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RESUMO 

 

Este trabalho abordou os tipos de fundações que podem ser utilizadas para as torres 
eólicas, e exemplificou essas fundações, as estacas que nelas são utilizadas, os 
blocos que são mais usuais para as fundações de torres eólicas, as etapas de 
concretagem do mesmo e os esforços que atuam na torre e consequentemente atuam 
na fundação. Se faz necessário esse conteúdo para aprimorar os conhecimentos 
sobre as fundações para torres eólicas, tendo em vista que para o mercado brasileiro 
trata-se de uma tecnologia pouco abordada, sendo importante disponibilizar um 
conteúdo técnico sobre tal assunto. Este trabalho apresentou um referencial teórico 
sobre o histórico da energia eólica com o passar dos anos, os tipos de fundações para 
as torres, para garantir maior estabilidade para as mesmas. Mostrou também a 
determinação das cargas que atuam nas torres eólicas. Já que as torres eólicas 
exigem um cuidado maior no dimensionamento da sua fundação, visto que quanto 
mais altas as torres melhores seu desempenho e aproveitamento do vento. As 
informações obtidas neste trabalho foram através de uma revisão bibliográfica, 
fundamentada em publicações de vários autores, visando orientar do modo objetivo e 
prático, à estudantes e profissionais da construção civil, quanto as possibilidades de 
um estudo mais apurado sobre suas fundações. 
 
 

Palavras-chave: Energia Eólica; Torre eólica; Fundações para torres eólicas; 

Aerogeradores; Blocos de concreto. 
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ABSTRACT 

This work has addressed the types of foundations that can be used for wind towers, 
and has exemplified these foundations, the cuttings used there, the blocks that are 
most common for wind tower foundations, concrete concreting steps and efforts that 
act in the tower and consequently act in the foundation. If this content is needed to 
improve knowledge about foundations for wind towers, considering that for the 
Brazilian market it is a little discussed technology, and it is important to make available 
a technical content on such subject. This work presented a theoretical reference on 
the history of wind energy over the years, the types of foundations for the towers, to 
guarantee greater stability for them. It also showed the determination of the loads 
acting on the wind towers. Since wind towers require greater care in sizing their 
foundation, since the higher the towers the better their performance and use of wind. 
The information obtained in this work was based on a bibliographical review, based on 
publications of several authors, aiming to guide students and professionals in the 
construction industry, as well as the possibilities of a more accurate study of their 
foundations 
 

 

Key-words: Wind Energy; Wind farm; Foundations for wind towers; Wind turbines; 
concrete blocks. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Mediante ao aumento do consumo de energia no Brasil, em razão do 

desenvolvimento econômico, existe uma necessidade emergencial de aumentar o 

potencial de geração de energia, ampliando, inclusive a matriz energética. Umas das 

providencias tomadas foram as construções de usinas hidrelétricas, dentre elas, 

Itaipu, Belo Monte e Tucuruí, além de recentes concessões para geração de energia 

solar e eólica. 

 A energia eólica oferece grande desenvolvimento para economia e tem firmado 

uma posição importante na matriz energética do Brasil através das regiões com 

elevada intensidade de ventos. Evidencia-se o crescente potencial tecnológico das 

empresas envolvidas na geração de energia eólica, e muitas delas passaram a 

conduzir seus negócios diretamente no Brasil, fato que indica o potencial em geração 

de energia eólica.  

Tendo em vista a retomada do crescimento econômico, é clara a necessidade 

de aumentar a geração de energia, além disso, cabe citar o Acordo de Paris assinado 

pelo Brasil em setembro de 2016, no qual se compromete a reduzir o Gases de Efeito 

Estufa (GEE) em porcentagens relevantes. Tendo em vista tamanha 

responsabilidade, os investimentos estão cada vez maiores, o Banco Nacional 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS) investirá cerca de 32,6 bilhões em 

novos financiamentos de infraestrutura, dentre eles a energia eólica. 

Manter as torres estáveis é uma atribuição da fundação, estas são projetadas 

para resistir aos esforços as quais as estruturas estão submetidas. Nas torres 

metálicas autoportantes a ação de vento na estrutura gera momento que tende a 

tombar a torre, desta forma gera esforços de tração nas fundações. Assim é de 

extrema importância o conhecimento dos métodos para o dimensionamento e 

estimativa adequada das fundações para resistir aos esforços. 

Sendo assim, deve-se tomar diversas precauções referente as fundações, 

dentre elas, identificar o tipo de solo, com isso definir se são rasas ou profundas, tipos 

de estacas, etc. Ao todo são diversos cuidados a serem tomados, não sendo diferente 

para torres eólicas, que necessitam de um olhar ainda mais apurado, pois tem fatores 

relevantes, como sua altura que aumenta a exposição a forças ambientais, que está 

diretamente relacionado com o peso da superestrutura. Como oferecer mais 

resistência e estabilidade as torres através da fundação? 
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O objetivo geral deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre as 

fundações de torres eólicas, a fim de apresentar os aspectos utilizado no projeto e na 

execução, visando fornecer estabilidade e segurança as torres. Os objetivos 

específicos são descrever o histórico da geração de energia eólica, explicar as 

fundações usuais para torres eólicas e demonstrar o processo construtivo e esforços 

que atuam no sistema de torre eólica onshore. 

O seguinte trabalho se classifica como uma pesquisa de natureza exploratória, 

que se fará adotando o delineamento definido por Gil (2008) como uma pesquisa 

bibliográfica, desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros, publicações periódicas e artigos científicos, proporcionando 

maior familiaridade com o problema de pesquisa. 
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2 HISTÓRICO DA GEREÇÃO DE ENERGIA EÓLICA 

A formação dos ventos se dá através do movimento de rotação da terra, 

provocando a movimentação das massas de ar rotativamente nos hemisférios. Os 

raios solares ao refletirem sobre a terra, geram um aquecimento da atmosfera, do solo 

e das massas de água, desta forma ocorrem sistemas de convecção atmosférica, que 

são originadas do deslocamento do ar sobre superfícies quentes, que por sua vez é 

mais leve que o ar frio e sobe a altitudes mais elevadas, enquanto o ar frio desce. As 

diferenças de pressão decorrente do aquecimento desproporcional que se dá à 

superfície da terra e na atmosfera originam os ventos (BERTUZZI; SILVA,2014). 

Está movimentação natural de corrente de ar por todo planeta, é afetada pela 

superfície terrestre, gerando diferentes pressões atmosféricas como é demonstrada 

na figura 1. O ar se mobiliza entre sistemas de pressão, de modo a estabilizar essa 

diferença. A energia eólica é considerada pela conversão de energia cinética contida 

nas massas de ar em movimento, ou seja, do vento, em energia elétrica 

(ANEEL,2013).  

 

Figura 1 – Distribuição geral dos ventos 

 

Fonte: Camargo (2001, p. 24) 

As primeiras aplicações do vento foram feitas mecanicamente, os egípcios 

utilizavam as velas, em conjuntamente ao esforço dos escravos remando, para 

movimentar as embarcações. Em torno de 200 a.C. os Persas elaboraram os moinhos 

de vento, eles construíram os moinhos verticais elevados, as aplicações as quais eles 

utilizavam eram em bombeamento de água e a moagem de grãos. Em 1300 d.C. os 
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holandeses criaram os moinhos de eixo horizontal, mais eficientes que os moinhos de 

eixos verticais.  A utilização desses moinhos foi de grande valia na era medieval em 

território da Europa, com França, Inglaterra e Holanda (ZAFIRAKIS; KALDELLIS, 

2011). Devido ao legado dos moinhos de eixo vertical e horizontal, puramente 

mecânicos, desenvolveu-se a tecnologia utilizada nos aerogeradores, poucas 

alterações foram feitas, na forma mais básica acoplou-se um gerador no sistema. 

O primeiro aerogerador desenvolvido para geração de energia elétrica, teve 

sua construção em julho de 1887 pelo professor James Blyth na Universidade de 

Glasgow na Escócia (THE GUARDIAN;2008). O projeto das turbinas eólicas após 

esses dois inventores, foram aperfeiçoadas por físicos, engenheiros de outros países. 

Com esses marcos a primeira turbina eólica comercial ligada a rede pública foi na 

década de 70, na Dinamarca (ANEEL,2013). 

Segundo dados preliminares no ano de 2009, no Brasil cerca de 85,4% da 

energia produzida internamente eram representadas pela energia renovável. 

Posteriormente a crise do petróleo na década de 70, onde descobriu-se não se tratar 

de uma energia renovável, iniciou-se uma intensa busca por fontes de energias 

alternativas renováveis, neste período destacou-se o etanol como fonte de energia 

alternativa. Como resultado, já na década de 80, 91% da frota produzida, utilizavam 

etanol extraído da cana de açúcar (EPE;2009). 

No início do século 21 o Brasil enfrentou uma grande seca, reduzindo 

drasticamente o nível dos reservatórios das hidroelétricas, a recessão energética 

resultante teve impacto direto na economia do país, demonstrando a alarmante 

necessidade da diversificação da matriz energética. Em 2009 realizou-se o primeiro 

leilão de energia eólica, visando diversificar sua matriz energética, este leilão tinha o 

objetivo de atingir a produção de 1,8 Gigawatts através do investimento de US$ 6 

bilhões, a figura 2 ilustra a construção dos primeiros 10GW (ABEEÓLICA,2017). 
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Figura 2 – Construção dos GW 

 

Fonte: ABEEÓLICA (2017) 

 

Os parques eólicos vêm se consolidando rapidamente, em 2014 cerca de 5GW 

e em janeiro de 2018 a geração de energia eólica atingiu a marca de 13GW 

aproximando-se muito do total produzido pela hidrelétrica Itaipu, uma das geradoras 

mais importantes na matriz energética brasileira com 14GW. O Brasil tem condições 

climáticas que beneficiam a utilização da energia eólica para que seja produzida a 

eletricidade. Climas propícios para a criação dos ventos, sendo quente e úmidos, 

esses são pontos favoráveis para investimentos no setor eólico (ABEEÓLICA,2017). 

As usinas estão concentradas nos estados brasileiros que são banhados pelo 

mar, onde seu potencial eólico é mais elevado. É fundamental estudar as 

características do vento antes de aprovar a construção do parque eólico, desta forma 

necessita-se ter um detalhado conhecimento da velocidade e direção dos ventos. Na 

Figura 3 abaixo é ilustrado o potencial eólico de acordo com os estados (ZAFIRAKIS; 

KALDELLIS, 2011). 
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 Figura 3 – Distribuição geral dos ventos 

 

Fonte: ABEEÓLICA (2017) 

 

Como no Brasil existem áreas ricas para obtenção da energia eólica, os 

investimentos estão cada vez mais crescentes e com isso os parques eólicos estão 

mais disputados nos leilões. Para a instalação de parques eólicos se faz necessários 

alguns requisitos, deve-se analisar inicialmente alguns requisitos. 

O Recurso eólico disponível: O vento do local escolhido servirá de base para o 

projeto e a seleção dos equipamentos. Para obter uma estimativa de energia que será 

gerada é fundamental uma base de dados de no mínio 10 anos de aferição da 

velocidade do vento. Como geralmente esses dados não são obtidos com facilidade 

estipula-se 1 ou 2 anos e realiza uma correlação e regressão para obter series de 

longo prazo (ROSA,2003). 

Rede elétrica de conexão: Obter o conhecimento e definição referente a rede 

elétrica é de extrema importância para definir critérios elétricos e para otimização do 

parque eólico. As principais grandezas essenciais para obter conhecimento são 

(ROSA,2003):  
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• Potência de curto circuito; 

• Ângulo de impedância; 

• Decurto- circuito; 

• Grau e regulação da tensão no ponto de conexão ao parque eólico; 

• Regime neutro. 

 

Além desses critérios, o afastamento do parque eólico até as subestações e 

linhas de transmissão com proximidade devem se previstas e determinas em projeto. 

A identificação de fontes de capital, assim como o mercado da energia elétrica 

que será gerada são essenciais para a continuação do projeto. A energia eólica é 

umas das que mais geram competição no mercado de energia renovável e seu valor 

continua baixando. Entre tanto, a instalação de um parque empregando este recurso 

natural tem como requisito grandes investimentos financeiros (ROSA,2003). 

Desta forma identificar fontes investidoras, seja de mercados ou possíveis 

compradores para energia elétrica que será gerada é de extrema importância para a 

continuidade do projeto, desta forma assegura-se os recursos primordiais para a 

construção, operação e manutenção, essas informações são indispensáveis para 

realizar o estudo de viabilidade (ROSA,2003). 

Sendo assim, o parque eólico passar por etapas até que será testado para 

entrar em operação, onde os ajustes que se fizerem necessários poderão ser 

realizados. Assim, ao se tornar totalmente operacional, a energia gerada será inserida 

na rede e a equipe de manutenção irá assumir a usina. Abaixo, está ilustrado através 

de um fluxograma simplificados as relevantes etapas da instalação de um parque 

eólico (ZAFIRAKIS; KALDELLIS, 2011). 
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Figura 4 – Fluxograma com as principais etapas da instalação de um 

parque eólico 

 

 

Fonte: Salino (2011) 

Em conclusão, a energia eólica vem tomando uma grande proporção, na 

economia e tem firmado uma posição importante na matriz energética do Brasil 
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através das regiões com elevada intensidade de ventos. A figura 5 abaixo demostra a 

evolução da energia eólica. 

  

Figura 5 – Evolução da Capacidade Instalada (MW) 

 

Fonte: ABEEÓLICA (2017) 

 

Os leilões dos parques eólicos estão com grande visibilidade e grandes 

investimentos, principalmente nos estados com maior incidência de ventos. As 

expectativas sobre a energia eólica e a venda desses parques só vem aumentando 

em relação aos anos, o gráfico mostra que até o ano de 2020, e sua capacidade 

instalada seja alcançada. 
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3 FUNDAÇÕES PARA TORRES EÓLICAS 

3.1 O tipo de solo para fundação de parque eólico 

Em um projeto de parque eólico, sua atenção é voltada para a localização, 

levando em conta que uma determinada área tem variações consideráveis em suas 

características. Em diferentes tipos de solos encontram-se parâmetros geotécnicos 

variados, em sua composição pode-se obter mais ou menos estratos, e cada estrato 

obtém valores únicos de resistência à deformação, ao corte à compressão, massa 

volumétrica e tensão admissível.  

Divergente de outros materiais comuns na construção civil, como o concreto e 

o aço, o solo dispõe de uma vasta diversidade referente a resistência e consistência. 

Diferenças entre solos são determinados através de parâmetros e propriedades 

diversas no interior de sua composição. É essencial para determinação do material 

utilizado na construção e suporte para elementos estruturais e fundações (DAS,2007). 

Desta forma para analisar o tipo de solo, deve-se levar em consideração dois 

aspectos importantíssimos, capacidade de suporte (definida pelo ângulo de atrito, 

coesão e resistência a compressão) e a deformabilidade (constituída pelo módulo de 

Young e o módulo de cisalhamento) (SILVA;2014).  

Faz-se necessários estudos para obter informações geológicas, dentre eles, no 

subsolo listar os diversos tipos de estratos geológicos, pela resistência determinar as 

características geotécnicas, constatar possíveis níveis de lençóis freáticos, definir a 

resistividade dos materiais existentes no subsolo. Para alcançar essas informações, 

faz-se fundamental consultar cartas geográficas da região, fotografia da área, e 

inspecionar a zona, afim de encontrar diferentes materiais. 

 

3.2 Tipos de fundação 

 

Na construção das diversas estruturas, a fundação é o elemento estrutural de 

extrema necessidade com a função de transmitir as cargas que provem da estrutura 

para o solo. Na maioria das estruturas em engenharia civil as fundações são 

dimensionadas para suportar as cargas verticais, no caso das fundações para torres 

eólicas, as fundações são dimensionadas para suportarem cargas horizontais, que 
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são provenientes do vento, que originam momentos fletores na base da torre e da 

fundação. 

 Para escolher o tipo de fundação deve-se investigar o terreno (solo), para 

evitar que a capacidade do terreno seja ultrapassada e acarrete na ruptura do solo 

(RODRIGUES,2015). Assim, deve ser feito as investigações geotécnicas com 

antecedência no solo com o intuito de assegurar a vida útil da estrutura como um todo. 

A figura 6 ilustra uma seção comum entre as fundações de torres eólicas.  

Figura 6 – Seção típica de fundação circular 

 

Fonte: Rodrigues (2015) 

 

Quando se trata de fundação para torres eólicas existem dois grandes grupos, 

sua variação se dá pelo aerogerador com dois possíveis posicionamentos associado 

a necessidade de captação de energia. As fundações podem ser divididas em 

OnShore (na terra) e OffShore (no mar). 

As torres onshore tem variados tipos de turbinas eólicas, os rotores de eixo 

horizontal são os mais utilizados no Brasil e fora dele. A configuração dessas turbinas 

contem três pás. De acordo com Gama (2015), a turbina de eixo horizontal tem os 

seguintes elementos: o rotor, o sistema que realiza a transmissão para a rede elétrica, 

o sistema que controla, a nacele, a torre e a fundação. A figura 7 ilustra esses 

componentes e seu posicionamento. 
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Figura 7 – Componentes da torre eólica 

 

Fonte: Gama (2015) 

 

A fundação direta também conhecida como superficial, é um tipo de fundação 

utilizado para torres onshore, a característica dessa fundação está na transmissão de 

carga da superestrutura para o solo através da sua base. Sua utilização é 

recomendada para solos com alta resistência. Os mais conhecidos como fundação 

rasa são os blocos, radier e sapata. 

De acordo com Svensson (2010), as fundações para os aerogeradores onshore 

tem suas variações, esta diversidade nas fundações é possível em razão das grandes 

variações de solos por região no Brasil. A busca é para que o projeto seja adaptado 

de forma eficiente a uma fundação que reúna segurança, economia, assim 

acarretando em verificações de dimensionamento variados de acordo com o tipo de 

solo. 

3.3 Fundação Superficial 

 

A variação das sapatas para torres eólicas pode se transformar de acordo com 

o projeto, elas podem ser, poligonais, circulares, retangulares ou anulares. O 

momento de tombamento da superestrutura, é resistido pelo peso dos elementos que 
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compõe a estrutura, como a turbina, a torre a fundação, assim são determinadas as 

dimensões e a massa da sapata (HAU,2006). 

A mais utilizada das seções é a circular, pois dispõe das seguintes vantagens: 

as forças são uniformemente distribuídas, não depende da direção do vento, o volume 

de concreto e porção de aço que se necessita em sua construção é menor, sendo 

assim mais econômica. Porém, uma desvantagem é que para a confecção das 

armaduras radiais exige mão de obra qualificada, acarretando em um maior custo 

(SILVA,2014). A figura 8 ilustra uma fundação de base circular do Parque 3 do 

Complexo eólico Chato – RS. 

Figura 8 – Exemplo de base circular 

 

Fonte: Massa Cinzenta (2011) 

3.4 Fundação Profunda 

 

A fundação profunda transmite as cargas pela base e por sua superfície lateral 

dos elementos de fundação. A resistência da carga lateral é denominada como fuste 

ou atrito lateral. Já a carga de resistência de base é denominada como resistência de 

ponta. A soma dessas duas resistências resulta na carga total que a fundação 

profunda resiste (CINTRA; AOKI, 2010). 

Esse tipo de fundação é usual quando o solo oferece pouca resistência. Para 

classificar uma fundação profunda a ponta deve estar assentada em uma 

profundidade superior ao dobro de sua menor dimensão em planta, e dispor de no 
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mínimo três metros de comprimento. Os mais conhecidos como fundação profundas 

são as estacas e tubulões.  

A execução é diferenciada por estacas e tubulão, à estaca tem sua execução 

toda feita por equipamentos e ferramentas, já a de tubulão precisa que pessoas 

desçam para escavar durante algumas etapas de construção (CINTRA; AOKI, 2010). 

Quando se trata de fundação para torres eólicas, as estacas que são mais 

utilizadas são as metálicas, as pré-moldadas (sua fabricação pode ser na obra) e as 

escavadas. A acomodação das estacas é arranjada com o intuito de obter o melhor 

aproveitamento possível, de comum acordo com estudo prévio pelo engenheiro, afim 

de suportar os esforços que a estrutura será submetida. 

As estacas são engastadas através do topo em um bloco de fundação, como 

demonstra a figura 9 abaixo. Sua função é transmitir as cargas do mastro da torre para 

as estacas e subsequentemente para o solo. 

 

Figura 9 – Bloco de fundação 

 

Fonte: Vieira e Junior (2015) 

A concretagem para esse tipo de fundação deve ser feita de forma continua, 

para evitar fissuras de retração. A casos que o gelo é utilizado junto ao concreto para 

diminuir a temperatura de cura do bloco devido a suas grandes dimensões. Uma 

alternativa para evitar as fissuras é utilizar cimento de baixo calor de hidratação inicial 

(VIEIRA E JUNIOR, 2015). 



 27 

Depois de concretar o bloco, deve-se realizar uma segunda concretagem, o 

bloco tem sua ligação junto ao pedestal através da posição da coroa de ancoragem 

dentro das armações do pedestal, e uma terceira concretagem é realizada. A ligação 

da torre é feita na coroa através de parafusos e soldas. Logo após a escolha da 

fundação deve -se avaliar alguns tópicos para dar garantia a segurança da obra.  

Faria e Noronha (2013), cita alguns tópicos para a segurança da obra, sendo 

eles, a capacidade de suporte para estabilizar a estrutura, recalques de adensamento, 

imediatos e diferenciais, rigidez da fundação, deterioração no concreto através do 

aparecimento de fissuras, trincas, ataques químicos, dentre outros; a perda de 

capacidade de suporte em decorrência do tempo, pois a fundação estará sujeita a 

carregamento cíclico e ao efeito de fadiga. 
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4 ESFORÇOS ATUANTES NO SISTEMA DE TORRE EÓLICA ONSHORE 

 

De acordo com Nicholson (2011), as principais cargas que atuam no sistema 

estrutural da torre eólica são: 

• O peso próprio da nacele + as hélices (Fvt); 

• As cargas horizontais devido ao vento (Wh); 

• Peso próprio da torre (Wv); 

• Cargas distribuídas devido a influência de equipamentos internos (Wif). 

 

A figura 9 ilustra as cargas que atuam no sistema de uma torre eólica e seus 

eixos, sendo no o eixo y e z. 

 

Figura 10 – Sistema de cagas atuantes na torre eólica 

 

Fonte: Nicholson (2011) 

A figura 10 ilustra o sistema vetorial resultantes das cargas dos eixos y e z que 

atuam em uma torre eólica. 
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Figura 11 – Esforços resultantes provenientes das cargas que atuam 

na torre 

 

Fonte: Nicholson (2011) 

 

4.1 Cargas horizontais 

 

O vento tem uma grande influência nos esforços horizontais (Wh) que atuam 

no sistema eólico, o vento é uma carga que causa grande momentos na fundação. A 

figura 9 demonstrou o esquema teórico do comportamento das cargas e pode ser 

dado pela equação 1 abaixo (NICHOLSON,2011). 

(1) 

𝑊ℎ = 𝑐𝑓 ∗ 𝑞 (𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜) ∗ 𝐷𝐴𝐹 ∗ 𝑑𝑒(𝑧) 

Onde: 

cf – Coeficiente de força de arrasto; 

q (vento) – Pressão do vento na altura z; 

DAF – Fator de ampliação dinâmica; 

de (z) – Diâmetro exterior na altura z. 

4.2 Cargas verticais 

 

As cargas verticais que atuam no sistema são originadas do peso próprio da 

torre e as que são originadas das cargas que são distribuídas pela influência dos 

equipamentos internos (WiF), sendo eles, a nacele, a caixa multiplicadora, cabos, 

dentre outros (NICHOLSON,2011). As cargas verticais são obtidas pela equação 2 

abaixo. 
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(2) 

𝑊𝑣 = 𝑊𝑖𝐹 ∗ 𝐴 (𝑧) ∗ 𝐷𝐴𝐹 ∗ 𝛾(𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒) 

 
Onde: 

A (z) – Area da seção transversal na altura z; 

𝛾 (torre) – Peso especifico do material da torre. 

 

Uma observação a ser feita é que as cargas que atuam na fundação são as 

forças de reação das cargas que atuam na torre, envolvendo o peso próprio do bloco 

estrutural (Wf) que é representado pela equação 3 (considera-se na verificação do 

solo). 

(3) 

𝑊𝑓 = 𝑚𝑓 ∗ 𝑔 

Onde: 

mf – massa do bloco; 

g – Constante de gravidade (9,81 m/s²). 

De acordo com Nicholson (2011), analisar a torre consiste na determinação dos 

esforços internos que atuam, também com as deformações e a influência dos 

momentos classificados como de segunda ordem e a tensões principais internas em 

pontos críticos do sistema. A figura 11 demonstra a análise dos esforços internos da 

torre. 

Figura 12 – Analise dos esforços que atuam internamente na torre 

 

Fonte: Nicholson (2011) 
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Essas forças que agem internamente são representadas pelas equações 4, 5, 

6 e 7 demonstradas a abaixo. 

 

• Compressão 

(4) 

𝑃(𝑧) = 𝐹𝑣𝑇 + ∫ 𝑊𝑣𝑑𝑦
𝐻−𝑧

0

 

• Esforço de Cisalhamento 

(5) 

𝑉(𝑧) = 𝐹ℎ𝑇 +  ∫ 𝑊ℎ𝑑𝑦
𝐻−𝑧

0

 

• Momento Torçor 

(6) 

𝑇(𝑧) = 𝑇𝑇 

• Momento Fletor 

(7) 

𝑀(𝑧) = 𝑀𝑅𝑇 +  𝐹ℎ𝑇 (𝐻 − 𝑧) +  ∫ 𝑊ℎ

𝐻−𝑧

0

(𝐻 − 𝑧 − 𝑦)𝑑𝑦 + 𝑀(𝑧)  

Como a torre eólica tem um grande grau de esbeltez, se tem a necessidade de 

considerar os efeitos de segunda ordem, isso se dá por suas consideráveis 

deformações que ocorrem no topo da torre e as cargas verticais oriundas do peso 

próprio da nascele que fica no topo. A ABNT 6118, orienta a considerar esses esforços 

globais de segunda ordem quando for constatado que eles são maiores do que no 

mínimo 10% dos esforços de primeira ordem (estrutura de nós moveis). 

 

4.3 Efeitos de segunda ordem 

De acordo com Franco e Vasconcelos (1991), pelo fato da torre apresentar 

forma circular, vazada e contínua, o estudo do efeito de segunda ordem pode-se 

simplificar como uma barra que está engastada como demonstra a figura 12 a seguir. 

Assim, determina-se de forma aproximada o coeficiente de majoração dos esforços 

globais sendo relacionado com apoio de 1ª ordem, com a ABNT 6118 determina. 
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Figura 13 – Simplificação da barra engastada para verificar o efeito de 

segunda ordem  

 

Fonte: Franco (1991) 

É necessário ressaltar que o coeficiente 𝛾𝑧 para uma boa aproximação na 

maioria de casos práticos esse coeficiente  𝛾𝑧 ≤ 1,3, não é recomendável sua 

aplicação em casos de cargas verticais que criam deslocamentos horizontais e 

também quando a estrutura é submetida a esforços de torção consideráveis. A 

responsabilidade é do projetista a verificação dessas condições (CARVALHO E 

PINHEIRO,2009). 

De acordo com Carvalho e Pinheiro (2009), em casos em que 𝛾𝑧 ≤ 1,3 o método 

não se mostrar confiável, é recomendável que o engenheiro enrijeça a estrutura (𝛾𝑧 ≤

1,3), ou seja utilizado um método que refinado e criterioso para que possa analisar o 

efeito de segunda ordem, como por exemplo o método de interação das forças virtuais, 

esse método é bem utilizado em softwares de cálculo estrutural, ou pode ser feitos 

através de analise não linear geométrica severa, essa análise é mais abrangente, 

porém mais complexa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral e os objetivos específicos deste trabalho foram alcançados 

com satisfação, uma vez que foi possibilitado, através da revisão de literatura, o bom 

entendimento do histórico da geração de energia eólica. Desta forma o 

desenvolvimento econômico da nação reflete diretamente em seu consumo de 

energia, sendo assim quanto maior o crescimento maior o consumo de energia 

elétrica. 

Por meio deste trabalho pode-se verificar que a fundação é o elemento 

estrutural de extrema necessidade com a função de transmitir as cargas que provem 

da estrutura para o solo. Para escolher o tipo de fundação deve-se investigar o terreno 

(solo), para evitar que a capacidade do terreno seja ultrapassada e acarrete na ruptura 

do solo. 

A implementação dos conhecimentos sobre as fundações para torres eólicas, 

vem se consolidando, tendo em vista que para o mercado brasileiro trata-se de uma 

tecnologia pouco abordada, sendo importante disponibilizar um conteúdo técnico 

sobre tal assunto. Para trabalhos futuros vale destacar a necessidade de 

aprofundamento nos estudos relacionados as fundações para torre eólica offshore, 

visto que a esta mostra-se potencialmente viável ao litoral brasileiro. 
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