007b) 
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As médias mensais também têm sua relevância, pois abre a possibilidade de 

observar melhor as características de cada época do ano, o que é de fundamental 

importância quanto a demanda de consumo da energia elétrica (ROCHA, 2007b). 

 

 

2.4.1.  Influência do vento na geração eólica 

 

A energia eólica é uma forma de energia cinética produzida pelo aquecimento 

diferenciado das camadas de ar, causadas a partir de uma alteração na variação da 

massa específica e gradientes de pressão do vento, para gerar energia elétrica, por 

adição de um gerador elétrico. Sua influência decorre do movimento de rotação da 

Terra sobre o seu eixo e depende significativamente de influências naturais (na 

Figura 9 mostra a formação dos ventos distribuídos pelo globo terrestre). A 

instalação das turbinas eólicas tem interesse somente a velocidade do vento, para 

as zona em que serão instaladas, atinja a velocidade de pelo menos 3,6 m/s, num 

regime o mais permanente e regular possível e sem grande turbulência (SEQUEIRA, 

2012). 

 

Figura 9 - Distribuição dos ventos predominantes (OLIVEIRA, 2012). 

 

O processo de conversão de energia de um aerogerador é descrito pela sua 

curva característica. Ela captura o desempenho da turbina eólica, que satisfaz um 

papel importante na monitoração de condições e de controle. Curvas de potência 

disponibilizadas pelos fabricantes ajudam na estimativa do potencial de energia 

eólica. Modelos precisos de curva de potência servem como uma ferramenta 
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importante na previsão de energia eólica e ajuda na expansão dos parques (LYDIA 

et al., 2014). 

As curvas de potência, independentemente do fabricante, não apresentam 

grandes diferenças na sua forma. Na Figura 10, traz o exemplo da curva de potência 

de um aerogerador. 

 

Figura 10 - Foto típica de uma curva de potência de um aerogerador. Fonte: (LYDIA et al., 
2014) 

 

A velocidade mínima à qual a turbina fornece a potência útil é conhecida 

como velocidade de entrada (Cut-in Speed - uc). A velocidade nominal (Rated Speed 

- ur) é a potência máxima de saída do gerador eléctrico obtida pela potência 

nominal. A velocidade de saída (Cut-on Speed - us) é aquela limitada pela 

segurança mecânica do sistema, a atividade do vento máximo permitido para 

produzir potência. As curvas de potência são derivadas de testes de campo e podem 

ser obtidas junto aos fabricantes de turbinas eólicas (LYDIA et al., 2014). 

O controle de potência de um aerogerador limita a potência fornecida pela 

turbina eólica para valores acima da velocidade nominal. Esta regulação pode ser 

feita por meios passivos, isto é, desenhando o perfil das pás, ou seja, de modo a 

que entrem em perda aerodinâmica a partir da velocidade do vento – stall; ou por 

meios ativos, ou seja, variando o passo das pás – pitch (SEQUEIRA, 2012). 

 

2.4.2.  Influência do solo 

 

Apesar do vento ser o fator predominante para instalações de Parques 

Eólicos, o solo pode gerar uma grande melhoria para o desempenho da máquina. A 

relação direta da velocidade do vento em função da altura medida com a superfície 
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do solo se deve graças à relação entre o ar e o solo. Ou seja, quanto mais próximo a 

nacelle da superfície da terra menor será a velocidade do vento, e se quantifica 

exclusivamente com a rugosidade do solo (Tabela 2) (ROCHA, 2007b). 

Tabela 2 - Fator de rugosidade dos terrenos planos.  

Descrição do terreno Fator de rugosidade (ft) 

Terreno sem vegetação 0,10 

Terreno gramado 0,12 

Terreno cultivado 0,19 

Terreno com poucas árvores 0,23 

Terreno com muitas árvores ou com 
edficações 

0,26 

Florestas 0,28 

Zonas urbanas se edificações altas 0,32 

Adaptado de (ROCHA, 2007b) 

 

Um exemplo seria as áreas em ambiente aberto, com pouca vegetação, que 

apresenta velocidades maiores quando comparadas às áreas florestais, 

montanhosas e ambientes irregulares. Em regiões montanhosas tende a canalizar a 

corrente de ar, ocasionando rajadas de vento (ROCHA, 2007b). 

 

2.5.  Estrutura de um aerogerador 

Em um aerogerador é eficiente projetar a força de sustentação, perpendicular, 

do que simplesmente arraste (força paralela) como principal fonte de propulsão, e 

assim, extrair melhor a energia do vento. Todas as turbinas eólicas modernas 

consistem, portanto, de série de lâminas rotativas em que se assimila a lâminas de 

hélice. Se as lâminas estiverem conectadas a um eixo vertical, a turbina é chamada 

de máquina de eixo vertical, VAWT, e em eixo horizontal, a turbina é chamada de 

turbina eólica de eixo horizontal, HAWT. Para as turbinas de vento comerciais é 

utilizado a de eixo horizontal, tal como descrito na Figura 11 (HANSEN, 2008). 
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Figura 11 – Modelo de Turbina eólica de eixo horizontal (HAWT). Fonte: (HANSEN, 2008) 

 

A altura da torre é importante, uma vez que a velocidade do vento aumenta 

com o aumento da altura acima do nível do solo, a dimensão do diâmetro do rotor, 

dá à formula da área A uma conFiguração melhor da potência disponível. A relação 

entre o diâmetro do rotor D e a altura do cubo H é geralmente a mesma. A potência 

nominal é denominada como a potência máxima permitida para um gerador 

instalado, e o sistema de controle tem o dever de garantir que essa potência não 

seja excedida em ventos fortes. O número de lâminas são geralmente dois ou três. A 

eficiência aerodinâmica é menor em um aerogerador de duas lâminas do que um de 

três lâminas (HANSEN, 2008). As Figuras 12 e 13 estão as diferentes turbinas 

eólicas criadas, para eixo horizontal e para eixo vertical, respetivamente. 
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Figura 12 - Diferentes modelos de turbinas de eixo horizontal. Fonte: (OLIVEIRA, 2012) 

 

 

Figura 13 - Diferentes modelos de turbinas de eixo vertical. Fonte: (OLIVEIRA, 2012) 
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2.5.1. Principais componentes de um Aerogerador de Eixo 

Horizontal 

 

Os principais componentes mecânicos de um aerogerador são o rotor que 

inclui as pás, responsável pelo aproveitamento da energia cinética do vento; a 

chumaceira principal; a caixa multiplicadora, que promove o acionamento do gerador 

e a nacelle. Nela estão instalados todos os componentes mecânicos, os 

mecanismos de regulação da turbina e a torre que serve de apoio à nacelle, Figura 

14 (SEQUEIRA, 2012). 

 

Figura 14 - Interior de uma nacelle com os respetivos equipamentos. Fonte: (SEQUEIRA, 
2012) 

 

Assim, de forma resumida, os componentes de um aerogerador mais comuns são: 

Pás – Captam o vento, convertendo sua potência ao centro do rotor. São 

construídas em processo praticamente artesanal a partir de materiais como o 

plástico e a fibra de vidro. O desenho das pás emprega as mesmas soluções 

técnicas usadas pela Aeronáutica nos cálculos de engenharia das asas dos aviões. 

Rotor – Elemento de fixação das pás que transmite o movimento de rotação 

para o eixo de movimento lento. Um de seus principais componentes é o sistema 

hidráulico que permite o movimento das pás em distintas posições para otimizar a 

força do vento ou parar a turbina por completo. A distância entre o plano de rotação 

desses equipamentos é a menor possível, e assim, limita o comprimento da 

nascelle, evitando que as forças do rotor atuem como uma grande alavanca em 

relação ao eixo da torre (HAU, 2006). 
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Torre – elemento que sustenta o rotor e a nacelle na altura apropriada ao seu 

funcionamento. Embora a maioria das torres sejam de aço, como foram 

originalmente construídas, hoje já existem outros modelos com diferentes tipos de 

material. 

Nacelle – Compartimento instalado no alto da torre. Todas as funções do 

aerogerador são monitorizadas e controladas por microprocessadores, instalados no 

interior da nacelle. Ela é composta por caixa multiplicadora, chassis, sistema de yaw, 

sistema de controle electrónico e sistema hidráulico. É o componente com maior 

peso do sistema. Dependendo do fabricante do aerogerador, pode ultrapassar as 72 

toneladas. 

Gearbox (ou caixa multiplicadora) – Tem a função de transformar as rotações 

que as pás transmitem ao eixo de baixa velocidade (19 a 30 rpm), de modo que 

entregue ao eixo de alta velocidade as rotações que o gerador precisa para 

funcionar (1.500 rpm). 

Gerador – Converte a energia mecânica do eixo em energia elétrica. 

Anemómetro – Mede a intensidade, a velocidade e a direção do vento. Esses 

dados são lidos pelo sistema de controle, que garante o posicionamento mais 

adequado para a turbina. 

 

2.6.  Torres 

É a estrutura que sustenta a nacelle e o rotor, garantindo a altura necessária 

para explorar maiores ventos (OLIVEIRA, 2012). As torres de aerogeradores são 

construídas a partir do aço ou concreto, sendo a de aço a opção mais aplicada, pois 

as torres de concreto de pequeno porte, normalmente não apresentam um modelo 

de mercado tão econômico, pois eleas exigem mais materiais na sua construção, 

além do peso e demora na montagem (BURTON, 2001). 

A maioria das torres a serem construídas são as tubulares de aço, mas 

também são encontradas no mercado as torres espiadas (para pequenas alturas), 

torres reticuladas, e torres mistas, um híbrido de tubulares e reticuladas, por 

exemplo, a torre em tripé (OLIVEIRA, 2012). 

Em geral, as torres eólicas são suportadas no terreno por um bloco circular de 

concreto que transfere as cargas para o subsolo. Devido às cargas elevadas que 

deve suportar e transmitir ao terreno, normalmente estes blocos possuem diâmetro 

de grandes dimensões, podendo atingir valores superiores a 20 m. Tipicamente, as 
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cargas que atuam no topo deste bloco são devidas ao peso próprio da torre, ao 

momento fletor de engaste e à força cortante causada pelo empuxo do vento na 

torre e no aerogerador. Além disto, deve-se considerar cargas de sub-pressão no 

bloco caso o mesmo situe-se abaixo do nível do lençol freático (FARIA, 1990). 

Nas Figuras 15 é possível observar exemplos destes tipos de torres 

enunciados. 

 

            a)                       b)                       c)                         d)                     e) 

Figura 15 - Os diferentes tipos de torres eólicas: a) Torre tubular em aço; b) Torre tubular em 
concreto; c) Torre reticulada; d) Torre em tripé; e) Torre espiada. Fonte: (OLIVEIRA, 2012) 

 

Em decorrência a limitações de transporte, o diâmetro externo de uma torre 

não pode exceder 4,5 m. Em relação a sua espessura, a espessura máxima da 

parede chega a 40 mm (NICHOLSON, 2011). 

 

2.6.1.  Torres tubulares 

 

As torres tubulares de aço são as estruturas mais usadas nas construções de 

turbina eólica, tanto para modelos on-shore como off-shore, sendo o principal 

motivo, o curto tempo de montagem e inserção no local, Figura 15a). Estruturas 

Onshore tem sua fundação em laje ou estacas, sendo a primeira a mais comum 

(STAVRIDOU; EFTHYMIOU; BANIOTOPOULOS, 2015). 

Nestas fundações, as torres são constituídas em secções de 20 a 30 m de 

altura (limitada pelo transporte), e engastada ao concreto por meio de parafusos pré-

tensionados.  Muitas vezes as análises das secções são estudadas separadamente, 

devido a possíveis erros de fabricação. As torres são cônicas e seus diâmetros 

aumentam do topo para a base, pois as forças do vento geram um aumento nas 
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tensões de compressão, havendo a necessidade de uma maior espessura na base 

da estrutura (STAVRIDOU; EFTHYMIOU; BANIOTOPOULOS, 2015; DNV, 2002). 

A otimização dessas torres em termos de detalhamento estrutural pode 

resultar em estruturas mais eficientes, duráveis e econômicas que irão introduzir sua 

implementação mais ampla levando a melhorias nos métodos e custos de produção 

(STAVRIDOU; EFTHYMIOU; BANIOTOPOULOS, 2015). 

 

2.6.2.  Torres reticuladas 

 

As torres reticuladas, (Figura 15c), são constituídas por perfis de aço 

soldados ou secções em L. Ela necessita da metade da quantidade de material 

comparadas a torres tubulares, com rigidez semelhante, além de menor resistência 

de ventos, gerando menores custos. A principal desvantagem é a estética, as 

deixando em desuso (DNV, 2002).  

 

2.6.3.  Torres espiadas 

 

Utilizada para menores alturas, constituídas por um mastro de pequeno 

diâmetro e estabilizadas por fios de aço presos ao solo. A vantagem de serem mais 

leves são os custos reduzidos, a desvantagem inclui difícil acesso e mais propensa a 

vandalismo, comprometendo sua segurança (DNV, 2002). 

 
 

2.7. Tipo de fundações 

As fundações das torres de geradores eólicos são dimensionadas pelo 

tamanho da turbina eólica e pelas condições locais do solo. Um fator determinante é 

o momento causado pela força do vento, também levando em consideração, os 

conceitos técnicos do aerogerador (BURTON, 2001; HAU, 2006). 

Dependendo das condições geológicas, são necessárias fundações de laje ou 

de estaca, sendo esta, subdividida em mono-estaca e multi-estacas (BURTON, 

2001). O fator decisivo é a profundidade em que as camadas do solo são 

encontradas, e o que absorverá as cargas impostas (HAU, 2006). 
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2.7.1.  Fundações em laje 

 

Este tipo de fundação é utilizada quando a base rochosa se encontra a 

poucos metros da superfície, não havendo a necessidade de recorrer a adição de 

estacas (BURTON, 2001). Muitas vezes denominadas de base padrão, circular, 

retangular ou poligonal. As torres tubulares de aço são ancoradas por uma seção de 

fundação e unida ao reforço de aço do concreto, Figura 16 (HAU, 2006). 

 

Figura 16 - Fundação padrão (laje) para torres tubulares de aço. Adaptado de (HAU, 2006)  

 

A reação da superfície de fundação cria um momento que irá equilibrar o 

momento contrário gerado pelo vento, porem essa reação é limitada pela 

capacidade resistiva do solo, delimitada pelas dimensões da fundação de laje 

(BURTON, 2001). Também é levado em consideração o peso da turbina, da torre e 

da própria base. As torres de concreto pré-fabricadas centrífugas são "moldadas" na 

base como mostra a Figura 17 (HAU, 2006). 

 

Figura 17 - Fundação de laje com torre de concreto pré-fabricada. Adaptado de (HAU, 2006) 
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As quatro diferentes combinações para a fundação de laje estão 

apresentadas na Figura 18. 

 

Figura 18 - Tipos de fundações em laje: a) Laje plana; b) Fundação em pedestal; c) Laje 
cónica; d) Laje ancorada. Fonte: (BURTON, 2001) 

 

A fundação simples (a) mostra uma laje de espessura uniforme, escolhida 

quando a base rochosa está próxima da superfície do solo. Espessura reforçada é 

útil para que não ocorra cisalhamento. A fundação em pedestal (b) é uma laje 

sobreposta por um pedestal, utilizado quando a base rochosa está em uma 

profundidade maior que a espessura da laje. Necessária para resistir aos momentos 

de flexão da laje e a cargas cisalhantes. Já que a laje fica soterrada, a força da 

gravidade ajuda a reduzir as suas dimensões. O tipo de fundação com laje cónica 

(c), semelhante a (b), mas permite ajustar profundidade da laje, e assim, salvar 

material, apesar de apresentar maior dificuldade de execução. A utilização de uma 

laje ancorada (d) elimina a necessidade ao uso de peso adicional para equilíbrio da 

estrutura, desde que as capacidades de rolamento sejam suficientemente altas, com 

isso, permitindo reduzir o dimensionamento da laje (BURTON, 2001). 

 

2.7.2.  Fundações em estaca 

 

 Mono-estaca: 

Consiste de um único cilindro de grande diâmetro em concreto, que resiste ao 

dano através da resistência de cargas laterais do solo. Este tipo de base é adequado 

para regiões em que o lençol freático é baixo e as propriedades do solo permitam 
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escavar grandes profundidades sem que suas extremidades desmoronem. 

Entretanto, o custo é a sua maior desvantagem, devido ao material gasto 

(OLIVEIRA, 2012). 

 

 Multi-estaca: 

Em um terreno em que o solo tenha pouca resistência, se faz eficiente uma a 

troca de uma fundação de laje por uma de estacas. Evitando o a instabilidade da 

torre, tanto para reações verticais quanto horizontais (OLIVEIRA, 2012). 

Os 3 tipos de fundações em estaca apresentados nas Figuras 19a), b) e c). 

 

Figura 19 - Esquema dos modelos de fundação: a) Multi-estaca; b) Mono-estaca sólida; c) 
Mono-estaca oca. Fonte: (BURTON, 2001) 

 

2.8.  Ligações entre solos e fundações 

Com o rápido crescimento e uma procura cada vez maior de áreas para 

construções de parques eólicos, pode ocorrer uma clara dificuldade na 

conscientização direta nas normas de fabricação e, portanto, muitas vezes sendo 

negligenciada. A consequência dessa desatenção nas instalações leva a um 

crescimento de regiões onde as condições do solo podem ser desfavoráveis. 

Um outro aspecto importante é a necessidade de evitar que os aerogeradores 

entrem na faixa de ressonância. Ou seja, o controle das frequências naturais de 

vibrações da torre não deve coincidir com a do rotor e das pás. 

Portanto, para escolher as melhores soluções de projeto, e assim, evitar a 

ressonância da estrutura, é necessário considerar a interação solo-estrutura. Como 

visto em Olariu (2013), para o devido controle da frequência natural da torre, devem 
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ser escolhidas soluções particulares tanto para este componente, bem como para as 

fundações. (OLARIU, 2013) 

Pesquisas sobre a interação solo-estrutura (soil–structure interaction, SSI) 

tem evoluído bastante nas últimas décadas, e se concentrado principalmente na 

precaução da análise sísmica de estruturas maciças e instalações industriais. 

Recentemente, este campo de pesquisa se expandiram e, de fato, as instalações 

anuais de energia eólica aumentaram constantemente, principalmente na Europa. A 

consequência é que o mercado está cada vez mais se expandindo para áreas 

sismicamente ativas, onde a influência do solo desempenha um papel importante 

(TADDEI; BUTENWEG; KLINKEL, 2015). (DOBRY; GAZETAS, 1986) 

Um trabalho pioneiro sobre os problemas sísmicos Dobry e Gazetas (1986), 

apresenta um método para calcular as rigidezes dinâmicas nas fundações de 

máquinas, aleatoriamente, adicionadas em depósitos com solos razoavelmente 

homogêneos e profundos. Esses estudos incluem estudos análogos sobre 

fundações de turbinas eólicas.  

Na maioria dos modelos de engenharia, as influências do SSI são 

negligenciadas, considerando projetos em que a fundação esteja fixa. Na realidade, 

o comportamento suave do solo faz com que a base da torre se mova. 

Consequentemente, as forças de interação entre solo e estrutura, é uma parte 

importante do projeto, e sua limitação está relacionada com a rigidez da fundação 

com o solo (TADDEI; BUTENWEG; KLINKEL, 2015). Ou seja, considerar uma base 

rígida para a torre resulta em modelos fora dos parâmetros normais. 

Estudos tem demostrado que quando a rigidez do solo é considerada na 

análise, as frequências naturais das estruturas diferem, sendo geralmente menores, 

do que dos casos de quando se considera uma base rígida. É importante evitar a 

ressonância porque grandes movimentos da torre podem perturbar os processos de 

controle da máquina, levando a uma produção ineficiente ou até mesmo uma parada 

de emergência (OLARIU, 2013). 

 

2.8.1.  Problemas de ressonância ocasionada por vibrações 

indesejadas 

 

Em toda a vida útil da turbina eólica, a torre tem de suportar as vibrações 

operacionais. O rotor e as frequências de passagem da pá podem provocar o 
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aumento das forças que atuam sobre a torre, o que pode conduzir a um nível 

perigoso na integridade estrutural (OLARIU, 2013). Um exemplo dessa possibilidade 

é a casualidade de instalar em regiões com maiores ventos combinada com regiões 

de ações sísmicas, ou seja, a turbina deve ser projetada para essas casualidades. 

Outra preocupação em um projeto de aerogeradores, seria a relação que 

envolve a velocidade de rotação máxima e frequência natural do sistema, sendo 

assim, se a rotação estiver muito próxima da frequência, a consequência seria, uma 

grande probabilidade de ressonância, ocasionando uma instabilidade estrutural. 

Em tais casos, a estrutura teria de suportar violentas vibrações de quase 

ressonância, ou seja, à medida que a frequência de operação se aproximasse da 

frequência natural, resultaria em forças dinâmicas muito elevadas que poderiam 

causar danos imediatos à estrutura. Mesmo que essas forças dinâmicas não 

ultrapasse da capacidade de resistência, poderia ocorrer também falhas induzidas 

por fadiga (OLARIU, 2013). O ideal seriam projetos capazes de evitar essa 

aproximação, adicionando um fator de segurança adequado ao sistema, e assim, 

estabelecer intervalos maiores de ressonância para a estrutura, já que geralmente a 

frequência operacional é relativamente menor do que a frequência natural da torre. 

 

2.9. Identificação de Falhas 

O diagnóstico de problemas em máquinas consiste num processo de 

identificação das causas e origens da vibração mediante a análise das curvas 

respostas. Portanto, é de fundamental importância conhecer as características do 

equipamento. É importante relacionar as frequências de vibração identificadas com 

suas causas. 

 

2.9.1. Falhas comuns em máquinas rotativas 

 

As máquinas após algum tempo de uso tendem a apresentar sinais de 

desgastes próprios da sua utilização. Após algum tempo é comum a ocorrência de 

alguma folga no sistema, ou algum tipo de desbalanceamento, e isto devido a 

diversos fatores, entre eles, desgastes de materiais, fatores térmicos, corrosivos, 

entre outros (MELO, 2008). 

Assim de forma resumida as falhas mais comuns em equipamentos rotativos 

são: 
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 Desbalanceamento; 

 Desalinhamento; 

 Falhas em rolamentos; 

 Folga mecânica; 

 Roçamento; 

 Falhas em engrenamento; 

 Lubrificação; 

 Passagens de pás; 

 Falhas elétricas; 

 Ressonância. 

 Desta forma apresenta-se as principais características relativas a cada uma 

dessas falhas com o objetivo de identificá-las. 

Desbalanceamento – O desbalanceamento constitui-se como um dos problemas 

mais comuns em máquinas rotativas. Este problema sempre aparece, de maior ou 

menor grau, por conta do ajuste entre o eixo e o mancal, apresentando uma leve 

irregularidade, que pode ser agravada dependendo da lubrificação (MELO, 2008). 

Dependendo da rigidez dos suportes, a amplitude pode ser maior em um 

plano radial, que em qualquer outro. Existem dois tipos de desbalanceamento: 

estático e dinâmico. O estático ocorre quando o centro de massa do conjunto 

rotativo não coincide com o centro de rotação. Isto pode ocorrer devido a vários 

fatores tais como: montagem incorreta, desgaste, acúmulo de material e erros de 

fabricação. E o dinâmico ocorre quando a linha de centro de massa não coincide 

com a linha geométrica de rotação, podendo o centro de massa do rotor permanecer 

no centro geométrico de rotação (MELO, 2008). 

Desalinhamento – Uma fonte de vibração bastante comum em máquinas rotativas. 

O desalinhamento normalmente se caracteriza como uma vibração com um 

componente de duas vezes a frequência de rotação, e acompanhado de elevada 

vibração axial (MELO, 2008). 

Existem dois tipos de desalinhamento: paralelo e angular. O paralelo ocorre 

quando as linhas de centro dos eixos das máquinas não coincidem, ou seja, 

desalinhadas, porém ainda estão paralelas entre si. No caso do angular, acontece 

no momento em que as linhas de centro do eixo das máquinas se interceptam, 

formando um ângulo entre si (MELO, 2008). 
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Falhas em rolamentos – São falhas que provocam vibração em altas frequências e 

as alterações de nível global de vibração em seus estágios iniciais de desgaste são 

quase imperceptíveis. Contudo as falhas características em rolamentos têm 

frequências específicas permitindo uma análise bastante eficaz (MELO, 2008). 

As principais causas dos defeitos em mancais de rolamentos é a própria 

seleção incorreta dos rolamentos, além de, sobrecarga, desalinhamento, estocagem 

inadequada, lubrificação inadequada e principalmente montagem incorreta (NSK 

BRASIL, 2004). 

Folga mecânica – Devido ao uso prolongado, é muito comum que apareça uma 

folga entre o eixo e o seu mancal, entre o pistão e o cilindro, ou entre o cabeçote e 

as guias das corrediças em prensas. Essas folgas são decorrentes do 

dimensionamento das estruturas montadas, apresentando um ajuste para alinhar a 

peça, aos poucos, com o uso contínuo esse ajuste pode se transformar em uma 

folga (MELO, 2008). 

Principais sintomas apresentados em equipamentos com folga são, vibrações 

elevadas nas direções radiais; as vibrações em uma direção predominante, 

normalmente a vertical; em certos casos podem ocorrer sub e inter-harmônicos. 

Normalmente as folgas podem ser causadas por erros de montagem, desgaste 

excessivo, danos na fundação ou na base, trincas ou ruptura de componentes de 

fixação (NSK BRASIL, 2004). 

Roçamento – É definido como o contato eventual entre as partes rotativas e 

estacionárias de uma máquina, podendo provocar vibrações na frequência de 

rotação, em seu dobro, em seus sub-harmônicos e até em altas frequências. 

Analisar da forma de onda pode ser bastante útil, podendo revelar uma forma de 

onda incompleta, que mostra o problema agravado ou um aumento de folgas 

(MELO, 2008). 

Falhas em engrenamento – Geralmente a falha em engrenagens é caracterizada 

por amplitudes de vibração em alta frequência, na frequência de engrenamento. A 

frequência de engrenamento é igual ao número de dentes multiplicado pela 

frequência de rotação da engrenagem. Esta frequência aparece sempre, estando o 

engrenamento bom ou não (MELO, 2008). 

Esses defeitos podem ser causados por erros de usinagem, montagem ou 

ajuste incorretos, desgaste excessivo, lubrificação inadequada, contaminação, 

desalinhamento, fadiga ou sobrecarga (NSK BRASIL, 2004). 
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Lubrificação – Os componentes de máquinas exercem uma força de repetição 

devido ao atrito das superfícies, desgastadas de forma irregular. Muitos desses 

problemas podem ser causados devido à instabilidade do filme lubrificante (MELO, 

2008). 

A instabilidade normalmente é uma vibração auto-excitada, que conduz a 

energia de vibração. As causas mais comuns são em mancais de deslizamento, 

desvios das condições normais de operação. Um mancal mal projetado que 

apresenta um desgaste excessivo, pode haver aumento na pressão ou variação da 

viscosidade do óleo, estas são outras causas bastante comuns (MELO, 2008). 

Passagens de pás – A ausência de uma pá, ou palheta, resulta num 

desbalanceamento e consequentemente em vibração. 

Máquinas que operam com fluidos, incompressíveis ou compressíveis, 

normalmente apresentam arranjos de pás e de difusores (aletas fixas), que podem 

gerar vibrações na passagem de pás (MELO, 2008). 

Falhas elétricas – Nas vibrações acarretadas por falhas elétricas procede em 

estruturas que possuem máquinas elétricas (motores, geradores, etc) sendo geradas 

pelo desalinhamento entre as forças eletromagnéticas atuantes no rotor e no estator 

(MELO, 2008). 

Ressonância – A situação em que a amplitude de vibração aumenta rapidamente 

devido a sua excitação coincidir ou até mesmo ser próxima da frequência natural do 

eixo. Em sua maioria, uma máquina não deve ser operada continuamente em sua 

frequência natural. Se caso necessário, seria melhor que funcione a uma frequência 

superior a primeira frequência natural (MELO, 2008). 

A frequência de excitação comumente é considerada a frequência de rotação. 

Geralmente a estrutura de uma máquina tipicamente possui mais de uma frequência 

natural. A ressonância é um problema que provoca uma vibração elevada, sendo 

altamente danosa ao equipamento, e podendo provocar sérios danos em um curto 

espaço de tempo (MELO, 2008). 

A ressonância é um problema de fácil identificação, já que os níveis de 

vibração diminuem significativamente com a variação da velocidade. Assim, 

aumentando ou diminuindo a velocidade, de modo a se afastar da frequência natural 

excitada, haverá uma diminuição considerável do nível de vibração. Mapas 

espectrais (gráficos em cascata) são muito úteis na identificação de ressonâncias, 

graças às informações da condição de vibração em diferentes rotações. A forma de 



43 
 

onda no tempo apresentará uma amplitude bem maior quando o equipamento 

estiver passando pela ressonância (MELO, 2008). 
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3. TIPOS DE VIBRAÇÕES E MÉTODOS DE ÁNALISE 

3.1. Introdução 

 O controle de vibrações é uma medida que otimiza a eficiência tecnológica 

aplicada ao equipamento, entre as diversas aplicações, o mercado de 

aerogeradores está se tronando promissor, por estar bastante presente nas 

discussões da atualidade e por ser uma energia limpa. 

 As verificações analíticas e experimentais, principalmente, nos parâmetros 

modais, se mostram fundamentais para a validação de projetos e modelos, 

garantindo a segurança e a facilidade da manutenção na estrutura. Também é 

frequentemente utilizado para fins de monitoramento de integridade estrutural 

controle de qualidade (REYNDERS, 2012). 

Análise modal pode ser dividida em dois passos, a aquisição de dados de 

saída e pela modelagem destas funções, com a finalidade de calcular os parâmetros 

modais. O método é aplicado através da análise do ruído, tal como encontrada nas 

perturbações elétricas (REYNDERS, 2012; BUCHER; EWINS, 2001). 

Nos últimos anos, a análise modal de estruturas vem crescendo rapidamente, 

consequência da evolução continua do hardware e do software. Porém, devido a 

restrições funcionais dos equipamentos, é difícil obter precisões próximas das 

operações. Portanto, é importante que as determinações dos parâmetros modais da 

estrutura sejam realizadas em condições normais de funcionamento, isto é, ao 

domínio da Análise Modal Operacional (Operational Modal Analysis - OMA) 

(REYNDERS, 2012; IDEHARA; DIAS JUNIOR, 2015). 

O ruído emitido por uma máquina em funcionamento durante seu ciclo de 

trabalho depende do respectivo modelo de vibração. Algumas frequências 

características podem ser diferenciadas para determinar os seus padrões 

vibracionais. A ferramenta formas de deflexão da onda (Operating Deflection Shapes 

- ODS) surgiu como uma das técnicas poderosas de análise de vibração, por meios 

relativamente simples, ela é utilizada para compreender e avaliar o comportamento 

dinâmico de uma máquina, de um determinado componente ou de toda uma 

estrutura, da forma mais completa possível (KROMULSKI; HOJAN, 1996). 

A Análise da ODS foi desenvolvida para diversas aplicações, entre elas, o 

controle das estruturas, a detecção de danos em pontes, aerogeradores e outras 

máquinas, bem como a análise das amplitudes de vibração (BAE et al., 2011).  
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3.2. Técnicas de análise vibracional 

  Na última década, o desenvolvimento contínuo de ciência dos materiais e 

engenharia, juntamente com a crescente demanda na produção de estruturas leves, 

levou à utilização de novos materiais. Entre os diversos campos de aplicação, por 

exemplo, aeroespacial e aeronáutica, são considerados particularmente 

desafiadores, por envolver interações fluido-estrutura e também pelo uso de novos 

materiais com propriedades menos conhecidas. Portanto, os modelos devem ser 

desenvolvidos levando em conta os efeitos não lineares, assim como os de grandes 

deformações estruturais e previsões das respostas para excitações de grande 

amplitude (ALIJANI; AMABILI, 2014). Toda vibração pode ser uma combinação de 

vibrações livres (ou ressonantes) e forçadas. As vibrações forçadas pode ser 

geradas devido a, forças internas, desequilíbrio, cargas externas, excitação 

ambiental (SCHWARZ; RICHARDSON, 1999). 

 

3.3.  Ressonância 

Segundo Sequeira (2012), se a frequência da força externa coincidir com a 

frequência natural do sistema, este entra em ressonância, provocando oscilações de 

grande amplitude, que poderão originar rupturas no material. (SEQUEIRA, 2012) 

 

3.3.1.  Princípio do estudo da ressonância 

 

Na engenharia estrutural, incertezas podem se apresentar na forma de 

estrutura, propriedades geométricas, modelagem teórica, condições de falhas, 

cargas aplicadas, etc. Sendo a incerteza uma grandeza inevitável, e as informações 

disponíveis sobre os parâmetros incertos nem sempre são suficientes. De acordo 

com Mo (2016), a análise de confiabilidade de vibração não probabilística é 

necessária, de modo a evitar a ressonância da estrutura com parâmetros 

delimitados. (MO; GUO; TANG, 2016) 
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3.3.2.  Modos naturais 

 

A fim de definir os modos ressonantes de falhas da estrutura variável, uma 

análise de frequência seria necessária para obter os limites superiores e inferiores 

da frequência natural (MO; GUO; TANG, 2016). 

As frequências naturais e as formas de modos equivalentes desempenham 

um papel crucial na análise de vibração, uma vez que viabilizam uma grande 

quantidade de informações sobre as características dinâmicas de um sistema. 

Dentro de um cenário determinístico, esta tarefa é realizada para resolver problemas 

de autovalor, que envolve, matrizes de massa e rigidez da estrutura. As alterações 

de propriedades de inércia e de rigidez devido às incertezas inerentes a qualquer 

processo de criação pode afetar, em grande parte as características de um sistema 

estrutural de vibração (SOFI; MUSCOLINO; ELISHAKOFF, 2015). 

Desde meados da década de 1960, um novo método chamado análise 

intervalo surgiu. Sofi et al. (2015) e Gao (2006) utilizaram as frequências naturais 

estruturais e os modos de vibração expressos como as funções desses fatores de 

intervalo. Portanto, os efeitos da alteração destes parâmetros estruturais podem ser 

facilmente identificados. (GAO, 2006) 

 

3.4.  Ferramentas para a análise modal 

 Há mais de uma década, a monitorização estrutural utiliza respostas 

dinâmicas como uma abordagem viável para a detecção e localização de danos. No 

caso das trincas, utiliza-se a excitação de alta frequência a fim de reduzir os 

comprimentos de onda, identificando o crescimento de fissuras. No entanto, formas 

de deformação de alta frequência requerem medições mais densas e precisas. A 

técnica de modelagem estrutural mais popular hoje é o método de elementos finitos, 

em que não é preciso prever a resposta de alta frequência, porque momentos de 

flexão e forças de cisalhamento não são formulados de forma contínua em nós, 

baseada somente em deslocamento (PAI; YOUNG, 2001). 

Existem muitas técnicas hoje disponíveis para calcular os parâmetros modais 

de ruído. Segundo Ta et al. (2006), os parâmetros modais de estruturas são 

extraídos da saída dos dados usando sobre métodos espaciais e transformada de 

wavelet. Para Jacobsen et al. (2006), foi investigado os parâmetros modais em uma 
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estrutura (ponte suspensa na Noruega) com ventos médios, avaliando medições de 

saída. 

Os parâmetros modais são extraídos utilizando a decomposição no domínio 

da frequência (FDD) e frequência forçada, implementadas em MATLAB. A técnica 

FDD reforçada permite extrair a frequência de ressonância e o amortecimento, 

calculando as funções automáticas e as de correlação cruzada. Além destes 

métodos, os algoritmos Stochastic Subspace Identification (SSI) são úteis para 

identificar um modelo de estado estocástico da estrutura, o modelo de espaço de 

estados pode estar relacionado a ambos modelo modal e formulações modelo de 

elementos finitos (FE), método presente em Byers (2004). Muitas outras ferramentas 

podem ser encontradas e comparadas em Zenunovic et al., apresentando uma visão 

geral de teste de vibração ambiental e análise numérica. (TA; LARDIES; MARC, 2006) (BYERS, 

2004)(JACOBSEN; ANDERSEN; BRINCKER, 2006)(ZENUNOVIC; TOPALOVIC; FOLIC, 2015) 

3.4.1.  Função resposta de frequência 

 

É uma ferramenta do domínio espectral mais predominantemente utilizada na 

identificação de uma estrutura linear devido a sua fácil interpretação, ao modo que 

as relações de entrada e saída são bem estabelecidas, além da previsão do 

comportamento estrutural ser acessível. A FRF é frequentemente estimada para 

testes de vibração, e as estimativas são comparadas com modelos de elementos 

finitos (FE) (MAO; TODD, 2013). 

Recentemente, o modelo de elementos finitos utiliza seus dados 

incrementados nas funções de respostas em frequência (FRFs), que atrai grande 

atenção aos pesquisadores devido as suas vantagens. Entre elas, os FRFs são 

muito sensíveis ao amortecimento das estruturas em picos de ressonância, e este 

amortecimento deve ser incluído no modelo de elementos finitos; nenhuma análise 

modal é exigida no processo de atualização, assim o erro na identificação de 

sistema pode ser evitado; o problema de atualização é subdeterminado, devido à 

disponibilidade de dados de FRF em vários pontos de excitação e de observação 

(JIANG et al., 2014). 

Apesar do FRF ser uma aproximação amplamente utilizada para identificar 

sistemas, tal como atualização de modelos e o monitoramento de integridade 

estrutural, estimada a partir de dados ou um modelo de elementos finitos. No 

trabalho de (MAO; TODD, 2013) certifica que há incerteza envolvida no 
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procedimento que introduz a alterações na avaliação do FRF, levando 

à interpretações errôneas dos resultados nas identificações do sistema, se usado em 

testes de hipóteses na detecção de danos. 

 

3.4.2.  Operating Deflection Shapes (ODS) 

 

ODS é a forma de deflexão de operação de uma estrutura sujeita a uma 

excitação harmônica de frequência única, utilizada em diversas aplicações, tais 

como pontes e aerogeradores. Quando a frequência de excitação está perto de uma 

frequência natural isolada da estrutura, a ODS é submetida por um modo 

correspondente. Para os outros casos, em que a frequência natural não estiver 

isolada, a ODS pode consistir em vários modos de vibração. Em outras palavras, a 

ODS mostra a deflexão de uma estrutura durante o seu modo de funcionamento 

(PAI; YOUNG, 2001). 

Esta técnica tem sido provada para ser útil e, atualmente, ainda está 

passando por alguns desenvolvimentos para mais aplicações antecipadas, tais como 

análises ou medições não-destrutivas (BAE et al., 2011). 

A ODS pode ser obtida a partir de um conjunto de respostas no domínio do 

tempo, medidos de forma aleatória, impulsiva, senoidal e ambiental. São 

normalmente obtidas a partir da FRF. As ODS FRF são formadas pela multiplicação 

do espectro de sinal adquirido no ponto de medição com o espectro de cruzamento 

entre os sinais de frequência. O espectro da resposta dá a magnitude da ODS 

enquanto que o espectro transversal dá a fase entre os pontos de medição e de 

referência. Portanto, se essas magnitudes e fases são combinadas de maneira 

apropriada a ODS da estrutura pode ser construída (BAE et al., 2011). 

Em outras palavras, uma ODS FRF é uma medição em dois canais diferentes, 

bastante utilizado quando as forças de excitações não podem ser medidas. É uma 

vantagem a ODS FRF através da transmissibilidade, já que esta desempenha um 

papel semelhante ao FRF, com a desvantagem de cada ressonância em vez de ser 

representada por um pico, seria representada por um flat spot (ponto local) nos 

dados, Figura 20 (SCHWARZ; RICHARDSON, 1999). 
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Figura 20 -  (a) Auto Power Spectrum (APS), e (b) Transmissibilidade. Fonte: (SCHWARZ; 
RICHARDSON, 1999) 

 

A ODS FRF tem picos a ressonâncias, tornando assim mais fácil para 

localiza-las, Figura 21 (SCHWARZ; RICHARDSON, 1999).  

 

 

Figura 21 - A visualização de um ODS a partir de um conjunto de medições ODS FRF. 
Fonte: (SCHWARZ; RICHARDSON, 1999) 

 

3.4.3.  Análise modal operacional (OMA) 

 

Para estruturas, a técnica da análise modal experimental, ou experimental 

modal analysis (EMA) é apresentado como um modelo mais trabalhoso devido ao 

seu tamanho e baixo intervalo de frequência. Utilizado para grandes edifícios, 

pontes, navios etc. sua execução pode ser dispendiosa ou prejudicial. Por 

conseguinte, um outro método OMA, um tipo especial da EMA, em que a excitação é 

imensurável, analisando somente os dados de saída do sistema (output-only), isto é, 

os sinais dinâmicos de uma estrutura forçada, em oposição a EMA clássica 

 a  b
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entrada/saída (input-output), no qual a excitação é artificial. A OMA têm sido 

desenvolvida para tirar proveito das seus carregamentos naturais por exemplo, vento 

(ORLOWITZ; BRANDT, 2014; MIRONOV et al., 2015). 

Desde o início da década de 90, OMA atrai a atenção de pesquisadores para 

estudar propriedades dinâmicas em estruturas civis de grande porte. A técnica OMA 

converte dados medidos na forma de um sinal. O sinal é uma grandeza física que 

varia em relação a uma ou mais variáveis independentes, associada a informações 

de interesse. O sinal pode estar em diferentes domínios (tempo ou frequência) e 

podem ser convertidos de um para outro. Um sistema converte um sinal de entrada 

num sinal de saída (ORLOWITZ; BRANDT, 2014), (MOHANTY; RIXEN, 2004). 

A análise modal operacional (OMA) proposto por Mohanty (2004), em que 

uma técnica algorítmica fosse alterada para ser uma aplicável à entrada harmônica 

pura e à de um ruído branco. Embora esta aproximação seja útil para os sistemas 

mecânicos, incluindo máquinas rotativas, não era muito aplicável para a infra-

estrutura civil, onde os dados de entrada são quase generalizados para uma única 

função harmônica. (MOHANTY; RIXEN, 2004) 

Uma aplicação para essa técnica (OMA) seria, por exemplo, a validação da 

dinâmica da estrutura do navio com algumas vantagens sobre o modelo EMA. 

Primeiramente, por não haver nenhuma necessidade para a excitação artificial, 

assim o custo pode ser reduzido consideravelmente e mais fácil execução do serviço 

e, segundo, OMA pode ser aplicado com as condições de contorno reais da 

estrutura em operação (ORLOWITZ; BRANDT, 2014). 

Algumas outras aplicações podem serem encontradas em (CHANG et al., 

2013), em que a OMA foi deparada para as abordagens que utilizam a conversão no 

domínio do tempo: Técnica de excitação natural, ou em (BRINCKER et al., 2001), 

introduzindo uma nova técnica de domínio de frequência para a identificação modal 

de sistemas output-only. 

 

3.5.  Aplicação estrutural: Aerogeradores 

Fontes de energia renováveis, especialmente energia eólica ganharam muita 

atenção devido à recente crise energética, além do desejo econômico de obter 

energia limpa. Na monitoração de condição da turbina eólica, análise de vibração é 

uma forma comum e efetiva para aplicar diagnóstico de falhas (LIU, 2013). 
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Um dos obstáculos que dificultam o aumento da eficiência no uso dos 

aerogeradores é a manutenção de alguns componentes, por exemplo, as pás. O 

monitoramento de integridade estrutural geralmente é realizado através da coleta 

dos dados operacionais em tempo real sobre um número limitado de locais 

acessíveis usando sensores tradicionais, como acelerômetros e strain-gauges (LI et 

al., 2015; ILIOPOULOS et al., 2016). 

Em Iliopolos et al. (2016), foram estudadas técnicas de análise modal 

operacional, para identificar os parâmetros modais (frequências naturais, modos de 

vibração e taxas de amortecimento) a partir de um determinado tempo de dados 

operacionais, enquanto os aerogeradores estavam em condições estacionárias. 

Durante este tempo, as frequências e modos de vibração poderiam variar, devido a 

mudanças nas condições ambientais. A Figura 22 estão presentes os modos de 

vibração com deslocamento médio (6 modos fundamentais) da torre/fundação, com 

as suas frequências médias correspondentes. Podendo ser usado para ajustar-se 

com o modelo de elementos finitos, útil para estimar as respostas locais. (ILIOPOULOS et 

al., 2016) 

 

Figura 22 - Modos fundamentais da torre/fundação offshore com suas frequências 
correspondentes, obtidas a partir da análise modal operacional: as linhas vermelhas são descritas 
os modos no sentido longitudinal, linhas verdes os modos ao lado da linha vermelha, a linha azul 
indica que nível da água e mais baixo do ponto corresponde ao nível do mar. Fonte: 
(ILIOPOULOS et al., 2016) 

 

 
 

3.5.1.  Análise dinâmica das Torres 

 

Um fator importante para os estudos de ressonância em projetos de 

aerogeradores são as vibrações nas torres, excitadas pela frequência de rotação do 
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rotor ou pela movimentação das pás. Por exemplo, o amortecimento da estrutura 

pode ser inferior as oscilações da torre, de modo a desenvolver tensões e deflexões 

consideráveis, havendo o risco de coincidir a frequência transferida pelas pás e a 

frequência natural da torre (BURTON, 2001). 

O aumento da dinâmica da torre afeta diretamente as cargas de fadiga, 

assim, quanto maior a frequência natural do primeiro modo, seja proveniente das 

frequências excitantes, melhor. Infelizmente, na maioria dos casos de frequência 

natural de uma torre, ela é projetada para uma resistência de cargas extremas, e é 

da mesma ordem de grandeza que a frequência de passagem da lâmina (BURTON, 

2001), causando o enfraquecimento dos equipamentos, diminuindo a vida útil do 

sistema. 

Quando o aerogerador opera em uma frequência maior do que a primeira 

frequência natural da torre, são necessárias análises sequenciais de início e parada 

da máquina, para compreender melhor o crescimento do carregamento dinâmico, 

decorrentes da frequência do rotor, que passa pela primeira frequência natural da 

torre  (DNV, 2002). 

É importância analisar a qualidade da fundação ao fixar a torre. Se o modelo 

de cálculo assumir que a torre está completamente estática a base, o erro na 

frequência natural da torre pode ser de até 20%. Usar amortecedores em torre, 

torna-se útil para compensar o baixo amortecimento perpendicular à direção do 

vento  (DNV, 2002). 

 

 

3.6.  Mecanismo de amortecimento 

Amortecedores são muito importantes para dissipar a energia a partir de uma 

estrutura. Eles existem em todos os sistemas de vibração em que há dissipação de 

energia. Isto é verdade para estruturas mecânicas, embora a maioria das estruturas 

são, por natureza, levemente amortecidas. No caso da vibração livre, a perda de 

energia a partir de amortecimento do sistema resulta no desgaste da amplitude de 

movimento. Em vibrações forçadas, a perda de energia é equilibrada pela energia 

fornecida por excitação. Ou seja, para qualquer situação, o efeito de amortecimento 

remover a energia do sistema (DUNCAN, 1945). 

É importante notar que o mecanismo de amortecimento e o modelo 

matemático deste mecanismo são dois conceitos diferentes. Nas formulações 



53 
 

matemáticas, a força de amortecimento foi chamada viscosa já que é proporcional à 

velocidade, utilizado como um método de modelagem. No entanto, isso não implica 

que o mecanismo de amortecimento é viscoso por natureza. Uma representação 

esquemática de um modelo de amortecimento viscoso e linear é fornecido na Figura 

23 (DUNCAN, 1945; KONIECZNY, 2016). 

 

 

Figura 23 - Representação Analítica de Amortecedor Viscoso. Fonte: (KONIECZNY, 2016) 

 

 Os amortecedores viscosos representados pela Figura 23, têm como 

característica, uma força de resistência diretamente proporcional à velocidade, 

conforme descrito em (KONIECZNY, 2016). Assim, 

 ,F x x c x        (3.1) 

Onde c  é o coeficiente de amortecimento linear do amortecedor viscoso. 

Neste caso, o fator de amortecimento   é por definição: 

2

c

m



       (3.2) 

Onde,  m kg  é a massa e  rad s  a frequência natural das vibrações livres 

não amortecidas. 

Os resultados de vários estudos implicam que, ao assumir um modelo linear, 

aparecerá várias simplificações. Em muitos casos, problemas de amortecimento com 

uma natureza não-linear não podem ser desconsideradas. Por exemplo, no setor 

automotivo a medida em que é assumido baixas velocidades na modelagem de um 

amortecedor para carro hidráulico, o modelo linear pode ser suficiente, na prática, a 

representação do amortecedor determina sua característica de assimetria não-linear 

(KONIECZNY, 2016; PING et al., 2006). 
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3.6.1.  Controle de vibração por amortecimento 

 

Uma ampla gama de dispositivo de amortecimento foi desenvolvida para 

controlar de vibração indesejáveis na estrutura. Entre eles, alguns dispositivos como 

amortecedor sintonizado em massa, amortecedor líquido ajustado, e amortecedores 

de fluidos controláveis tornaram-se muito popular por sua capacidade de melhorar a 

resposta estrutural  (RAHMAN et al., 2015). Estes amortecedores são 

implementados na estrutura como dispositivos de amortecimento passivo (sistema 

de amortecimento simples e confiável, consequentemente bastante utilizado), ativo 

(de melhor comportamento na estrutura, as forças de controle são geradas por 

atuadores eletro-hidráulicos) e semi-ativo (permite uma solução eficaz para controlar 

o nível de consumo de uma estrutura em baixa energia, por exemplo um 

aerogerador) (MEMBER et al., 1997). Serão apresentadas algumas aplicações 

desses dispositivos de amortecimento em controle de vibração estrutural, com mais 

detalhe em Rahman et al. (2015).. (RAHMAN et al., 2015). 
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4. ANÁLISE TEÓRICA E EXPERIMENTAL 

4.1. Introdução 

O capítulo tem o objetivo de apresentar, caracterizar e analisar uma torre 

eólica de pequeno porte instalada na instituição UFRN, que representa o objetivo 

principal desta dissertação. 

No subcapítulo 4.2 será efetuada uma descrição detalhada da torre, no 

subcapítulo 4.3 sua formulação analítica detalhada, utilizando de equações, gráficos 

e exemplo comparativo, 4.4 o sistema de aquisição dos dados. Ainda será mostrada 

à metodologia de análise, apresentando alguns conceitos relacionados as análises 

de vibrações, no subcapítulo 4.5, e por último a apresentação da identificação de 

falhas mediante vibrações, no subcapítulo 4.6. 

Os resultados da análise de frequência foram realizados por meio de um 

coletor RH801_802, e analisados no programa MRS3000, que serão depois 

comparados e validados no Capítulo seguinte com os resultados obtidos na base da 

torre eólica da UFRN. 

A comparação entre os resultados da análise analítica com os realizados na 

prática permitirá determinar os erros decorrentes da variação do vento, na 

caraterização da estrutura.  

 

4.2.  Descrição da Torre 

O aerogerador A-750 fabricação da AeroCraft Energietechnik GmbH 

(Alemanha), Figura 24, com potência máxima de 750 W na velocidade de 9m/s, sua 

velocidade de partida é a 3,0m/s e velocidade de estol a 12 m/s, conforme curva de 

potência do fabricante, Figura 25. Sendo um aerogerador de baixa potência o 

controle de posicionamento é feito pela “rabeta”, também responsável pela retirada 

de funcionamento do aerogerador quando de ventos acima do seu limite de 

velocidade, o que acontece por embandeiramento. O aerogerador AC-750 em 

estudo encontra-se instalado numa torre tipo treliça com eixo horizontal a uma altura 

de 12m  (NOGUEIRA, 2007). Por ser um modelo antigo, as suas especificações não 

se encontram mais disponíveis, sendo assim, os dados encontrados foram de 

modelo similar, apresentado na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Especificações do aerogerador, modelo AC 752, similar ao do estudo de 
caso. 

Modelo AC 502 | AC 752/NE 

Gerador 

Potência de saída 

Sistema de voltagem 

Tensão nominal 

Cut-in 

Velocidade crítica 

Velocidade de rotação 

Número de pás 

Material das pás 

Diâmetros das pás 

Área de varredura das pás 

Controle azimutal 

Rolamento azimutal 

Energia de transmissão 

Sistema de segurança contra 

tempestades 

Peso 

Montagem 

16 polos 

500 W | 750 W 

12/24 V | 24/48 V 

9 m/s 

3 m/s 

40 m/s 

600 rpm 

3 

GRP 

240 cm 

4,5 m² 

Cata-vento 

Rolamento de dubla-esfera 

Cabo 3 x 2,5 mm 

Controle de eclipse 

41 kg | 43 kg 

Flange 130 mm 
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Adaptado de  (GARY L . JOHNSON, 2001) 

 

Figura 24 - Foto do aerogerador utilizado nas medições. 

 

 

Figura 25 - Curva de potência do Aerogerador AC 750 da AeroCraft, onde os eixos 
horizontal e vertical representam os valores da velocidade do vento e potência produzida 
pela turbina, respectivamente. O ponto A, identifica a velocidade de partida, onde se inicia a 
produção energia elétrica; O ponto B, identifica a velocidade na qual o aerogerador atinge 
sua potência de trabalho nominal. Adaptado de (NOGUEIRA, 2007) 
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A base em que foi instalada a torre (Figura 26) é do tipo laje, de formato 

circular, com um volume de 1 m³ aproximadamente. 

 

Figura 26 - Foto da Fundação do Aerogerador AC 750 da AeroCraft com um diâmetro de 
1,12 m. 

 
 

4.3.  Formulação Analítica aplicada a um Aerogerador de perfil tubular 

Para determinar as frequências próprias e respectivos modos de vibração e 

entender o modelo analítico do comportamento de uma torre eólica, pode ser 

realizada uma análise modal, com as equações de equilíbrio dinâmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 27 – a) Modelo da torre e aerogerador AC 750 da AeroCraft, fixada a uma fundação 

com três blocos de concreto de volume 31m  cada. b) Modelo simplificado da torre com 

aerogerador 
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Considerando a estrutura com um grau de liberdade de massa m , rigidez k  e 

amortecimento c sujeita à ação da força externa  F t , a equação diferencial de 

movimento, torna-se: 

  m x c x k x F t    (4.1) 

o que é equivalente a: 

  22x x x F t m      (4.2) 

Onde, 
cc c  representa o fator de amortecimento da estrutura, que é uma 

característica física do sistema que dificilmente pode ser calculada analiticamente, 

dessa forma a análise modal é de extrema importância para identificação do mesmo, 

possibilitando assim a construção do modelo modal, 2cc m  o coeficiente de 

amortecimento crítico e k m   a frequência natural da estrutura. 

Quando a estrutura é composta por n  graus de liberdade (caso do nosso 

modelo) a equação de movimento transforma-se num sistema de equações do tipo: 

        m x c x k x F t    (4.3) 

 

onde  m  é a matriz de massa,  c  a matriz de amortecimento,  k  a matriz de 

rigidez,  F t  a força de excitação externa devido ao comportamento turbulento do 

vento e  x t  o vetor deslocamento. 

A resolução do sistema de equações diferenciais é complexa. O método mais 

utilizado para resolver um sistema de n  graus de liberdade é o método da 

Superposição Modal que se baseia na ortogonalidade das matrizes de massa e de 

rigidez em relação aos modos de vibração, para transformar o sistema de equações 

num conjunto fictício de n  equações independentes relativas a um grau de 

liberdade. A solução geral é a soma da solução de cada equação independente. 

 A estrutura da torre será simplificada como um elemento de barra com uma 

massa concentrada no topo da estrutura simulando o gerador eólico. A torre será 

modelada como uma viga engastada de rigidez de mola equivalente 33eqk E I L , 

onde E I  é o módulo de elasticidade de flexão e L  a altura da torre. 

Consequentemente, a estrutura pode ser tratada como um sistema de um grau de 

liberdade descrito pela seguinte equação diferencial de movimento: 

      eqmx t k x t F t   (4.4) 
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Onde m  é a massa do aerogerador no topo da torre,  x t  o deslocamento na 

direção normal do plano do aerogerador e  F t  a força do vento. Pela teoria de 

turbinas eólicas a pressão do vento é expressa pela seguinte equação: 

   21

2
TF t AC V   (4.5) 

Onde   é a densidade do ar, A  área varrida pelas pás do aerogerador, TC  o 

coeficiente de pressão (anexo 9.1) e V  a velocidade livre da corrente de movimento 

do vento. 

Considerando um sistema de vibrações livres sem amortecimento, a análise 

estrutural da rigidez se apresenta da seguinte forma: 

 
3

3
eq

E I
k

L
 (4.6) 

 

Sendo,  eqk N m  a rigidez,  E G Pa  o módulo de elasticidade ou de Young 

(anexo 9.2),  4I m  o momento de inéramplitudecia e  L m  o comprimento da torre. 

Para calcular o momento de inercia em torno do eixo, para o caso de uma 

torre de sessão circular, é necessária a aplicação da equação abaixo: 

  4 4

64
e iI D d


   (4.7) 

 

A torre foi construída com um tubo de aço (Schedule 80, aço ASTM-A-120-53-

106) onde, 60,3eD mm  é o diâmetro externo da estrutura e 49,22id mm  o 

diâmetro interno (Figura 28). Portanto, da equação (4.7), fornece, 

7 43,608962989 10I m  . 
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Figura 28 - Tabelas de tubos de aço (UNIMETAIS, 2018).  

 

Considerando da literatura o módulo de elasticidade ou de Young 

2,24E G Pa , e os parâmetros da torre em estudo, 12,25L m  com 

7 43,608962989 10I m   da equação (4.6),  obtém-se:  140,35eqk N m  

Para encontrar a massa da torre: 

 torrem AL  (4.8) 

Assim, torrem  é a massa da torre,   a densidade especifica, A  é a área da 

seção transversal e L  o comprimento. Porem para simplificar a massa da torre 

considerando um sistema de 1 grau de liberdade será considerada desprezível. 

Frequência natural é a frequência com que um sistema sem dissipação de 

energia vibra livremente após ser excitado por uma perturbação inicial. Para um 

sistema massa mola de um grau de liberdade ela pode ser definida da seguinte 

forma: 

 eqk

m
   (4.9) 

Sendo   a frequência natural em rad s  e 41m kg  a massa do rotor, pás 

e nacelle. Portanto, utilizando os valores acima, obtém-se, 1,85rad s  . 

E para transformar a frequência natural para Hz  divide-se por 2 , como 

mostra a equação abaixo. 
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2

f



  (4.10) 

 

 Assim, 0,2945f Hz .      

Resposta no Domínio do Tempo. 

    sinx t X t    (4.11) 

 A amplitude X  em função das condições iniciais de movimento pode ser 

escrita da seguinte forma: 

 

2

2 0
0

x
X x



 
   

 
 (4.12) 

Onde: 
0 0,13x m  é a amplitude máxima medida na torre com o sensor de 

deslocamento e 
0 0,004x mm s  a amplitude da velocidade medida com o 

acelerômetro.  

Usando a equação (4.12), obtém-se: 2,1659X m . 

No apêndice 8.1 e 8.2 tem-se o código em linguagem do MATLAB e MAPLE, 

para calcular o espectro de frequência da curva resposta da equação (4.11). 

A curva resposta no domínio do tempo e na frequência da equação (4.11), 

fornece: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Curva resposta no domínio do tempo e da frequência. 

  

Cálculo da frequência de excitação em rpm  como uma função da velocidade 

do vento e do diâmetro de varredura das pás do aerogerador AC 750 da AeroCraft. 
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Onde a velocidade média do vento medida usando um anemômetro foi de 5medv m s  

(a 1,5 metros em relação a base) e o diâmetro de varredura das pás 240vD cm . 

 
 

 
 

1000

v

v m s
n rpm

D m





 (4.13) 

Portanto, da equação acima, obtém-se: 663,1456rotv rpm . Transformando a 

velocidade de rotação em rad s , tem-se: 

 
663,1455959 1min 2

69,44
min 60 1

ciclo rev
rad s

s ciclo




   
    
   

 (4.14) 

Pela equação 4.10, onde 
2

f



 , calcula-se a frequência de excitação 

correspondente à velocidade média do vento medida com o anemômetro: 

11,0524f Hz . 

A determinação das frequências naturais e modos de vibração é um ponto de 

grande importância no projeto de uma torre eólica, visto que a mesma está sob 

efeito constante de forças oscilatórias devido ao comportamento turbulento do vento. 

Caso a torre apresente uma frequência natural próxima à do vento, as 

amplitudes de vibração seriam cada vez maiores, pondo em risco a integridade física 

da torre. A análise modal clássica, ou análise de vibração livre sem amortecimento 

pode ser definida pela extração de autovalores e autovetores associados à seguinte 

expressão matricial: 

 
 

      0iK M    
(4.15) 

onde 
2   representa os autovalores e  ì  o vetor que exprime o i-ésimo modo 

de vibração do sistema que pode ser facilmente determinados usando o código 

MATLAB e MAPLE no apêndice 8.1 e 8.2. 

 Com o objetivo de comparar os resultados experimentais, modela-se a torre 

da Figura 27 como um sistema com três graus de liberdade, e se determina as 

matrizes de massa  M  e rigidez  K . A torre será agora considerada como um 

sistema discreto constituída de três elementos de massa iguais a 1 2 3m m m m   , e 

três molas de rigidez 1k . 

 

 



64 
 

 

 

 

 

  (4.16) 

 

  (4.17) 

 

 

 

 

  

Figura 30 – Discretização da torre com três graus de liberdade. 

  

Portanto, a rigidez de cada mola 1 3k k . Considerando que a torre do 

aerogerador em estudo modelo AC 750 da AeroCraft tem uma composição de 

treliça, recalcula-se a rigidez eqk  utilizando a frequência fundamental 3,75f Hz , 

obtida pelas medições efetivadas nos testes de impacto (apresentado no capitulo de 

discussões e resultados, item 5.2 ). Portanto, das equações (4.9) e (4.10), 

 
2

2eqk f m , obtém-se, 4k = 2,0977 10eq N m . As equações de movimento para cada uma 

das massas podem agora ser derivadas. 

Portanto, a rigidez de cada mola 1 3k k . As equações de movimento para 

cada uma das massas podem agora ser derivadas.  

Considere os seguintes diagramas de corpo livre: 

 

 

 

 

    1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 22 0m x k x k x x m x k x k x         (4.18) 

    2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1 32 0m x k x x k x x m x k x k x k x           (4.19) 

  3 3 1 3 2 3 3 1 2 1 3 0m x k x x m x k x k x        (4.20) 

 Tomando como solução a função    sini ix t X t , 1 3i   e substituindo nas 

equações de movimento (4.18 a 4.20), obtém-se: 

3m

1k

1k

1k

 eqk

2m

1m

m

1
1 3

3
eq

k
k k k k    

1x

2x

3x

1m 2m 3m

1 1k x

 1 2 1k x x

 1 2 1k x x

 1 3 2k x x

 1 3 2k x x

 

1

1 1 1

1 1 1 1

3
eq

eq

k
k

k k k k
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      1 1 1 1 2 1 1 1 1 22 sin 0 2 0           k m X k X t k m X k X  (4.21) 

      1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 2 1 32 sin 0 2 0               k X k m X k X t k X k m X k X  (4.22) 

      1 2 1 3 3 1 2 1 3 3sin 0 0            k X k m X t k X k m X  (4.23) 

Onde 2  . 

 O determinante característico é: 

 

1 1 1

1 1 2 1

1 1 3

2 0

2 0

0

k m k

k k m k

k k m







 

   

 

 (4.24) 

Como 1 3k k , 1 2 29,88m m m kg    e 3 70,88nacellem m m kg    o determinante 

característico, torna-se: 

 

3

6 3 0

3 6 3 0

0 3 3

k m k

k k m k

k k m







 

   

 

 (4.25) 

O polinômio característico se escreve: 

        2 3 2 2 2 2 3

3 3 33 12 27 27 27 0m m k m k m m k m k m k           (4.26) 

 Considerando a torre com 3 graus de liberdade as frequências naturais 

podem então ser calculadas: 

 1 1 1234,6 15,32 2,438rad s f Hz       (4.27) 

 2 2 22585,9 50,85 8,091rad s f Hz       (4.28) 

 3 3 36491,8 80,57 12,82rad s f Hz       (4.29) 

 Cálculo dos autovetores  i . Para 1 234,6  , tem-se: 

 
 

1

1

1 1

2

1

3

0,2994

0,5655

0,7685



 



   
   

    
   

  

 (4.30) 

Para 2 2585,9  , tem-se: 

 
 

2

1

2 2

2

2

3

-0,7539

- 0,5822

0,3044



 



   
   

    
   

  

 (4.31) 

Para 3 6491,8  , tem-se: 

 
 

3

1

3 3

2

3

3

-0,6741

0,7296

-0,1156



 



   
   

    
   

  

 (4.32) 
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Figura 31 – Curva resposta no domínio do tempo e da frequência com três graus de 
liberdade. 

 

4.3.1. Análise de um protótipo de uma Torre Eólica 

 

Para compreender melhor o comportamento de uma torre tubular foram 

utilizados os dados da dissertação Sirqueira (2008), Comportamento Estrutural de 

Torres de Aço para Suporte de Turbinas Eólicas. (SIRQUEIRA, 2008) 

Para o caso de vibrações livres sem amortecimento e analisando os dados 

apresentados em (SIRQUEIRA, 2008), considerando um projeto de um protótipo de 

uma torre eólica de 2MW , modelo MM92 e com os seguintes dados: 76200L mm , 

6900m kg , 205E G Pa , 4300eD mm  (diâmetro da base da torre), 2955id mm  

(diâmetro do topo da torre). 

Utilizando as equações do tópico 4.3, vibrações livres sem amortecimento, o 

momento de inercias 13 41,30 10I mm  , a rigidez 18124, 26k N m  e a frequência natural 

será 0, 26f Hz . 

 

 

4.4. Sistema de aquisição de dados 

Para realizar as medidas foi utilizado um coletor RH801_802Dual-channel, 

Figura 32. 

810
810

Tempo (s) Frequência (Hz)

X X
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Figura 32 - Foto do coletor utilizado para coletar os dados da torre eólica 

 

O coletor RH802Dual-channel é um analisador de espectro de vibração 

portátil, desenvolvido para manutenção mecânica, contendo diagnósticos de falhas, 

ótimo na verificação de falhas de equipamentos. Oferece uma gama de funções, 

entre elas, respostas em forma de onda pelo domínio do tempo, espectro, e faze 

cruzada. Além de apresentar uma ampla frequência de análise (0 ~ 40KHz), 

podendo satisfazer altas exigências e um ótimo armazenamento. 

Para as medições, o coletor tem disponibilidade de dois canais, CH1 e CH2, 

para conectar o acelerômetro, e assim, coletar os dados. No caso das primeiras 

medições, o sensor se manteve conectado ao canal 1 (CH1), Figura 33. 

 

 

Figura 33 - As saídas de sinais, localizadas na parte superior do instrumento 

 

O acelerômetro utilizado para as coletas dos dados foi o RH103, Figura 34. 
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a)                                                                            b) 

Figura 34 - a) O acelerômetro, b) O acelerômetro com o cabo, que será conectado com o 
coletor 

Na tabela 4 apresenta os parâmetros básicos do acelerômetro, de acordo 

com o manual do fabricante. 

Tabela 4 – Parâmetros do acelerômetro 

Parâmetros Básicos 

Sensibilidade (±10%) 

Range de aceleração 

Amplitude linear 

Range de frequência (±10%) 

Range de frequência (±3d8) 

Frequência ressonante 

Sensibilidade transversal 

100mv/g 

±80g 

1% 

0,8~9KHz 

0,5~12KHz 

26KHz 

≤ 5% 

Fonte: (ROZH, 2013).  
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Figura 35 - A coleta dos dados na base da torre. 

 

Para identificar os modos de vibração foi necessário realizar o teste de 

impacto, também com o mesmo coletor. Foi posicionando o acelerômetro, em 

seguida, com um martelo (Figura 36), foi realizado o impacto em vários pontos da 

torre. 

 

 

Figura 36 – Martelo de impacto utilizado para o teste. 

 

As coletas dos dados realizadas na torre, ocorreram a uma altura de 1,30 m 

em relação a base cimentada. A verificação da velocidade do vento foi efetuada com 

a ajuda de um anemômetro AVM-07 (Figura 37) a uma altura de 3 metros em 

relação a base. A banda de frequência analisada foi definida em 0,5Hz por linha. 
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Figura 37 - Anemômetro utilizado para verificar a variação da velocidade do vento 

 

Em seguida, por intermédio do programa Digital Anemometer, Figura 38, foi 

possível identificar curvas da velocidade do vento. 

 
Figura 38 - Coleta dos dados da variação do vento 

 

4.5. Metodologias de análises 

 Nível de vibração – O parâmetro Nível de vibração é empregado na análise 

das formas de ondas, informando a variação da vibração ao longo do tempo; 

 A análise no domínio do tempo – É a história do sinal apresentado em todo o 

instante, revelando detalhes importantes, que não seria encontrado em outro 

domínio. Sua principal aplicação é identificar eventos que aconteçam de curta 

duração, como impactos, e determinar sua taxa de repetição; 



71 
 

 A análise no domínio da frequência – Que é a técnica utilizada para simplificar 

a resposta do espectro. Utilizando a Transformada Rápida de Fourier (Fast 

Fourier Transform - FFT), que transforma os dados do domínio do tempo em 

dados de domínio de frequência, por um computador (microprocessador). 

Nesse domínio é verificado qual espectro de frequência é mais relevante no 

espectro global de vibração. 
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5. DISCUSSÕES E RESULTADOS 

Este capítulo é dedicado a apresentar as implicações dos ensaios dinâmicos 

realizados à torre do gerador eólico AC 750 da AeroCraft, instalado no Campus da 

UFRN. Nos subcapítulos seguintes serão desenvolvidos alguns resultados 

decorrentes das análises. 

A resposta dinâmica da fundação e os possíveis efeitos de ressonância foram 

desprezados já que as frequências naturais de vibração da torre e da fundação 

situam-se em faixas bastante separadas. 

 

5.1. Média das velocidades 

Foi observada uma configuração do vento em rajadas, onde todas as 

medições foram feitas com o anemômetro PROVA AVM - 07, para a análise da 

velocidade, e o comportamento resumido está representado no gráfico da Figura 39. 

 

 Em uma temperatura média de 27 graus. 

 

Figura 39 – Histórico de velocidade do vento durante as medições na torre do aerogerador 
modelo AC 750 da AeroCraft 

 

Graças a ação do vento em rajadas, foi de maior valia padronizar a 

velocidade do vendo, ou seja, quando verificado o valor da medição de 5 m/s no 

anemômetro, o coletor era utilizado para realizar as medições. 
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A influência da velocidade é apresentada tanto nos valores obtidos na análise 

experimental, quanto analiticamente. A pressão dinâmica do vento sobre uma 

superfície pode ser obtida na mecânica dos fluidos por meio da simplificação da 

equação do movimento para o escoamento de um fluido sem atrito (Eq. de Euler), 

sendo proporcional ao quadrado da velocidade do vento v , à massa específica do ar 

  e dependente ainda de outros fatores, como o ângulo de incidência pC  (LEÃO; 

ARAGÃO, 2008): 

 
21

2
pC v   (5.1) 

  

 

5.2. Gráficos do teste de impacto 

 
Os dados obtidos na análise modal dos testes estruturais fornece uma 

descrição definitiva da resposta de uma estrutura, é uma modo de avaliar esse 

resultado com a especificação do projeto (DØSSING, 1988). 

O teste de impacto pode ser uma ótima ferramenta para analisar o estudo de 

caso, uma medição comumente utilizada em estruturas simples. Sendo assim, o 

teste se propõe analisar um determinado sinal resposta e transformar em um 

conjunto de ondas senoidais e parâmetros de amplitude. A análise modal é capaz de 

determinar as propriedades dinâmicas de uma estrutura pela identificação de seus 

modos de vibração. O teste modal possibilita conhecer a relação entre a força de 

excitação sobre o sistema e a sua resposta dinâmica. Essa relação é chamada de 

Modelo de Resposta, e que quando analisada no domínio da frequência passa a ser 

chamada de Função de Resposta em Frequência – FRF. Essa relação é mostrada 

pela seguinte equação, onde  X   é a resposta, e  F   é a força de excitação: 

  
 

 

X
H

F





  (5.2) 

 No caso em que é avaliada a razão entre o deslocamento e a força de 

excitação, a relação é chamada de Receptância. 

 A frequência de 3,75 Hz foi identificada como a frequência natural do primeiro 

modo de vibração da torre. 
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Figura 40 -Teste de impacto da torre eólica do Aerogerador AC 750 da AeroCraft 

 

 Os outros valores disponibilizados na Figura 41 também se destacaram em 

alguns resultados. 

 

 
Figura 41 - Zoom do teste de impacto da torre eólica do Aerogerador AC 750 da AeroCraft 

da Figura 40. 

 

5.3. Gráficos do espectro de frequência 

 Ponto de medição n° 01 – Deslocamento na direção do vento. 

 

 

Figura 42 - Curva resposta em frequência do comportamento dinâmico/oscilatório da torre 
devido às excitações aerodinâmicas da energia cinética do vento na condição de trabalho 

normal 
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 Análise do ponto de medição n° 01 em zoom com identificações de 

frequências e amplitudes 

 

Figura 43 - Curva resposta em frequência do comportamento dinâmico/oscilatório da torre 
com os valores da frequência e deslocamento 

 

 Ponto de medição n° 02 – Deslocamento a 90° em relação ao ponto de 

medição 01, considerando o sentido horário. 

 

 

Figura 44 - Curva resposta em frequência do comportamento dinâmico/oscilatório da torre 
devido às excitações aerodinâmicas da energia cinética do vento na condição de trabalho 

normal 

 
 Análise do ponto de medição n° 02 em zoom com identificações de 

frequências e amplitudes 
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Figura 45 - Curva resposta em frequência do comportamento dinâmico/oscilatório da torre 
com os valores da frequência e deslocamento 

 

 Ponto de medição n° 03 – Deslocamento a 90° em relação ao ponto de 

medição 02, considerando o sentido horário. 

 

Figura 46 - Curva resposta em frequência do comportamento dinâmico/oscilatório da torre 
devido às excitações aerodinâmicas da energia cinética do vento na condição de trabalho 

normal 

 

 Análise do ponto de medição n° 03 em zoom com identificações de 

frequências e amplitudes 
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Figura 47 - Curva resposta em frequência do comportamento dinâmico/oscilatório da torre 
com os valores da frequência e deslocamento 

 

 Ponto de medição n° 04 – Deslocamento a 90° em relação ao ponto de 

medição 03, considerando o sentido horário. 

 

Figura 48 - Curva resposta em frequência do comportamento dinâmico/oscilatório da torre devido 
às excitações aerodinâmicas da energia cinética do vento na condição de trabalho normal 

 

 Análise do ponto de medição n° 04 em zoom com identificações de 

frequências e amplitudes 
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Figura 49 - Curva resposta em frequência do comportamento dinâmico/oscilatório da torre 
com os valores da frequência e deslocamento 

 

Os três primeiros modos de vibrações coletados pelo sistema de aquisição, 

representados pelas Figuras 42 a 49, concluem uma inteira coerência quando 

comparados ao modelo analítico da Figura 31, ou seja, os três primeiros modos de 

vibrações e suas respectivas amplitudes, com uma pequena discrepância. 

Comparando a analise experimental com o teste de impacto, em relação ao 

primeiro modo de vibração, chega-se ao erro de 1,33% a partir da equação 5.2, 

sendo o valor aproximado de 3,8 (dado relacionado ao coletor) e o valor exato de 

3,75 (teste de impacto). 

 
.

100
Valor aprox Valor exato

Erro
Valor exato


  (5.2) 

 

 

5.4. Gráfico de Tendência 

 

O gráfico de tendência representa a variação dinâmica por períodos de 

medições. Ele tem como objetivo identificar o comportamento e a variação no 

intervalo de 60 minutos do deslocamento em função do tempo. 

 

 Ponto de medição n° 01 – Deslocamento na direção do vento. 
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Figura 50 - Curva de tendência do comportamento dinâmico/oscilatório da torre devido às 
excitações aerodinâmicas da energia cinética do vento na condição de trabalho normal 

 

 Ponto de medição n° 01 – Deslocamento na direção do vento, no dia 

seguinte. 

 

Figura 51 - Curva de tendência do comportamento dinâmico/oscilatório da torre devido às 
excitações aerodinâmicas da energia cinética do vento na condição de trabalho normal 

 

 

As curvas de tendências das Figuras 50 e 51 acima apresentam valores do 

primeiro ponto de medição, coletados em intervalos de 60 minutos. As medições 

durante o dia foram feitas considerando os mesmos intervalos de 60 minutos, com 

um total de 5 medições no período de 2 dias. 
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6. CONCLUSÕES E ATIVIDADES FUTURAS 

O objetivo desse trabalho foi especificamente analisar um estudo de caso de 

um aerogerador, modelo AC 750 da AeroCraft, disponível pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, e compara-lo a um estudo analítico, gerando uma melhor 

característica modal para a estrutura. Sendo assim, no decorrer dessa dissertação 

foram atribuídos diversos conhecimentos relevantes acerca da energia eólica. Além 

de enfatizar a análise modal, como ferramenta de processamento de sinal. Pode-se 

concluir que: 

 Na análise comparativa analítica/experimental, os resultados apresentaram 

discrepâncias (consideradas admissíveis), atribuídas às simplificações e 

considerações. Entretanto, os resultados alcançados apresentaram um 

comportamento esperado, fato que valida o estudo de caso e as suas 

respectivas simplificações; 

 Existe uma correlação entre os modos de vibrações e suas respectivas 

amplitudes, coletados no sistema de aquisição de dados e comparados ao 

modelo analítico, com uma pequena discrepância, consequência da 

simplificação do modelo. 

 Ainda foi possível determinar as características dinâmicas da torre, tais como 

modos naturais de vibrações, e a rigidez da estrutura; 

 A análise teórica utilizada na presente dissertação é aplicada exclusivamente 

aos parques eólicos, já que a estrutura do estudo de caso da UFRN 

apresenta algumas diferenças, tais como, formas e dimensões mistas 

(envolvendo treliças em um perfil tubular, além de cabos de fixação), o que 

traria erros significativos; 

 A análise obtida no coletor comparada com o do teste de impacto 

(correspondente a análise modal), apresentam resultados próximos, com um 

erro de aproximadamente 1,33%, validando, portanto, o estudo apresentado. 

 

Sugestões: 

A seguir relacionam-se algumas sugestões, para maior completude de 

informações e desenvolvimento de trabalhos futuros sobre o tema retratado: 
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 Estudo dos métodos numéricos de identificação de parâmetros modais 

operacional baseados em transmissibilidade, cuja metodologia, é 

independente do espectro da excitação; 

 Calcular a força transmitida pela torre à fundação resultantes basicamente de 

dois efeitos: carga vertical devido ao peso próprio das estruturas (da torre e 

do aerogerador) e cargas de momento fletor, momento torçor (torque) e força 

cortante; 

 Avaliar efeitos dinâmicos na torre e no solo, de forma a garantir a eficácia e a 

vida útil das fundações de aerogeradores resultante dos seguintes casos de 

carga: a) Peso da torre (operação normal) e ventos em condições normais; b) 

Peso da torre (operação normal) e ventos em condições extremas; c) 

Desligamento/acionamento do aerogerador; d) Espectro de carregamento 

correspondente ao efeito dinâmico/oscilatório do vento (cargas de fadiga). 

 Substituir os sensores (acelerômetros) por modelos do tipo deslocamento 

LVDT. Essa recomendação é necessária tendo em vista as baixas 

frequências nas respostas das torres eólicas. Para a medição de 

deslocamento lineares retilíneos destaca-se um sensor, o Transformador 

Diferencial de Variação Linar (LVDT – Linear Variable Differential 

Transformer). O LVDT, basicamente um transformador de núcleo móvel com 

dois secundários associados em oposição série, é um transdutor de elevadas 

características metrológicas, adequado para um grande número de 

aplicações onde se pretenda a avaliação de deslocamento lineares. 

 Este estudo também permite uma aplicação direta às torres dos parques 

eólicos, necessitando apenas discretizar a estrutura em um número adequado 

de graus de liberdade.  
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8. APÊNDICE 

 

8.1. Código MATLAB eig[K,M] 

Fs = 150; % Amostragem da frequência 
t = 0:1/Fs:1; % Vetor tempo de 1 segundo 
% Cria uma onda senoidal de f1 Hz 
f1 = input('Frequência f1(Hz) = '); 
% Cria uma onda senoidal de f2 Hz 
A = input('Amplitude do sinal A(micro metro) = '); 
x = A*sin(2*pi*f1*t+(pi/2)); 
%x = 0.00019739*sin(2*pi*f1*t+(pi/2))+0.0002444144*sin(2*pi*f2*t+(pi/2))... 
    -0.000197757*sin(2*pi*f3*t+(pi/2))-0.000244819*sin(2*pi*f4*t+(pi/2)); 
nfft = 1024; % Comprimento da FFT 
% Cálculo da fft, de modo que o comprimento seja igual a nfft 
X = fft(x,nfft); 
% FFT é simétrica 
X = X(1:nfft/2); 
% Toma a magnitude da fft de x 
mx = abs(X); 
% Vetor frequência 
f = (0:nfft/2-1)*Fs/nfft; 
% Gera o gráfico com título e coordenadas. 
figure(1); 
plot(t,x); 
title('Curva Resposta no Domínio do Tempo'); 
xlabel('Tempo (s)'); 
ylabel('Amplitude'); 
figure(2); 
plot(f,mx); 
title('Espectro de Potência da Resposta x_1(t)'); 
xlabel('Frequência (Hz)'); 
ylabel('Amplitude de Potência'); 
 

 

8.2. Código MAPLE, cálculo da transformada discreta e Fourier 
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>  

>  

>  

>  

>  
 

8.3. Curva resposta em frequência do comportamento 

dinâmico/oscilatório da torre com os valores da frequência e 

deslocamento  
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9. ANEXO 

 

9.1. Coeficiente de potência PC  em função da relação de avanço  J  com 

o ângulo de passo    e o coeficiente de pressão TC  como 

parâmetros (SCHETZ, 1996). 
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9.2. Valores dos coeficientes elásticos de alguns metais (MOURA 

BRANCO, 1994) 

 
 

Material 
Módulo de Elasticidade,  

 MPa  

Módulo Transversal, G  

 MPa  

 

Coeficiente de 
Poisson,   

Alumínio e Ligas de 
Alumínio 

4 46,93 10 7,98 10    
4 42,59 10 2,7 10    0,32 0,34  

Latão 5 51,02 10 1,11 10    
4 43,71 10 4,2 10    0,33 0,36  

Cobre 5 51,19 10 1,26 10    
4 44,06 10 4,69 10    0,33 0,36  

Ferro Fundido 4 59,1 10 1,47 10    
4 43,64 10 5,74 10    0,21 0,30  

Aço ao Carbono e de 
baixa Liga 

5 51,96 10 2,24 10    
4 47,59 10 8,21 10    0,26 0,29  

Aço Inox (18 – 8) 5 51,96 10 2,07 10    
47,31 10  0,30  

Titânio 5 51,06 10 1,15 10    
44,14 10  0,31 0,34  

Tungstênio 54,0 10  
51,57 10  0,27  

Vidro 4 54,97 10 7,94 10    
4 42,62 10 3,24 10    0,21 0,27  

PMMA 3 32,41 10 3,45 10    
31,04 10  

0,35  

Polietileno 2 21,38 10 3,8 10    
21,17 10  

0,45  

Borracha 0,76 4,14  0,345 1,38  0,50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


