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 O trabalho desenvolvido avalia através de modelagem e simulação via método dos 

elementos finitos com auxílio do software Ansys-Mechanical de diferentes estruturas, 

configurações e materiais de pás de uma turbina de um micro gerador de energia eólica de 1kW. 

Para tal análise, observa-se o comportamento da estrutura, tratando as cargas que nela atuam 

como cargas estáticas. A partir deste trabalho pode-se avaliar os deslocamentos, deformação, 

modos de vibração e solicitações na estrutura. A metodologia utilizada para modelagem e 

simulação estrutural é baseada no trabalho de Furtado e Dias, “Protótipo de Aerogerador de 

1kW” (FURG,2007). 

 São realizadas simulações com duas configurações diferentes, duas combinações de 

materiais, bem como, são realizadas simulações no Sistema Internacional de Unidades, e 

simulações com escala reduzida, a fim de confirmar os resultados obtidos. 

 A energia cinética do vento, captada pelo aerogerador, gera diversas forças, com 

direções e sentidos diferentes, que são somados ainda com as forças geradas pelo peso da 

estrutura, gerando cargas cíclicas, com mínimos e máximos, dependendo da posição da pá, que 

podem ser avaliados. Ao tratar as cargas como estáticas, analisa-se a pior situação possível, em 

que as cargas máximas geradas pelo vento, se somam com as cargas máximas do peso da 

estrutura. As forças consideradas foram: força de arrasto, força de sustentação, força peso, força 

centrífuga e momento aerodinâmico. 

 Após os resultados serem obtidos, são comparadas as diferentes configurações, sendo 

possível avaliar e escolher, junto com a análise de outras áreas (outras simulações estudadas) a 

melhor configuração para a construção do aerogerador. 

 


