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Resumo 

Enquanto a procura global de energias continua de aumentar, as fontes renováveis vão se tornando cada 

vez mais acessíveis, em detrimento dos combustíveis fosseis, e o mar apresenta-se como uma excelente 

alternativa para a expansão e desenvolvimento da energia eólica. Nesta dissertação são estudadas a 

integridade estrutural e a estabilidade, ao longo do transporte, de uma fundação inovadora para turbinas 

eólicas offshore, de capacidade flutuante. A estrutura é transportada na sua configuração flutuante com 

auxílio de barcos rebocadores até ao local de instalação, onde é submergida e fixada no solo marinho 

através de âncoras de sucção para a sua fase operacional. Assim, esta dissertação focou-se no 

desenvolvimento de modelos numéricos adequados que permitissem analisar a magnitude dos 

carregamentos impostos à estrutura durante o transporte e os seus efeitos. Foram para esse efeito 

utilizados os softwares FAST e AQWA que permitem determinar os carregamentos aerodinâmicos e 

hidrodinâmicos externos. Estes fornecem os dados de entrada necessários para o ANSYS avaliar, por meio 

de modelos de elementos finitos, o estado das tensões transmitidas à estrutura, assim como os seus modos 

de vibração e a sua estabilidade. Todos os estudos foram realizados respeitando o conjunto de normas e 

especificações apropriadas, estabelecidas por entidades reguladoras.    
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Abstract 

As global demand for energy continues to rise, renewable sources are increasingly becoming more 

accessible, at the expense of fossil fuels, and the oceans show an excellent alternative for the expansion 

and development of wind energy. In this dissertation, we study the structural integrity and the stability during 

the transport of an innovative foundation for offshore wind turbines, with self-floating capability. The structure 

is transported to the installation site in its floating position assisted by towing vessels, where it is submerged 

and fixed in the marine soil through suction piles for its operational phase. Therefore, this dissertation 

focused on the development of adequate numerical models that allowed us to analyze the magnitude of the 

loads acting on the structure during the transport and its effects. For this purpose, the FAST and AQWA 

software are used to determine the aerodynamic and hydrodynamic loads. These provide the necessary 

input data for ANSYS to evaluate, through finite element models, the stresses transmitted to the structure, 

as well as its vibration modes and its stability. The entirety of the studies was carried out in compliance with 

the appropriate standards and specifications established by the regulating entities. 
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1. Introdução  

1.1. Motivação 

A procura global de energia está continuamente a aumentar, em parte devido ao rápido crescimento das 

economias emergentes, como a China e a Índia. Estima-se que o consumo mundial total de energia 

aumente de quase 40% nos próximos 20 anos [1], o que, a manter-se o atual modelo de produção, exigiria 

enormes quantidades de carvão, petróleo e gás. Sabendo-se que os combustíveis fósseis são fontes não 

renováveis que um dia se encontrarão esgotadas, a necessidade de energias alternativas torna-se então 

imperiosa. 

Por outro lado, os níveis de dióxido de carbono têm vindo a subir desde a Revolução Industrial, e a última 

localização da Terra onde nunca se havia verificado uma leitura de 400 partes por milhão de 𝐶𝑂2 (valor 

simbólico que serviu como limiar de referência para a entrada do planeta em zona de perigo de mudança 

climática) chegou a esse limiar [2]. O evento marcou a primeira vez que o dióxido de carbono atingiu tal 

nível, em quatro milhões de anos, sugerindo, sem sombra de dúvida, que o problema advém de emissões 

humanas, e não de fenómenos naturais. Os governos têm-se preocupado cada vez mais com estes 

problemas, adotando medidas legislativas para limitar a quantidade de emissões nocivas e subsidiando o 

desenvolvimento das energias renováveis. Em dezembro de 2015, representantes de 195 países na 21ª 

Conferência das Nações da UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), 

reunidos em Paris, adotaram o Acordo de Paris para lidar com as emissões de gases com efeito de estufa, 

a adaptação às alterações climáticas e o necessário financiamento a partir de 2020 [3], o que poderá 

preparar o cenário para um nível crescente de regulamentações em todo o mundo.   

1.2. Enquadramento 

As projeções para a produção mundial de eletricidade nos próximos anos preveem um crescimento 

substancial das fontes renováveis com um correspondente decréscimo das fontes não renováveis [4]. Os 

crescimentos mais consideráveis são observados para o solar e o eólico, tanto onshore como offshore 

(Figura 1).  

Os avanços tecnológicos na área da produção de energia renovável e a queda dos custos nesse setor são 

indícios de uma indústria que está a amadurecer e é cada vez mais capaz de desenvolver projetos 

competitivos sem necessidade de subsídios. O custo da eletricidade (levelized cost of energy) produzida 

por turbinas eólicas offshore tornou-se nos últimos anos inferior ao da  energia nuclear, pela primeira vez 

[4], com melhor infraestrutura e cabos de alta voltagem, e com uma redução nos preços de quase metade 

nos últimos dois anos. Turbinas maiores, uma cadeia de fornecimento crescente e os desafios enfrentados 

pelo setor dos combustíveis fósseis estão entre os vários fatores que contribuíram para essa queda de 

custos e o uso crescente da energia eólica offshore. Isto mostra um grande potencial para o 

desenvolvimento futuro das turbinas em mar, que apresentam uma série de vantagens em relação às 
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turbinas em terra. O vento é tipicamente mais forte e menos turbulento sobre os oceanos do que sobre a 

terra [5], resultando em maiores potências e eficiência energética. Existem também limitações para a 

instalação de turbinas onshore, sendo que o espaço disponível é mais limitado, e que o ruído das turbinas 

assim como o seu impacto visual limitam a construção de parques eólicos em zonas residenciais. O mar 

torna-se então uma excelente alternativa para a expansão e desenvolvimento da energia eólica, 

apresentando, contudo, algumas desvantagens relacionadas essencialmente com os custos e a dificuldade 

da construção e montagem em meios offshore.   

 

Figura 1 - Geração de eletricidade mundial por diferentes tipos de recursos [6] 

 

 

1.3. Objetivos 

Nesta dissertação, pretende-se estudar e analisar uma fundação inovadora para torres eólicas offshore. A 

fundação é uma estrutura flutuante submersível, cujo transporte é feito na configuração flutuante e que 

funciona com a estrutura fixada ao solo marinho. Neste trabalho estuda-se o transporte desta desde a costa 

até ao local de instalação, para o qual tem de ser asseguradas a flutuabilidade, estabilidade e integridade 

estrutural do conjunto da fundação e da torre. Para esse fim, foram desenvolvidos modelos computacionais 

que permitem calcular os carregamentos hidrodinâmicos e aerodinâmicos aos quais a estrutura se encontra 

sujeita. Foi também criado um modelo de elementos finitos, para permitir a análise estrutural da plataforma, 

e por fim, é feita uma comparação entre os vários modelos computacionais (desenvolvidos com ajuda de 

programas diferentes). 
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1.4. Estrutura 

Além deste primeiro capítulo de introdução, este documento conta mais cinco capítulos, apresentando uma 

revisão da literatura sobre a energia eólica (mais especificamente sobre turbinas offshore), os métodos 

utilizados e modelos computacionais, os resultados obtidos e sua discussão e, finalmente, as conclusões 

e sugestões de desenvolvimentos futuros.  

I. Introdução – Este capítulo introduz o tema, descreve o enquadramento e motivação, e apresenta 

a estrutura do documento. 

II. Revisão Bibliográfica – Neste capítulo são apresentadas uma revisão da literatura sobre a 

energia eólica e uma breve explicação do funcionamento das turbinas. Também é descrito o tipo 

de turbinas eólicas existentes, as vantagens do offshore e o funcionamento dos parques offshore, 

bem como os tipos de fundações utilizadas para as turbinas em mar. Por fim, é apresentada a 

fundação que será analisada neste trabalho e o método de instalação e transporte dessa estrutura. 

III. Metodologia – Aqui são descritos os diferentes software utilizados para as simulações numéricas 

desenvolvidas ao longo da dissertação. Também são apresentados os vários conceitos teóricos e 

as diferentes metodologias utilizadas para o desenvolvimento e análise da fundação. Descrevem-

se igualmente os modelos utilizados para representar os estados do mar, do vento, e do cálculo 

das forças aerodinâmicas e hidrodinâmicas.  

IV. Modelos Numéricos – Aqui é apresentada uma descrição detalhada da fundação analisada assim 

como as suas características principais, e algumas modificações efetuadas à estrutura. Também 

são descritos os vários carregamentos externos aos quais a estrutura se encontrara sujeita (vento, 

mar, reboque, …), e a forma como estes são modelados numericamente nos programas usados. 

V. Resultados das Análises – Apresentam-se aqui os modelos de elementos finitos desenvolvidos 

e os resultados das várias análises efetuadas aos modelos numéricos, tais como análises modais, 

estáticas e transientes. O que permite estudar os comportamentos e estados de tensão da 

estrutura face aos carregamentos impostos, e verificar a sua estabilidade e integridade estrutural. 

VI. Conclusões e Desenvolvimentos Futuros – No último capítulo são discutidas as conclusões 

deste trabalho, bem como apresentadas algumas sugestões de desenvolvimento futuro deste 

projeto. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Energia Eólica 

A energia eólica pode parecer uma descoberta relativamente recente, porém, na realidade a humanidade 

já utiliza a energia do vento há muitos anos. O vento já era usado para impulsionar barcos ao longo do rio 

Nilo, em 5.000 a.C. E mais tarde, por volta de 200 a.C., bombas de água movidas a vento eram usadas na 

China, e moinhos de vento com pás de tecido ou de junco foram empregados para moer grãos e sementes 

na Pérsia e no Médio Oriente [7]. Essas tecnologias foram eventualmente chegando à Europa e ao resto 

do mundo ao longo dos anos, desenvolvendo as suas várias utilizações possíveis, como na Holanda, onde 

se utilizava o vento para drenar lagos e pântanos. Assim, novas formas de usar a energia eólica 

espalharam-se pelo mundo. Foi no fim do século XIX que foi desenvolvida a primeira turbina de geração 

elétrica por vento [8]. Essas turbinas só eram usadas em lugares remotos, como em quintas ou fazendas 

nos EUA, onde começaram a usar essas turbinas para a produção de energia no início do século XX, mas 

ainda não eram consideradas um método viável para fornecer energia para cidades em todo o mundo. A 

grande reorientação para a energia eólica veio com a crise do petróleo no início dos anos 70, quando os 

governos foram forçados a considerar outras fontes de energia mais sustentáveis e eficientes. Muito do 

desenvolvimento nesta fase veio dos EUA com um programa de pesquisa baseado na NASA [8]. Grande 

parte desse progresso veio igualmente de alguns países europeus como a Dinamarca ou o Reino Unido. 

Nos últimos anos, a energia eólica tornou-se uma das tecnologias de energia renovável mais económicas. 

Hoje, as turbinas eólicas de geração de eletricidade empregam tecnologia comprovada e testada e 

constituem uma fonte de energia segura e sustentável. Em locais favoráveis e ventosos, a energia eólica 

já pode competir com sucesso com a produção convencional de energia. Muitos países possuem recursos 

eólicos consideráveis, que ainda estão inexplorados. A energia eólica fornece energia variável, que é muito 

consistente de ano para ano, mas tem uma variação significativa em escalas de tempo mais curtas. É, 

portanto, usada em conjunto com outras fontes de energia elétrica para fornecer um abastecimento 

energético fiável. 

Em 2017, a produção anual de energia eólica cresceu 17%, atingindo 4,4% da utilização mundial de energia 

elétrica e fornecendo 11,6% da eletricidade na União Europeia. A Dinamarca é o país com a maior 

penetração de energia eólica, com 43,4% da eletricidade consumida proveniente do vento em 2017. Pelo 

menos 83 outros países no mundo usam energia eólica para fornecer as suas redes de energia elétrica [9]. 

A capacidade eólica cumulativa instalada mundialmente tem vindo a aumentar consideravelmente nos 

últimos anos, sendo que a capacidade instalada anualmente tem vindo a variar (a capacidade instalada em 

2015 foi maior que a capacidade instalada em 2016 ou 2017 por exemplo). Em 2018, a capacidade global 

de energia eólica aumentou de 9,6% para 591 GW. 
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Figura 2 - Capacidade eólica mundial instalada anualmente [9] 

 

Figura 3 - Capacidade eólica cumulativa instalada mundial [9] 

 

2.2. Energia Eólica Offshore 

A energia eólica offshore consiste na utilização de parques eólicos construídos em corpos de água, 

geralmente em mares e oceanos, para gerar eletricidade. Em meios offshore, estão disponíveis velocidades 

de vento mais altas em comparação com a terra, permitindo assim uma produção de eletricidade maior por 

capacidade instalada. Existem, no entanto, algumas limitações quanto à localização dos parques. 

Atualmente, a grande maioria dos parques eólicos offshore estão localizados em águas pouco profundas 

(até 60 metros de profundidade) e longe da costa, das rotas de tráfego marítimo, das instalações navais 

importantes e dos espaços de interesse ecológico [10].  

A Europa é atualmente o líder mundial em energia eólica offshore, tendo o primeiro parque eólico offshore 

(Vindeby) sido instalado na Dinamarca em 1991. Em 2009, a capacidade média de uma turbina eólica 

offshore na Europa era de cerca de 3 MW, e a capacidade das turbinas futuras estava prevista para atingir 

5 MW [11], sendo que hoje em dia já estão a ser projetados parques eólicos com turbinas com potências 

de 12MW e as previsões continuam a aumentar. As projeções para 2020 estimam uma capacidade de 

parques eólicos offshore de 40 GW nas águas europeias, o que representaria 4% das necessidades em 

eletricidade da União Europeia. A WindEurope (associação Europeia de energia eólica) estabeleceu uma 

meta de 40 GW instalados até 2020 e 150 GW até 2030. Espera-se que a capacidade de energia eólica 

offshore atinja um total de 75 GW em todo o mundo até 2020, com contribuições significativas da China e 
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dos Estados Unidos [11]. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) previu 

em 2016 que a energia eólica offshore chegará a representar 8% da “economia oceânica” até 2030, e que 

esta indústria empregará 435.000 pessoas, gerando um valor acrescentado superior a 200 mil milhões de 

euros [12]. Se bem que menos desenvolvida do que a energia onshore, a energia offshore tem vindo a 

crescer substancialmente nos últimos anos, e começa a ser uma grande aposta viável para vários países. 

Especialmente para o Reino Unido, com uma capacidade instalada de 6,836 GW, e a Alemanha, com 5,355 

GW [9], o que representa mais de metade da capacidade total instalada a nível mundial. 

 

Figura 4 - Capacidade eólica offshore cumulativa instalada a nível mundial [8] 

 

Para além dos benefícios próprios das energias renováveis (energia limpa e não poluente, fonte 

ilimitada…), o ambiente offshore representa uma série de vantagens em relação às turbinas em terra. Como 

previamente mencionado, os ventos em mar são mais fortes e menos turbulentos devido à ausência de 

obstáculos nos oceanos, sendo que pequenos aumentos na velocidade do vento podem gerar grandes 

aumentos na produção de energia, e que ventos mais estáveis proporcionam uma geração de eletricidade 

mais fiável, aumentando assim o fator de capacidade [5]. Quando localizadas no mar, o impacto visual e 

acústico das turbinas é muito reduzido, podendo ser utilizadas áreas mais vastas, pelo que, os parques 

eólicos offshore possuem usualmente centenas de megawatts de capacidade instalada. Além disso, a 

facilidade do transporte marítimo, que tem poucas limitações em relação à carga e às dimensões em 

comparação com o transporte terrestre, tornou possível que as turbinas eólicas offshore atinjam 

capacidades e tamanhos unitários muito maiores do que as turbinas eólicas terrestres. E tal como para as 

turbinas onshore, a potência unitária das turbinas offshore depende da respetiva dimensão, e mais 

especificamente do diâmetro das pás [13]. Isto representa uma das grandes vantagens relativamente às 

turbinas em terra. Ainda podem ser mencionadas outras vantagens, como o reavivamento das áreas 

costeiras, para as indústrias portuária, naval ou ainda metalúrgica. Pode-se igualmente realçar o facto de 
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muitas áreas costeiras terem necessidades energéticas muito elevadas. Em diversos países, grande parte 

da população vive em áreas costeiras, com concentrações nas principais cidades da costa. A construção 

de parques eólicos offshore nessas áreas pode ajudar a satisfazer essas necessidades energéticas através 

de fontes próximas.     

 

Figura 5 - Comparação entre diâmetro do rotor e potência nominal em turbinas [13] 

 

Apesar das suas muitas vantagens, os parques eólicos offshore apresentam algumas desvantagens, que 

há que considerar. Uma das principais desvantagens reside nos elevados custos de instalação, operação 

e manutenção, que são muito maiores para as turbinas eólicas offshore, uma vez que são necessários 

mais recursos e infraestruturas para instalar e manter uma turbina eólica no mar [14]. O mar é um ambiente 

mais hostil do que a terra firme, o que leva a ciclos de vida mais curtos para as turbinas e uma maior 

necessidade de manutenção. Existe também uma pressão por parte das populações para que os parques 

sejam construídos longe da costa para não serem visíveis, o que agrava os custos de manutenção, que é 

dificultada em localizações mais remotas. Há também a considerar a produção e instalação onerosa dos 

cabos elétricos necessários para reencaminhar a eletricidade das turbinas até terra. Mesmo sem ter em 

consideração os custos de manutenção dos parques eólicos offshore, o seu custo inicial de 

desenvolvimento excede em muito o das turbinas em terra. Os parques eólicos offshore foram 

aproximadamente duas vezes mais caros do que os terrestres em 2018, custando cerca de 3100 € por 

quilowatt (enquanto os sistemas terrestres custam cerca de 1600 € por quilowatt) [15]. Isso traduz-se num 

custo mais alto por quilowatt/hora quando comparamos com outras fontes, tornando essa produção de 

energia menos atraente tanto para o consumidor quanto para o produtor. Um outro inconveniente a 

ponderar é por exemplo o impacto, ainda não totalmente identificado, que as estruturas podem vir a ter 
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sobre a vida marinha e animal nos arredores dos parques eólicos, assim como o impacto do ruido produzido 

pelas turbinas [16]. No entanto, estes parques têm sido indicados como santuários para a vida marinha, já 

que a pesca não é permitida nas redondezas.  

 

2.3. Energia Eólica Offshore em Portugal 

Portugal está diretamente envolvido em projetos de desenvolvimento de parques eólicos offshore, sendo 

que a segunda turbina eólica flutuante de grande escala do mundo (e a primeira a ser instalada sem o uso 

de embarcações pesadas), a WindFloat, foi instalada a 5 km da costa portuguesa em Aguçadoura. A turbina 

operou a uma capacidade nominal de 2 MW a partir de 2011, e num espaço de 5 anos, durante o qual 

serviu de fase experimental para esse projeto. Esse projeto nasceu em 2009 do consórcio WindPlus entre 

a empresa americana Principle Power, detentora da tecnologia WindFloat, com a EDP Renováveis e a 

Repsol [17]. O Windfloat é um projeto pioneiro a nível mundial, que tem como objetivo central, a exploração 

dos recursos eólicos em águas profundas. Esta tecnologia permite a exploração do potencial eólico no mar, 

em profundidades superiores a 40 metros. O foco de inovação do projeto baseia-se no desenvolvimento 

de uma plataforma flutuante semi-submersível e triangular inspirada nas plataformas usadas na indústria 

de extração de petróleo e de gás, onde pode assentar uma torre eólica com uma potência que pode atingir 

vários MW. A plataforma flutuante fica ancorada ao solo marinho por cabos de amarração e a sua 

estabilidade é garantida através de um sistema de comportas que se enchem de água na base dos três 

pilares, associados a um sistema de lastro estático e dinâmico [18]. 

 

Figura 6 - Plataforma do Windfloat a ser rebocada [19] 

 

Com base nos resultados positivos dessa fase de teste, e com a assistência e o financiamento por parte 

do Banco Europeu de Investimento (EIB), da Comissão Europeia e do governo português entre outros, o 

próximo passo no desenvolvimento da tecnologia WindFloat será a fase pré-comercial, denominada 
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WindFloat Atlantic (WFA). Será a segunda central de energia eólica flutuante à escala mundial e prevê-se 

que entre em operação em 2019. O parque vai situar-se a uns 20 km da costa de Viana do Castelo, num 

local com 100m de profundidade, e terá uma capacidade total de 24 MW contando com três plataformas e 

turbinas de 8 MW cada uma [20]. Este parque vai beneficiar de duas características essenciais que o 

diferenciam dos tradicionais parques eólicos offshore:  

• Cada turbina irá operar numa plataforma flutuante WindFloat, que garante a sua estabilidade e é 

conectada ao fundo do mar apenas por amarrações. Este sistema evita as complexas operações 

offshore associadas à instalação de estruturas fixas tradicionais. 

• A plataforma e a turbina eólica serão inteiramente construídas e montadas em terra e só depois 

rebocadas para a sua localização final. 

Estas duas características eliminam a necessidade de grandes navios de transporte e instalação, evitando 

operações complexas e dispendiosas no mar. O que também permite a instalação de turbinas eólicas em 

locais mais distantes da costa e em grandes profundidades onde há ventos mais fortes e constantes. 

  

2.4. Turbinas Eólicas e Funcionamento 

2.4.1. Descrição dos componentes principais 

Os componentes principais das turbinas eólicas encontram-se descritos e representados em seguida [21]:  

1. Pás - As pás do rotor giram quando o vento sopra sobre elas e transferem a sua energia 

para o hub. A maior parte das turbinas conta com duas ou três pás. 

2. Nacele - Encontra-se no topo da torre e contém os elementos essenciais da turbina eólica, 

incluindo a caixa de velocidades, o gerador elétrico, o controlador e o travão. As equipas 

de manutenção podem entrar na nacele pela torre e algumas naceles são até 

suficientemente grandes para um helicóptero poder pousar nelas. 

3. Caixa de velocidades - A caixa de velocidades, composta por engrenagens, conecta o 

veio de baixa velocidade ao veio de alta velocidade e aumenta as velocidades de rotação 

de cerca de 30-60 rotações por minuto (rpm) para cerca de 1.000-1.800 rpm; esta é a 

velocidade de rotação requerida pela maioria dos geradores para produzir eletricidade. A 

caixa de engrenagens é uma parte cara (e pesada) da turbina eólica e as empresas 

associadas ao projeto de turbinas eólicas têm vindo a explorar a utilização de geradores 

que dispensem o uso de engrenagens e operem a velocidades rotacionais mais baixas. 

4. União de veios - conexão que faz a ligação entre o veio de saída da caixa de velocidades 

(veio de alta velocidade) e o gerador elétrico da turbina. 
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5. Sensores de vento - Sensor chamado anemómetro, que é usado para medir a velocidade 

e a direção do vento. Os sinais eletrónicos do anemómetro são usados pelo controlador 

da turbina eólica.   

6. Rotor - As pás e o hub juntos formam o rotor. O hub é a parte do rotor que está ligada ao 

veio de baixa velocidade e à qual estão ligadas as pás. O rotor é responsável por 

transformar a energia cinética do vento em energia mecânica de rotação. 

7. Gerador elétrico - O gerador elétrico é geralmente um gerador de indução ou gerador 

assíncrono e é responsável pela transformação da energia mecânica em energia elétrica.  

8. Sistema de travão com disco - É um travão mecânico de disco de emergência. Este 

travão é usado em caso de falha do travão aerodinâmico ou quando a turbina está em 

manutenção. Pode ser também utilizada em caso de tempestade para imobilizar o rotor e 

impedir potenciais danos. 

9. Torre de sustentação - A torre da turbina eólica suporta a nacele e o rotor. Geralmente, 

é uma vantagem ter uma torre alta, já que a velocidade do vento aumenta quanto mais 

longe do chão se encontra o rotor. Mas torres mais altas apresentam algumas 

desvantagens em termos estruturais. 

10. Controlo de ângulo de nacele - Ou chamado yaw controler (termo inglês) é um 

mecanismo que usa motores elétricos para fazer girar a nacele, posicionando o rotor contra 

o vento. O controlo do yaw é efetuado pelo controlador eletrónico que deteta a direção do 

vento usando os sensores de vento. Normalmente, a turbina irá girar apenas alguns graus 

de cada vez, quando o vento muda de direção. 

11. Sistema de controlo - O controlador eletrónico contém um computador que monitoriza 

continuamente a condição da turbina eólica e controla o mecanismo de giração da turbina 

(yaw) e das pás (pitch). Em caso de ventos demasiado fortes ou demasiadamente fracos, 

ou ainda de avaria (por exemplo, sobreaquecimento da caixa de velocidades ou do 

gerador), para automaticamente a turbina eólica e roda as pás a uma posição paralela ao 

escoamento do vento. É responsável pelo funcionamento normal da turbina. 

12. Sistema de travão aerodinâmico - Os travões aerodinâmicos funcionam como uns flaps 

(na aviação), são umas superfícies que podem ser projetadas além das pás para dentro 

da corrente de ar e que devem ser abertas ou giradas a fim de fornecer resistência 

adicional ao vento. São, portanto, dispositivos que retardam as velocidades aéreas e 

travam o avanço das pás. Esta tecnologia ainda não é muito utilizada nas turbinas atuais. 
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Figura 7 - Componentes principais duma turbina eólica [22] 

 

2.4.2. Características principais do funcionamento  

A energia eólica é a conversão da energia do vento em eletricidade ou em energia mecânica usando 

turbinas eólicas. A energia do vento é extraída quando este sopra, passando nas pás móveis que exercem 

um torque no rotor. A quantidade de energia transferida depende do tamanho do rotor e da velocidade do 

vento. A potência gerada por uma turbina em relação à velocidade do vento segue uma curva típica 

representada na Figura 8. 

 

Figura 8 - Curva típica de potência vs velocidade do vento duma turbina [23] 
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Distinguem-se aqui três velocidades importantes no funcionamento da turbina [24]: 

• Cut-in speed: em velocidades de vento muito baixas, não há torque suficiente exercido pelo vento 

nas pás da turbina para as fazer girar. Isto é, para velocidades inferiores à cut-in speed. No entanto, 

à medida que a velocidade aumenta, a turbina eólica começa a girar e a gerar energia elétrica. A 

velocidade na qual a turbina começa a girar e a gerar energia é chamada cut-in speed e é 

tipicamente entre 3 e 4 metros por segundo. 

• Rated speed: à medida que a velocidade do vento sobe acima da cut-in speed, o nível de potência 

de saída elétrica aumenta rapidamente, conforme representado na curva. No entanto, 

normalmente para velocidades entre 12 e 17 metros por segundo, a potência atinge o limite do 

gerador elétrico. Esse limite é chamado potência nominal da turbina e a velocidade do vento na 

qual é atingido é chamada velocidade nominal do vento. Em velocidades de vento mais altas, os 

controladores da turbina estão programados para limitar a potência a esse nível máximo e não é 

possível um aumento na potência de saída. Isso é controlado normalmente ajustando os ângulos 

das pás de modo a manter a energia produzida num nível constante. 

• Cut-out speed: à medida que a velocidade aumenta acima da velocidade nominal do vento, as 

forças na estrutura da turbina continuam a subir o que aumenta o risco de danificar o rotor. Para 

prevenir tal ocorrência, é empregado um sistema de travão (sistema de travão de disco) para parar 

o rotor. Essa velocidade limite é chamada cut-out speed e geralmente é de cerca de 25 metros por 

segundo, e para além disso o controlo de ângulo das pás mete-as num determinado ângulo que 

minimiza as forças nas pás. 

A potência disponível numa corrente de vento na mesma área de secção transversal que o rotor da turbina 

eólica pode ser facilmente demonstrada como sendo [25]:  

 𝑃 =
1

2
𝜌𝑎𝑟𝑉

3
𝜋𝐷𝑟

2

4
 (2.1) 

Em que 𝑉 é a velocidade do ar à altura do hub do rotor em m/s, 𝜌𝑎𝑟 é a densidade do ar em metros 

cúbicos, 𝐷𝑟 é o diâmetro do rotor em metros, e P é a potência dada em watts. A eficiência 𝐶𝑝 da turbina 

eólica é simplesmente definida como a potência real absorvida pela turbina (𝑃𝑎) dividida pela potência 

disponível no vento. A eficiência é então dada pela seguinte equação [25]: 

 𝐶𝑝 =
𝑃𝑎
𝑃

 (2.2) 

De acordo com a lei de Betz [26], nenhuma turbina eólica pode converter mais de 16/27 (59,3%) da energia 

cinética do vento em energia mecânica. Esse valor é conhecido como o limite de Betz. A eficiência máxima 

teórica da potência de qualquer turbina eólica é então de 0,59 (ou seja, não mais do que 59% da energia 

transportada pelo vento pode ser extraída por uma turbina eólica). Além disso, as turbinas eólicas também 
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não são capazes de operar nesse limite máximo. O valor de Cp é único para cada tipo de turbina e é uma 

função da velocidade do vento em que a turbina está a operar. Uma vez incorporados os outros fatores 

num sistema completo duma turbina eólica, como a eficiência da caixa de velocidade, dos rolamentos ou 

ainda do gerador, a eficiência real está bem abaixo do limite de Betz, próximo de 0,35-0,45 [26], valores 

comuns mesmo nas melhores turbinas eólicas. 

Para assegurar um funcionamento correto e otimizado da turbina eólica, esta dispõe de vários sistemas de 

controlo para esse efeito. Esses sistemas são projetados para encontrar a eficiência mais elevada de 

operação, que maximize o coeficiente de potência Cp, e para garantir a segurança da turbina em qualquer 

condição meteorológica [27]. Os controladores são responsáveis por iniciar e parar o funcionamento da 

turbina, assim como regular a velocidade à qual o rotor gira, dependendo do estado do vento e das 

condições operacionais desejadas. Existem diferentes métodos de controlo, ajustando a velocidade do 

gerador, o ângulo das pás ou ainda a rotação de toda a turbina eólica [28]. O ajuste do ângulo das pás (ou 

ângulo de passo) sobre o seu próprio eixo longitudinal e da rotação da turbina são também conhecidos 

como blade pitch control e yaw control respetivamente, e são os dois principais métodos de controlo 

utilizados.  

O objetivo do blade pitch control é manter o ângulo de pá ideal para alcançar determinadas velocidades de 

rotor ou potências. É possível diminuir o ângulo das pás (em inglês, stall) ou aumentá-lo (em inglês, furl), 

dois métodos de controlo do pitch. Ao reduzir o ângulo de passo, aumenta-se o ângulo de ataque, o que 

faz com que o lado plano da pá fique virado para o vento, até esta estar praticamente perpendicular ao 

escoamento quando atinge um ângulo de pitch de 0 graus. Em contrapartida, quando se aumenta o ângulo 

de passo, o ângulo de ataque fica reduzido, fazendo com que a borda da pá fique virada para o vento, até 

chegar a uma posição paralela ao escoamento do vento para um ângulo de pitch de 90 graus. O ajuste do 

ângulo do passo é a maneira mais eficaz de limitar a potência de saída, alterando a força aerodinâmica 

nas pás em altas velocidades do vento. O controlo do ângulo das pás serve então para regular a velocidade 

de rotação do rotor, a qual é utilizada para calcular um coeficiente chamado tip speed ratio (TSR), ou em 

português, relação de velocidade da ponta [29]. A TSR é a relação entre a velocidade tangencial da ponta 

de uma pá e a velocidade do vento. A tip speed ratio, bem como o ângulo de passo (Beta), estão 

relacionadas com a eficiência Cp, conforme a curva da Figura 9, onde se observa que a extração máxima 

de potência só ocorre para um dado valor da TSR. 
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Figura 9 - Variação do coeficiente de potência com o tip speed ratio [30] 

 

O yaw control refere-se à rotação de toda a turbina eólica no eixo horizontal da torre que a suporta. O 

controle de yaw assegura que a turbina esteja constantemente voltada para do sentido vento, para 

maximizar a área efetiva do rotor e, como resultado, a potência. Como a direção do vento pode variar 

rapidamente, a turbina pode desalinhar-se com o vento que se aproxima e causar perdas na produção de 

energia.  

 

2.4.3. Classificação das turbinas 

Existem vários tipos de turbinas eólicas, que são geralmente classificadas em dois grandes grupos: turbinas 

de eixo horizontal (Figura 10. a)) e turbinas de eixo vertical (Figura 10. b)) [31]. No caso das turbinas de 

eixo horizontal, as pás giram ao longo dum eixo paralelo ao solo, ou com algum ângulo de inclinação. Numa 

turbina de eixo vertical, as pás giram em torno de um eixo perpendicular ao solo. Há um grande número de 

designs disponíveis para ambos os tipos e cada um tem certas vantagens e desvantagens em relação ao 

outro. No entanto, em comparação com o tipo de eixo horizontal, muito poucas turbinas de eixo vertical 

estão disponíveis comercialmente. 
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Figura 10 - a) Turbina de eixo horizontal [32]; b) Turbina de eixo vertical [32] 

              

Nas turbinas de eixo horizontal, o eixo do rotor principal e o gerador elétrico estão no topo da torre, e estão 

geralmente viradas para a direção do vento. Este é o tipo de turbinas usadas em parques eólicos porque 

apresentam uma maior eficiência e produção de eletricidade. Apresentam igualmente outras vantagens, 

como o facto de poderem funcionar em condições de ventos mais fortes, poderem variar o ângulo das pás 

para assegurar uma eficiência máxima e, ao contrário muitas turbinas de eixo vertical, não necessitarem 

de uma fonte de energia exterior para iniciar o seu funcionamento [31].  

As turbinas de eixo vertical são mais aconselháveis para áreas onde a direção do vento muda com 

frequência. São geralmente usadas para produção privada, e muitas vezes integradas em edifícios. O 

gerador e a caixa de velocidades encontram-se junto ao chão, já que não precisam de estar perto do rotor. 

Ao contrário das turbinas de eixo horizontal, este tipo de turbina produz menos energia e maior torque. São 

mais facilmente construídas e transportadas, funcionam melhor para ventos fracos e são capazes de lidar 

melhor com turbulência [31].   

As turbinas de eixo horizontal podem ainda ser separadas em duas categorias diferentes, turbinas up-wind 

(Figura 11. a)) e down-wind (Figura 11. b)) [32]. Quando são do tipo up-wind, são projetadas para operar 

contra o vento, com as pás viradas para a direção de onde vem o vento que incide na parte frontal da 

turbina. Estas turbinas usam um mecanismo acionado por motor que gira a nacele consoante o vento. Nas 

turbinas down-wind, o vento passa pela torre antes de atingir as pás e estas não necessitam de yaw control, 

sendo que o rotor gira naturalmente conforme o vento. Estas turbinas podem apresentar rotores e naceles 

mais flexíveis, o que pode ser uma vantagem em relação ao peso e construção da estrutura, mas 

apresentam um menor aproveitamento do vento [31]. 
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Figura 11 - a) Turbina up-wind [33]; b) Turbina down-wind [33] 

 

2.5. Turbinas Offshore 

2.5.1. Funcionamento de um parque offshore 

O funcionamento de um parque eólico offshore é em muitos aspetos quase idêntico ao funcionamento de 

um onshore, constituindo uma das diferenças o uso de cabos subaquáticos. Descrevem-se brevemente os 

vários passos envolvidos na produção de eletricidade, desde a incidência do vento nas pás das turbinas, 

até ao encaminhamento da eletricidade para o seu destino (Figura 12) [10]:  

1. A força do vento faz girar as pás do rotor. 

2. As pás estão ligadas à nacele através do hub do rotor. 

3. O veio de baixa velocidade gira à mesma velocidade que as pás. 

4. A caixa de velocidades aumenta e transmite a velocidade de rotação do veio de baixa velocidade 

para o veio de alta velocidade.  

5. O veio de alta velocidade transmite a sua rotação ao gerador. 

6. O Gerador transforma a energia cinética transmitida em eletricidade. 

7. A eletricidade produzida pelo gerador é encaminhada para a base da torre. 

8. O conversor converte a corrente contínua em corrente alternada. 

9. O transformador aumenta a voltagem, tipicamente de 33 kV para 66kV, para transportar a 

eletricidade ao longo do parque. 

10. A eletricidade é encaminhada para uma subestação via cabos aquáticos. 

11. Na subestação, a eletricidade é convertida para corrente de alta voltagem (+150 kV).  

12. Chegada à costa, a eletricidade é transmitida para a rede de distribuição, onde é distribuída pelo 

país até ao consumidor.  
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Figura 12 - Funcionamento dum parque eólico offshore [10] 

 

2.5.2. Classificação das fundações 

A instalação de parques eólicos offshore é uma tarefa complexa, onde o maior problema reside em elevar 

as turbinas e plataformas acima do nível do mar e ancorá-las ao solo marinho. Existem diferentes tipos de 

fundações, de acordo com a profundidade em que a turbina eólica será instalada. Faz-se então a distinção 

entre três profundidades do mar que requerem tipos de fundações diferentes [34]: águas pouco profundas, 

geralmente entre 0 e 30 metros de profundidade; águas de transição entre 30 e 60 metros; e águas 

profundas, acima dos 60 metros. Para águas pouco profundas, as estruturas usadas são bastante simples, 

compostas geralmente por um cilindro de aço espesso que é inserido diretamente no fundo do mar. Para 

águas de transição, são utilizadas estruturas mais complexas para aumentar os níveis de segurança ao 
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ancorar as torres. Os topos dessas fundações possuem uma peça de transição que é conectada à torre da 

turbina, enquanto as pernas são ancoradas ao leito do mar com estacas ou âncoras de sucção que podem 

ser enterradas até 30 metros dentro do solo. Para águas profundas, as fundações fixas ao solo marinho 

deixam de ser economicamente viáveis [35], pelo que o tipo de estrutura que existe, e que ainda está a ser 

desenvolvida, são plataformas flutuantes. 

 

Fundações em águas pouco profundas 

Para estas profundidades, encontram-se geralmente três grandes categorias de estruturas, que são as 

mono-estacas, as fundações por gravidade e por âncoras de sucção (Figura 13).  

 

Figura 13 - Tipos de fundações para águas pouco profundas [36] 

 

As estruturas em mono-estaca são relativamente simples, em que a torre é suportada por um único pilar 

tubular de aço, diretamente ou através de uma peça de transição, sendo geralmente utilizadas para 

profundidades até aos 25 metros [37]. A estaca encontra-se inserida no solo marinho, a uma profundidade 

ajustável, dependendo das condições ambientais e do solo. Existem várias limitações para este tipo de 

fundação, como a deflexão e a vibração às quais o pilar fica sujeito, mas igualmente devido às grandes 

cargas cíclicas laterais e momentos fletores (devido às correntes e ondas do mar) [38]. Atualmente, as 

mono-estacas, são as fundações mais utilizadas no mercado de eólicas offshore, devido à sua facilidade 
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de instalação e ao seu custo relativamente baixo [35] para águas pouco profundas. Representavam cerca 

de 80% das fundações instaladas em 2018  [39]. Uma outra vantagem importante é que não é necessária 

a preparação do solo onde a estaca vai ser inserida.  

As fundações por gravidade são geralmente compostas por uma base plana de betão, mas podem ser 

usados outros materiais como por exemplo o aço. A estrutura inclui também um pilar de aço ou de betão 

ligado à torre da turbina eólica. O balastro necessário para ancorar a fundação ao solo, consiste em areia 

ou rochas que preenchem a base da estrutura. Na maioria dos casos, será necessária alguma preparação 

do solo marinho, bem como uma proteção contra a erosão na base [38]. Em geral, as fundações de 

gravidade são usadas com o objetivo de evitar grandes cargas entre a parte inferior da estrutura de suporte 

e o fundo do mar. Isto é conseguido fornecendo um balastro suficiente, de modo que a estrutura mantenha 

a sua estabilidade em todas as condições ambientais somente por meio do seu próprio peso. As fundações 

por gravidade são em geral economicamente competitivas quando as condições ambientais são menos 

extremas e quando o balastro adicional pode ser fornecido com relativa facilidade e a um custo moderado. 

Além disso, o betão é um material durável em ambiente marinho, levando a requisitos de manutenção mais 

baixos e, portanto, a custos reduzidos. As fundações por gravidade representavam cerca de 6% das 

fundações utilizadas em 2018 [39].  

O terceiro tipo de suporte que pode ser utilizado para águas pouco profundas é a fundação por âncora de 

sucção. Esta estrutura é similar à mono-estaca, no sentido em que é composta por um pilar de aço que faz 

a ligação entre a torre da turbina eólica e o fundo do mar. No entanto distingue-se pela maneira como a 

fixação ao solo é realizada, sendo que a mono-estaca é fincada por marteladas, o que requer maquinaria 

especializada e pesada.  As âncoras de sucção podem ser descritas como cilindros abertos na base, que 

são baixados até ao fundo marinho, para ancorar as estruturas. Isso é efetuado bombeando a água para 

fora dos cilindros para diminuir a pressão dentro da âncora, essa queda de pressão e o peso da fundação 

fazem com que a fundação afunde no solo do mar. Este processo é facilmente revertido para a remoção 

da fundação. Este tipo de fundação apresenta algumas vantagens como uma redução do peso da estrutura, 

uma instalação mais rápida, um desmantelamento facilitado e o facto de não se necessitar de preparação 

do solo [38]. Esta tecnologia também começa a ser empregue para fundações em águas mais profundas, 

em estruturas diferentes da mono-estaca.   

 

Fundações em águas de transição 

As fundações em águas de transição representavam cerca de 4% das estruturas totais usadas em 2018 

[39], distinguindo-se três tipos principais: as tri-estaca (em inglês, tripile), os tripés e as fundações em jacket 

(Figura 14). 
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Figura 14 - Tipos de fundações para águas de transição [36] 

A estrutura tri-estaca, usualmente aconselhada para profundidades entre os 25 e 40 metros [37], é 

composta por três pilares individuais de aço tubular distintos e uma peça de transição. Os pilares são 

fincados no fundo do mar com a ajuda de armações especiais de orientação. As três estacas são unidas 

por uma peça de transição que é colocada no topo e que tem no seu centro um flange de conexão para a 

instalação da torre de aço da turbina eólica. As estacas e a peça de transição ficam permanentemente 

ligadas. O comprimento dos pilares varia com a profundidade da água, e a largura da base e a profundidade 

de penetração das estacas podem igualmente ser ajustadas de acordo com as condições geológicas do 

local. 

As fundações em tripé, baseiam-se nas estruturas de aço com três pernas leves e económicas já 

desenvolvidas e utilizadas na indústria do petróleo em águas não muito fundas. Um pilar de aço, abaixo da 

torre da turbina, é suportado por uma estrutura de aço que transfere as forças da torre em três estacas de 

aço. As três estacas são inseridas a 10 ou 20 metros no fundo do mar, dependendo das condições do solo 

e das cargas envolvidas. Os tripés apresentam geralmente uma boa estabilidade e rigidez global e também 

possuem outras vantagens como serem mais adequados para maiores profundidades de água e 

requererem apenas um mínimo de preparação do solo onde são fincadas [38]. A ligação ao chão pode 

igualmente ser feita através de âncoras de sucção.  

O último tipo de fundações comum para águas de transição é a estrutura em jacket, ou também chamada 

estrutura em treliça, tipicamente constituída por tubos de aço interligados entre eles com diâmetros até 2 

metros [38]. As juntas tubulares são soldadas. As estacas na base são inseridas dentro de peças de 
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fixação, previamente fincadas ao solo marinho, até à profundidade necessária, para obter uma estabilidade 

adequada para a estrutura. Este tipo de fundação é adequado para profundidades entre 20 e 50 metros 

[37]. A peça de transição forma a ligação entre a treliça principal e a torre da turbina eólica. As cargas são 

transferidas e distribuídas através dos membros, principalmente na direção axial e a base ampla da 

estrutura jacket oferece uma elevada estabilidade. Apesar de ter um custo inicial e de manutenção elevado, 

a fundação dispõe de algumas vantagens como por exemplo, sofrer cargas resultantes das ondas inferiores 

quando em comparação com a mono-estacas (a estrutura jacket é muito rígida e a área projetada virada 

para as ondas é menor do que nas mono-estacas) e a existência de grande experiência no seu fabrico, 

devido à sua utilização nas indústrias do petróleo e de gás offshore. 

 

Fundações em águas profundas 

As turbinas eólicas offshore estavam anteriormente limitadas a águas relativamente pouco profundas, já 

que as únicas estruturas economicamente viáveis para águas mais profundas são fundações flutuantes 

[35]. Estas têm vindo a evoluir e a ser desenvolvidas nos últimos anos, inspiradas na indústria do petróleo 

e gás offshore que projetaram e desenvolveram várias estruturas flutuantes para suportar plataformas de 

produção. A maioria dessas plataformas são adequadas como estruturas de suporte para turbinas [40], e 

os tipos mais populares são os spar, os tension-leg platform (TLP) e os semi-submersíveis (Figura 15). Se 

bem que estas plataformas representam menos de 1% das fundações utilizadas [39], sendo que muitas 

ainda se encontram em fase experimental, vários futuros projetos estão já a ser desenvolvidos usando 

estas tecnologias. 

 

Figura 15 - Tipos de fundações para águas profundas [36] 
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O spar é composto por uma estrutura cilíndrica alongada e de grande diâmetro que flutua e que está presa 

ao fundo do mar usando cabos de amarração. É projetado para apresentar um pequeno perfil, com vista a 

minimizar os efeitos do vento e das correntes. Para manter um baixo centro de gravidade e evitar que a 

estrutura se vire, a parte inferior do spar possui um balastro feito de um material pesado, como betão. 

Devido à forma do seu perfil subaquático, o spar é mais vulnerável a eventuais vórtices (turbilhões), que 

podem resultar em vibrações significativas ao longo da estrutura [41]. 

O TLP é uma plataforma flutuante mantida numa posição fixa através do uso de amarrações, 

continuamente em tensão devido à flutuabilidade da plataforma. Este método reduz quase a zero os 

movimentos verticais da plataforma, e permite movimentos horizontais reduzidos, oferecendo assim grande 

estabilidade. A vantagem desta plataforma reside no seu custo de construção mais baixo quando em 

comparação com as outras soluções. Contudo, os elevados esforços dinâmicos sofridos pelas suas 

amarrações são a principal desvantagem [41]. 

Por último, as plataformas semi-submersíveis são estruturas flutuantes compostas por cascos fabricados 

a partir de grandes pontões horizontais aos quais são soldadas colunas verticais de aço. As colunas e os 

pontões horizontais estão interligados e apoiados por uma rede de suportes tubulares de aço. As estruturas 

são fixadas ao fundo do mar por um sistema de amarrações [40]. Este tipo de fundação já é utilizado há 

muitos anos pelas indústrias do petróleo e do gás offshore, e o WindFloat, já mencionado neste documento, 

é um exemplo deste tipo de plataforma.  

 

Comparação entre as diferentes fundações 

As principais características, vantagens e desvantagens, assim como as profundidades mais adequadas 

para a utilização de cada fundação são compiladas na tabela apresentada em seguida (Tabela 1). A maior 

parte dessas características já foi mencionada anteriormente, mas a sua visualização em tabela facilita a 

compreensão das diferenças fundamentais existentes entre cada tipo de estrutura.  
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Tabela 1 - Tabela comparativa das várias fundações offshore [42] 

 

2.5.3. Fundação que é objeto desta dissertação 

Descrição da fundação 

Como referido anteriormente, a estrutura a ser analisada neste trabalho é uma fundação desenvolvida no 

documento Desenvolvimento e Projeto Mecânico de uma Fundação para uma Turbina Eólica Offshore [43], 

realizado pelo Eng. Gabriel Maciel. A fundação inovadora foi projetada tendo em conta as necessidades 

industriais e condições de funcionamento em Portugal.  

Optou-se por usar a turbina eólica de referência de 5 MW da NREL (National Renewable Energy 

Laboratory) [44] para este projeto, sendo esta uma turbina do tipo upwind, de eixo horizontal e composta 

por três pás. A fundação foi dimensionada para ser instalada em águas de transição para profundidades 

entre 30 e 60 metros, e no contexto deste trabalho foi estabelecido usar o valor de 45 metros para o conceito 

considerado. Devido aos elevados custos e à restrita disponibilidade de meios marítimos especializados 

para construção e instalação no mar em Portugal, a estrutura foi igualmente projetada para ter a capacidade 

de flutuar durante o transporte até ao seu local de funcionamento [43]. Pelas mesmas razões, a fundação 

é integralmente montada em terra, assim como a torre, a nacele e as três pás. É precisamente a parte do 



24 

 

transporte que será analisada e discutida neste documento, tendo em conta que a análise do modo de 

funcionamento foi realizada pelo Eng. Gabriel Maciel no documento referido [43]. 

A fundação desenvolvida é composta por três módulos: um conjunto flutuador-âncora (número 1, na Figura 

16), um suporte metálico (número 2) e uma peça de transição (número 3), todos fabricados em aço. O 

conjunto flutuador-âncora, como o seu nome o indica, serve primeiramente para permitir a flutuabilidade e 

estabilidade da estrutura ao longo do seu transporte, e em segundo lugar para assegurar que a estrutura 

seja fixada ao solo marinho na fase de instalação, com o auxílio de três âncoras de sucção. O suporte 

metálico assegura a integridade estrutural da fundação, e a peça de transição permite a ligação entre o 

suporte metálico e a torre da turbina. Esta fundação foi submetida para eventual patente internacional, com 

o número de referência INPI 20171000064539/WO 2019/070140. Uma descrição detalhada desta fundação 

encontra-se na secção 4.1. 

 

Figura 16 - Fundação offshore analisada [43] 

 

Instalação e transporte 

A estrutura apresenta uma construção modular, o que permite reduzir os tempos de produção, sendo que 

três componentes podem ser produzidos separadamente ao mesmo tempo, no mesmo local ou em locais 

diferentes, podendo em seguida ser facilmente acoplados entre si. No final, a turbina eólica é instalada na 

fundação através de uma ligação aparafusada. A estrutura é posteriormente transportada até ao local de 

instalação, com auxílio de barcos rebocadores, que não necessitam de ser embarcações especializadas. 

A estrutura foi igualmente desenvolvida para permitir a movimentação em portos ou costas menos 

profundas por onde tenha de passar ao longo do seu transporte [43]. O que é favorável a nível logístico, 

uma vez que a fundação poderá começar a ser transportada logo à saída dos estaleiros, sem ser 

necessário recorrer a meios de transporte ou ações extraordinárias. Além disso, o facto de a fundação ser 
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flutuante, oferece a possibilidade de rebocar o conjunto todo para terra em caso de grandes problemas de 

manutenção ou de avarias, o que representa uma mudança radical na forma como a manutenção pode ser 

efetuada em offshore.  

O transporte é efetuado utilizando um barco de reboque convencional, como no caso do WindFloat (ver 

Figura 17), que pode atingir geralmente velocidades variando entre 3 e 5 nós [45]. Certos barcos podem 

atingir velocidades superiores a essas, mas trata-se de embarcações especializadas com custos e 

dimensões muitos superiores. Optou-se então por usar uma velocidade de 2 m/s (7,2 km/h) para as 

análises desenvolvidas neste trabalho, o que equivale a pouco menos de 4 nós, ficando assim o valor 

adequado às capacidades existentes. O sistema de amarrações a ser utilizado para fazer a ligação entre 

o barco de rebocador e a estrutura é composto por dois cabos de aço que se encontram fixos à 

embarcação, numa das extremidades, e amarrados a dois dos conjuntos flutuadores-âncoras com uso de 

fixações, na outra extremidade, como se pode ver na Figura 17 a).  

 

      

Figura 17 - a) amarração tipo para cabos de aço [46]; b) reboque da fundação WindFloat [18] 
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3. Metodologia 

3.1. Ferramentas da análise numérica 

Para o desenvolvimento dos modelos utilizados nas análises deste trabalho, foi usado um conjunto de 

programas de simulação numérica. Estes serviram para gerar e criar modelos geométricos da estrutura, 

para simular os carregamentos externos aos quais a estrutura se encontra sujeita, e por fim para estudar 

os estados de tensão da fundação quando se encontra sujeita aos carregamentos calculados. É 

apresentada em seguida uma breve descrição dos principais programas utilizados. 

 

3.1.1. SOLIDWORKS 

O SOLIDWORKS é um programa de CAD (Computer-Aided Design) para modelação geométrica em 3D. 

Foi utilizado para gerar o modelo da fundação com a torre e nacele que foi analisado no programa de 

elementos finitos. Este software foi igualmente empregue para determinar vários parâmetros geométricos 

importantes ao longo das análises, como a localização do centro de massa, os principais momentos de 

inércia e a massa total. 

 

3.1.2. FAST 

O software FAST (Fatigue, Aerodynamics, Structures and Turbulence) é a principal ferramenta de CAE 

(Computer-Aided Engineering) do NREL para simular a resposta dinâmica de turbinas eólicas. O FAST 

reúne modelos aerodinâmicos e hidrodinâmicos para estruturas offshore, modelos dinâmicos de controle e 

sistema elétrico (servo), e modelos dinâmicos estruturais (elásticos) para permitir uma simulação aero-

hidro-servoelástica parcialmente não linear no domínio do tempo [47]. A ferramenta FAST permite a análise 

de uma vasta gama de configurações de turbinas eólicas, incluindo rotores de eixo horizontal de duas ou 

três pás, com regulação dos ângulos de passo e de yaw, de hub rígido ou oscilante, up-wind ou down-wind, 

em treliça ou torre tubular. A turbina eólica pode ser modelada em terra ou no mar, em fundações fixas ou 

flutuantes. O FAST é baseado em modelos avançados de engenharia, derivados de leis fundamentais, mas 

com simplificações e hipóteses apropriadas, e complementado, quando aplicável, com soluções 

computacionais e dados experimentais. O programa é composto por uma série de sub-módulos, cada um 

gerindo uma parte da simulação, tais que a geração do vento, das ondas e da corrente. É descrita a função 

de cada um dos sub-módulos em seguida: [47]  

• AeroDyn:  este módulo reúne simultaneamente informações sobre a geometria das pás da 

turbina, os modelos aerodinâmicos a serem utilizados, e recebe o fluxo de vento a partir do ficheiro 

do Inflowind. De seguida, essas informações são usadas pelo programa de simulação aeroelástica 
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para calcular as forças distribuídas nas pás da turbina, como a sustentação aerodinâmica, as 

forças de arrasto ou ainda momentos no aerofólio. 

• ElastoDyn: aqui são especificadas as propriedades físicas da torre, do rotor e da nacele e as 

condições iniciais de funcionamento da turbina. Este é o módulo que interage com todos os outros 

módulos. Realiza os cálculos relacionados com a dinâmica dos sistemas mecânicos utilizando as 

forças calculadas pelos módulos AeroDyn, HydroDyn e MoorDyn. Tem capacidade de cálculo 

estrutural de alguns elementos do sistema, nomeadamente da torre e das pás, sendo que apenas 

estes são considerados como corpos flexíveis.  

• HydroDyn: aqui são definidos vários parâmetros como a geometria global da fundação, os 

coeficientes hidrodinâmicos, a cinemática das ondas incidentes e da corrente, o fluxo potencial e 

ainda outros parâmetros auxiliares. O HydroDyn recebe depois a posição, orientação, velocidades 

e acelerações da fundação a cada incremento de tempo, e calcula de seguida as cargas 

hidrodinâmicas aplicadas a esta. 

• InfloWind: descreve os dados relativamente ao vento, como a velocidade, altura de referência e 

o tipo de vento (turbulento, constante, …).  

• MoorDyn: serve para descrever as propriedades físicas das amarrações utilizadas na estrutura 

(geralmente para fundações flutuantes) e para prever a dinâmica desse sistema. 

• ServoDyn: é usado para definir os modelos de controlo e de acionamento da turbina e das pás. 

Controla parâmetros como o ângulo de passo das pás, o torque do gerador e o sistema de 

travagem. 

O diagrama na Figura 18 representa o funcionamento do FAST e a maneira como os vários módulos estão 

interligados e interagem entre si. 

 

Figura 18 - Diagrama de funcionamento do FAST [47] 
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3.1.3. AQWA Hydrodynamic Diffraction 

O AQWA é um módulo do ANSYS, que oferece um conjunto de ferramentas de análise de engenharia para 

a investigação dos efeitos das ondas e correntes em estruturas marítimas flutuantes e fixas. Este programa 

fornece um ambiente integrado para o desenvolvimento dos principais parâmetros hidrodinâmicos, 

necessários para simular carregamentos complexos e analisar as suas respostas, o que pode ser realizado 

em múltiplos corpos, levando em consideração os efeitos de interação hidrodinâmica que ocorrem entre 

eles. Os resultados dessas simulações geram pressões e cargas inerciais que podem ser mapeadas num 

modelo de elementos finitos para posterior avaliação em análises estruturais. O AQWA fornece igualmente 

recursos de análise dinâmica para realizar a avaliação da estabilidade e do desempenho global de 

estruturas flutuantes no domínio do tempo. Ainda permite incluir sistemas de amarrações e velocidades de 

avanço nas estruturas flutuantes [48].  

 

3.1.4. ANSYS 

O ANSYS é um software que permite modelar digitalmente fenómenos do mundo real. Utiliza técnicas 

numéricas baseadas em modelos matemáticos para resolver problemas físicos. A gama de problemas que 

o ANSYS pode resolver é vasta, incluindo por exemplo problemas de fluidos, de transferência de calor, 

análises de integridade estrutural e muito mais. Neste caso o programa é utilizado para realizar análises 

estruturais estáticas e transientes, assim como análises modais usando modelos de elementos finitos.  

 

3.2. Design Load Cases 

Ao longo do processo de projeto de uma turbina eólica, devem ser analisadas várias cargas às quais ela 

estará submetida durante a sua vida útil. Um propósito primordial a esse respeito é verificar se a turbina 

será capaz de suportar essas cargas com uma margem de segurança suficiente. Esta tarefa é 

sistematizada pela análise da turbina eólica para um número de casos de carga relevantes, que são os 

design load cases (DLC). Os DLCs podem ser construídos combinando situações de projeto relevantes 

para a turbina eólica com várias condições externas. Essas consistem principalmente em várias condições 

operacionais da turbina eólica, que geralmente representam diversos estados de vento e de mar. As várias 

situações do projeto podem ser divididas em situações operacionais ou temporárias, sendo que será neste 

documento somente analisada uma situação temporária, que é o transporte. Existe uma série de entidades 

reguladoras que são responsáveis pela determinação das normas e das práticas recomendáveis para 

projetos de turbinas eólicas offshore, e aqui serão usadas as normas definidas pela Germanisher Lloyd 

(GL) [37].  A GL é uma das maiores sociedades de certificação e classificação marítima do mundo, e estas 

normas foram igualmente utilizadas no trabalho do Eng. Gabriel Maciel [43] para o desenvolvimento da 

estrutura estudada. 
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Para o caso do transporte, existem dois DLCs diferentes definidos nas normas da GL, sendo que um deles 

não foi aqui estudado porque só é relevante para casos de transporte de longa distância ou em que a 

turbina é transportada separadamente. O caso estudado faz referência ao DLC 8.1 [37], definido na Tabela 

2. Para este DLC, a norma estipula que é o próprio fabricante que tem de especificar o estado do vento, as 

condições marinhas e as situações relevantes durante o transporte. Sendo muito importante definir até que 

velocidade média do vento, e correspondente altura das ondas, a turbina pode ser montada e transportada. 

Se o vento e as condições marinhas excederem o limite estabelecido, o transporte não poderá fazer-se e 

terá de se esperar o tempo preciso até se reunirem as condições necessárias definidas. Está ainda 

especificado nas normas que o tempo de simulação tem de ser de pelo menos 10 minutos.   

 

Tabela 2 - DLC para o transporte segundo as normas da GL [37] 

 

No que diz respeito ao DLC 8.2, este é o referido caso que não será aqui estudado porque está relacionado 

com situações extraordinárias, de transporte de longo prazo ou sem a turbina, o que não corresponde ao 

caso em estudo. Focando-nos no DLC 8.1, podem ser usados dois modelos de vento diferentes, o NWP 

(Normal Wind Profile) que é o perfil normal de vento, ou o EOG (Extreme Operating Gust) que modela 

temporais extremos, sendo que ambos os modelos são de velocidade constante. As condições 

meteorológicas durante o funcionamento de uma turbina não podem ser controladas, mas para o transporte 

é possível, e aconselhado, escolher um dia em que as previsões do estado do vento e do mar sejam 

favoráveis. Tendo isto em conta, e como as condições têm de ser estabelecidas pelo fabricante, optou-se 

por usar o modelo NWP que caracteriza ventos menos fortes e situações mais comuns, visto o EOG servir 

para caracterizar condições de tempestade. Para as condições marinhas, e seguindo ainda as normas da 

GL, são usados: o NSS (Normal Sea State), estado normal do mar; direções de vento e ondas COD (Co-

Directional), co-direcional, e MUL (Multi-Directional), multidirecional; não são usadas correntes; nível do 

mar NWLR (Normal Water Level Range), nível de alcance normal da água. O tipo de análise a ser efetuada 

é a verificação à cedência U (Ultimate Strength), sem ser necessária a verificação à fadiga, com um 

coeficiente de segurança N (Normal) definido pela norma de 1,35 [37].    
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3.3. Carregamentos Externos na Estrutura 

As turbinas eólicas offshore estão sujeitas a condições oceanográficas, meteorológicas e elétricas que 

podem afetar os carregamentos a que estão expostas, a sua durabilidade e o seu funcionamento. Para 

garantir o nível apropriado de segurança e fiabilidade, os parâmetros ambientais, bem como outros 

parâmetros relevantes, devem ser levados em consideração no projeto e devem ser explicitados. As 

condições ambientais podem ser determinadas pelo vento, correntes marítimas, ondas do mar, nível do 

mar, condições climáticas, temperatura, crescimento marinho, gelo marinho, propriedades do solo e outras 

influências, quando aplicável (Figura 19). Essas condições devem ser especificadas de forma a causar o 

efeito mais adverso possível sobre a estrutura, considerando os níveis de probabilidade adequados para 

essas ocorrências [37]. As condições externas são usualmente, e segundo as normas da GL, subdivididas 

em duas categorias, condições normais e extremas. As condições normais são, em geral, aquelas que têm 

probabilidade de suceder uma vez por ano ou mais. As condições extremas são eventos com probabilidade 

de acontecerem uma vez em cada 50 anos e, como já mencionado, serão aqui desprezadas devido à 

probabilidade quase nula de acontecerem durante o período do transporte. Algumas simplificações e 

pressupostos são usados de acordo com a GL para a determinação dos carregamentos impostos às 

estruturas. Esses carregamentos e os métodos usados para os calcular encontram-se descritos nas 

secções seguintes. 

 

Figura 19 – Fontes dos carregamentos das turbinas em meio offshore [49] 
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3.3.1. Carregamentos aerodinâmicos 

Os carregamentos aerodinâmicos são dependentes (entre outros fatores) da velocidade rotacional do rotor, 

da velocidade média do vento no plano do rotor, da intensidade da eventual turbulência, da direção do 

vento, da densidade do ar e da aerodinâmica dos componentes da turbina eólica e os seus efeitos 

aeroelásticos. Estes parâmetros são todos considerados no módulo AeroDyn do FAST para o cálculo das 

forças aerodinâmicas resultantes. O fluxo de vento na vizinhança do rotor da turbina eólica é bastante 

complexo, e é por isso prática comum usar métodos simplificados para calcular as cargas no rotor a serem 

usadas para o projeto. O AeroDyn usa a teoria BEM (Blade Element Momentum) que assume que as pás 

podem ser divididas em pequenos elementos que atuam independentemente dos elementos circundantes 

e operam como aerofólios bidimensionais cujas forças aerodinâmicas podem ser calculadas com base nas 

condições de fluxo de vento local. Usando a teoria BEM pode-se calcular as velocidades induzidas a partir 

do momento perdido no fluxo nas direções tangencial e axial. Essas velocidades induzidas afetam o fluxo 

no plano do rotor e, portanto, também afetam as forças calculadas pela teoria [50]. As forças resultantes 

calculadas numa pá da turbina estão representadas na Figura 20.  

 

Figura 20 - Forças devidas ao vento nas pás da turbina [50] 

 

As velocidades induzidas dão origem a forças aerodinâmicas nas pás de sustentação 𝐹𝐿, e de arrasto 𝐹𝐷 

que podem ser calculadas da seguinte maneira [37]:  

 𝐹𝐿 =
1

2
𝐶𝐿 𝜌𝑎𝑟 𝑐 𝑉𝑖𝑛𝑑

2   (3.1) 

 𝐹𝐷 =
1

2
𝐶𝐷 𝜌𝑎𝑟  𝑐 𝑉𝑖𝑛𝑑

2  (3.2) 

 

Onde:    𝐶𝐿 = coeficiente de sustentação [-] 

    𝐶𝐷 = coeficiente de arrasto [-] 

    𝜌𝑎𝑟 = densidade do ar [kg/𝑚3] 

    𝑐 = comprimento de corda da pá [m] 

    𝑉𝑖𝑛𝑑 = velocidade induzida [m/s] 
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Da mesma forma, pode ser calculada a força de arrasto aerodinâmico 𝐹𝐷 na torre, na nacele e na fundação 

com base na área projetada perpendicular ao fluxo, usando a velocidade do vento 𝑉 em metros por 

segundo, pela seguinte equação: 

 𝐹𝐷 =
1

2
𝐶𝐷 𝜌𝑎𝑟 𝐴𝑝 𝑉

2 (3.3) 

Onde:    𝐴𝑝 = área projetada perpendicular ao fluxo de vento [𝑚2] 

Como neste DLC é pressuposto um perfil de vento normal (NWP), o perfil de vento 𝑉 (𝑧) indica a velocidade 

média do vento em função da altura acima do nível da água, que deve ser calculada pela lei de potência 

seguinte [37]: 

 𝑉(𝑧) = 𝑉ℎ𝑢𝑏 (𝑧 𝑧ℎ𝑢𝑏)⁄ 𝛼
 (3.4) 

 

Onde:    𝑉(𝑧) = velocidade do vento a uma altura 𝑧 [m/s] 

    𝑧 = altura acima do nível da água [m] 

    𝑧ℎ𝑢𝑏 = altura do hub acima do nível da água [m] 

    𝛼 = expoente da lei de potência [-]  

O valor de referência 𝑉ℎ𝑢𝑏 é a velocidade do vento à altura do hub, medida ao longo da zona onde será 

efetuado o transporte da estrutura. O perfil de vento pressuposto é usado para definir o fluxo médio do 

vento através da área varrida pelo rotor da turbina. Este modelo pressupõe uma estabilidade atmosférica 

neutra e, com base numa rugosidade superficial constante de 0,002 m para o mar [37], o expoente da lei 

de potência 𝛼 é igual a 0,14 para qualquer velocidade do vento usada. 

 

3.3.2. Carregamentos hidrodinâmicos 

Para as turbinas eólicas offshore, as condições marinhas são a segunda principal fonte de carregamentos 

externos, a seguir ao vento. As cargas hidrodinâmicas dependem da cinemática do fluxo de água, da 

densidade da água, da profundidade da água, da forma da estrutura de suporte e dos seus efeitos 

hidroelásticos. Dependendo do tipo e rigidez da fundação, a resposta da estrutura deve ser considerada 

na análise hidrodinâmica assim como importância dos efeitos da radiação e difração. Estes parâmetros 

são todos considerados ao longo da análise pelo módulo HydroDyn do FAST. Como definido pelo DLC 8.1, 

teremos de pressupor um estado normal do mar (NSS), que é caracterizado por uma altura de onda 

significativa, um período de pico e uma direção de onda. A altura de onda significativa 𝐻𝑠 é definida como 

a altura média do terço mais elevado das ondas, e corresponde ao valor esperado da altura de onda 

significativa condicionada à velocidade média do vento correspondente de 10 minutos. Devem ser 
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considerados valores apropriados para os períodos de pico 𝑇𝑝, para cada altura de onda significativa. As 

cargas hidrodinâmicas resultam da integração da pressão dinâmica da água sobre as superfícies 

submersas da plataforma flutuante. Essas cargas incluem contribuições de inércia (devido à massa), de 

arrasto linear (radiação), de flutuabilidade (restauração), das ondas incidentes (difração), de corrente do 

mar e efeitos não lineares [51].  

Na hidrodinâmica linear, o problema hidrodinâmico pode ser dividido em três problemas separados e mais 

simples, cada um deles resolvidos pelo módulo HydroDyn: um para radiação, um para difração e um para 

hidrostática. O problema da radiação consiste em encontrar os carregamentos na plataforma flutuante 

quando o corpo se encontra forçado a oscilar em vários modos de movimento, sem ter em conta a presença 

das ondas incidentes. As cargas de radiação resultantes são provocadas quando o corpo irradia as ondas 

para longe de si próprio (isto é, gera ondas devido às oscilações) e inclui contribuições da massa adicionada 

e do amortecimento das ondas. O problema de difração consiste em encontrar os carregamentos na 

plataforma flutuante quando o corpo está fixo na sua posição média (sem movimento oscilatório) e as ondas 

de superfície incidentes estão presentes e são interrompidas pela plataforma. As cargas de difração são o 

resultado do campo de pressão não perturbado (isto é, quando as ondas não são perturbadas) e a 

dispersão das ondas devido à estrutura. O problema da hidrostática é elementar, mas é crucial no 

comportamento geral de uma plataforma flutuante, e consiste em calcular a pressão exercida pela água na 

plataforma [51]. Cargas hidrostáticas, externas ou internas, podem ocorrer se um membro ou 

compartimento estiver em contacto com a água somente de um lado. As forças hidrostáticas atuam numa 

direção normal à superfície, e para grandes estruturas com espaços vazios, podem ter uma influência 

considerável.  

Para o cálculo dos carregamentos marinhos, é necessário usar um método que caracterize o estado do 

mar para representar a cinemática das ondas. As ondas do oceano são geradas pelo vento, e em geral 

quanto mais rápido o vento, quanto mais tempo ele sopra, e quanto maior a área sobre a qual o vento 

sopra, maiores as ondas. Ao projetar estruturas offshore, é importante saber quais serão as maiores ondas 

produzidas para uma dada velocidade do vento. Numa primeira aproximação, pode se considerar as ondas 

do mar como simples sinusoides, mas na realidade a superfície do mar é composta por ondas aleatórias 

de vários comprimentos e períodos. É possível, no entanto, com algumas simplificações, chegar a modelos 

que representem o estado do mar, que são chamados espetros das ondas. O espetro fornece a distribuição 

da energia das ondas para diferentes frequências e comprimentos de onda à superfície do mar. É 

importante perceber que os espetros apresentados nesta secção são tentativas de descrever os espetros 

das ondas oceânicas em condições especiais, ou seja, quando o mar está sujeito à ação de um vento 

constante, durante um intervalo de tempo suficientemente elevado e numa região consideravelmente 

ampla. Um espetro real de ondas oceânicas será muito mais complexo e variável. 

Como definido nas normas da GL e no funcionamento do módulo do HydroDyn, o espetro da energia das 

ondas utilizado é o de JONSWAP (Joint North Sea Wave Observation Project), e de Pierson-Moskowitz 
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[37]. O espetro de JONSWAP é uma expressão generalizada, sendo que o espetro de Pierson-Moskowitz 

é um caso particular desta. Usando a altura significativa 𝐻𝑠 das ondas e as frequências 𝑓 destas, pode-se 

definir o espetro das ondas da seguinte forma [37]: 

 𝑆𝜉,𝐽𝑂𝑁𝑆𝑊𝐴𝑃(𝜔) =
𝛼𝑝 ∙ 𝑔

2

𝜔5
∙ 𝑒𝑥𝑝 [−

5

4
(
𝜔𝑝

𝜔
)
4

] ∙ 𝛾
𝑒𝑥𝑝(−

1
2
(
𝜔−𝜔𝑝
𝜎𝜔𝑝

)
2

)
 (3.5) 

 

Onde:    𝜔 = frequência angular da onda, 𝜔 = 2𝜋𝑓 [rad/s] 

    𝜔𝑝 = frequência angular do pico de onda [rad/s] 

    𝑔 = aceleração gravítica [m/𝑠2] 

    𝛼𝑝 = constante generalizada de Phillips [-] 

    𝜎 = parâmetro de largura do espetro [-] 

    𝛾 = fator de aumento de pico [-] (𝛾 = 1 para se obter o espectro de  

Pierson-Moskowitz) 

 

É geralmente recomendado que sejam usados valores médios dos dados experimentais de JONSWAP 

para 𝜎, como 𝜎 ≈ 0.07 para 𝜔 < 𝜔𝑝 e 𝜎 ≈ 0.09 para 𝜔 ≥ 𝜔𝑝. Os valores de 𝛼 e 𝛾 podem ser 

calculados pelas seguintes fórmulas [37]: 

 

𝛼 =
5

16

𝐻𝑠
2𝜔𝑝

4

𝑔2
∙ 𝐶(𝛾) 

{
 
 

 
 𝛾 = 5                                               , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑝/√𝐻𝑠 ≤ 3.6 

𝛾 = exp (5.75 −
1.15𝑇𝑝

√𝐻𝑠
) , 𝑝𝑎𝑟𝑎 3.6 ≤ 𝑇𝑝/√𝐻𝑠 ≤ 5

𝛾 = 1                                                  , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑝/√𝐻𝑠 ≥ 5 

 

(3.6) 

 

 

 

 𝐶(𝛾) = (1 − 0.287 ln 𝛾) (3.7) 

𝐶(𝛾) é um fator de normalização para garantir que a mesma altura de onda significativa seja usada para 

o espetro JONSWAP e Pierson-Moskowitz. Ao usar um valor de 𝛾 = 1, o espetro de Pierson-Moskowitz 

considera o conceito de mar totalmente desenvolvido, enquanto que o JONSWAP considera que este 

nunca se encontra totalmente desenvolvido [51]. O conceito de mar totalmente desenvolvido prevê que que 

se atinja um estado de equilíbrio onde a energia da onda se mantém constante, enquanto que um mar 

nunca totalmente desenvolvido implica que as ondas continuam a crescer ao longo do tempo. Uma 

comparação entre diferentes espetros de ondas usando valores de 𝛾 diferentes está representada na 

Figura 21. 
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Figura 21 - Espetro de ondas usando valores diferentes de 𝛾 [52] 

 

Tendo então o espetro das ondas, pode-se por fim determinar o estado do mar por superposição de ondas 

elementares. O estado natural do mar pode ser modelado se os ângulos de fase forem tomados 

aleatoriamente, com densidade de probabilidade constante, entre 0 e 2π. A elevação da água pode ser 

derivada de [37]: 

 𝜉(𝑡) = ∫ √2𝑆𝜉(𝜔)𝑑𝜔

∞

0

∙ cos[𝜔𝑡 + 𝜀(𝜔)] (3.8) 

 

Onde:    𝜉(𝑡) = elevação da água ao longo do tempo [m] 

    𝑆𝜉(𝜔) = espetro de frequência da onda [𝑚2/𝑠] 

    𝜀(𝜔) = ângulo de fase distribuído aleatoriamente [rad] 

 

Para a representação do estado do mar, também é habitual usar um modelo que descreva as correntes 

marinhas (correntes sub-superficiais, correntes superficiais e correntes paralelas ao solo), mas como 

mencionado no DLC 8.1, as análises são aqui efetuadas sem correntes, induzindo apenas uma velocidade 

à estrutura para simular o transporte. 

Dois outros parâmetros normalmente importantes de avaliar para o cálculo dos carregamentos 

hidrodinâmicos são a presença de gelo marinho e o crescimento marinho. A vida vegetal, animal e bacterial 

no local causa crescimento marinho nos componentes estruturais na água e na zona de respingo (splash 

zone). O crescimento marinho adiciona peso a esses componentes, e influencia a geometria e a rugosidade 

superficial do componente. O crescimento marinho pode, portanto, influenciar as cargas hidrodinâmicas, a 

resposta dinâmica, a acessibilidade (para a manutenção) e a taxa de corrosão da fundação [37]. No 

entanto, estes dois efeitos foram aqui desprezados devido à improbabilidade de haver gelo no mar 
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português e devido à efemeridade do transporte, que não permite desenvolvimento de vida marinha na 

estrutura. 

 

3.3.3. Equação de Morison 

A equação de Morison aplica-se para calcular as cargas hidrodinâmicas, principalmente em estruturas 

cilíndricas esbeltas e verticais que se podem estender até o fundo do mar. A equação de Morison é 

amplamente utilizada na análise de turbinas eólicas offshore fixadas ao solo marinho, e também tem sido 

usada diretamente na análise de estruturas flutuantes. A equação de Morison tem em consideração o 

carregamento induzido pelas ondas incidentes, a massa adicionada induzida pela radiação e o arrasto 

viscoso induzido pela separação do fluxo do mar. A equação de Morison, em conjunto com a teoria das 

faixas, pode ser usada para calcular de maneira simples as cargas lineares das ondas e as cargas não 

lineares de arrasto viscoso. Na teoria das faixas hidrodinâmicas, como na teoria BEM para a aerodinâmica 

de turbinas, a estrutura é dividida em vários elementos, ou faixas, onde propriedades bidimensionais 

(massa adicionada e coeficientes de arrasto viscoso no caso da hidrodinâmica de Morison) são usadas 

para determinar o carregamento tridimensional geral na estrutura [53]. A equação de Morison calcula as 

forças distribuídas ao longo do comprimento dos membros e as cargas pontuais nas suas extremidades 

pela equação (3.9). Por esta equação, a força horizontal num elemento vertical 𝑑𝑧 da estrutura, a uma 

altura 𝑧 é expressa como [54]: 

 𝑑𝐹 = 𝑑𝐹𝐼 + 𝑑𝐹𝐷 = 𝐶𝐼𝜌𝜋
𝐷2

4
�̈�𝑑𝑧 + 𝐶𝐷𝜌

𝐷

2
|�̇�|�̇�𝑑𝑧 (3.9) 

Onde o primeiro termo é a força de inércia e o segundo termo é a força de arrasto. Aqui, 𝐶𝐼 e 𝐶𝐷 são os 

coeficientes de inércia e de arrasto, respetivamente, 𝐷 é o diâmetro do cilindro, 𝜌 é a densidade da água, 

�̇� e �̈� são a velocidade e a aceleração horizontais da água induzidas pelas ondas. A altura 𝑧 é medida a 

partir do nível da água parada (SWL, Still Water Level) [55]. 

A força horizontal resultante 𝐹 nos cilindros pode ser encontrada pela integração da equação de Morison 

para valores de 𝑧 de –𝑑 (profundidade do mar) até à elevação da onda, 𝜉(𝑡) (calculada através da 

expressão (3.8)) [54]: 

 𝐹 = 𝐹𝐼 + 𝐹𝐷 = ∫ 𝐶𝐼𝜌𝜋
𝐷2

4
�̈�𝑑𝑧

𝜉(𝑡)

−𝑑

+∫ 𝐶𝐷𝜌
𝐷

2
|�̇�|�̇�𝑑𝑧

𝜉(𝑡)

−𝑑

 (3.10) 

Na presente versão do HydroDyn, as forças de Morison são aplicadas somente ao longo da porção do 

membro abaixo do SWL, sendo que a teoria do alongamento das ondas ainda não foi implementada. Além 
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disso, as forças são aplicadas na posição original da estrutura e não na posição instantânea. A equação 

de Morison apenas calcula as forças de inércia e de arrasto, sem contar com as outras forças tidas em 

conta pelo HydroDyn. Utilizando a teoria das faixas, são ainda contabilizadas outras forças como a 

impulsão 𝐹𝐵, o peso do crescimento marinho 𝐹𝑀𝐺 , as forças devidas ao balastro 𝐹𝐹_𝐵, a massa adicionada 

da estrutura 𝐹𝐴𝑀_𝑀 , a massa adicionada devido ao crescimento marinho 𝐹𝐴𝑀_𝑀𝐺 , e a massa adicionada 

devido ao balastro 𝐹𝐴𝑀_𝐹. Assim, as cargas hidrodinâmicas distribuídas ao longo do comprimento de um 

membro são calculadas como [53]:  

 
�⃗� = 𝐹𝐼⃗⃗⃗⃗ + 𝐹𝐷⃗⃗ ⃗⃗⃗⏟    

𝑒𝑞.𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛

+ �⃗�𝐵 + �⃗�𝑀𝐺 + �⃗�𝐹_𝐵 + �⃗�𝐴𝑀_𝑀 + �⃗�𝐴𝑀_𝑀𝐺 + �⃗�𝐴𝑀_𝐹 
(3.11) 

Como previamente mencionado, no caso considerado deste documento, não existe crescimento marinho, 

e também não é usado balastro na estrutura. Assim, a equação (3.11) torna-se:  

 
�⃗� = 𝐹𝐼⃗⃗⃗⃗ + 𝐹𝐷⃗⃗ ⃗⃗⃗⏟    

𝑒𝑞.𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛

+ �⃗�𝐵 + �⃗�𝐴𝑀_𝑀 
(3.12) 

O termo da impulsão é a força na estrutura dirigida ao longo do eixo 𝑧 igual ao peso do fluido deslocado. 

O termo associado à massa adicionada da estrutura é proporcional à aceleração da estrutura. A massa 

adicionada é a inércia adicionada num sistema devido ao volume do fluido que se desloca quando um 

corpo em aceleração se move nele. Ambas estas forças são calculadas no HydroDyn e os métodos para 

as determinar encontram-se detalhados no manual do módulo [53]. 

 

3.3.4. Carregamentos esporádicos 

Os carregamentos aerodinâmicos e hidrodinâmicos são geralmente as duas principais condicionantes no 

projeto de turbinas eólicas offshore, mas, contudo, é por vezes necessário ter em conta outros 

carregamentos mais esporádicos. Algumas condições ambientais ou climáticas que não sejam fenómenos 

oceanográficos ou devidos ao vento podem afetar a integridade e a segurança da turbina, por ações 

térmicas, corrosivas, mecânicas, elétricas ou outras ações físicas. Além disso, a combinação de vários 

desses parâmetros climáticos pode aumentar os seus efeitos [37].  

Alguns desses parâmetros devem ser considerados para o estudo completo da integridade estrutural, 

seguindo as normas que existem a seu respeito, ao longo de todas as fases do projeto (construção, 

transporte, operação, manutenção). Algumas das condições ambientais que podem ser observadas são as 

seguintes: temperaturas extremas, humidade, sismos, relâmpagos, formação de gelo nas pás, erosão e 

propriedades geológicas do solo [37].  
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4. Modelos Numéricos 

4.1. Descrição Geométrica e Características da Estrutura  

A estrutura offshore analisada ao longo deste documento é composta por uma fundação e por uma turbina 

eólica montada no topo de uma torre. Foi previamente definido que a fundação a utilizar é a estrutura 

projetada pelo Eng. Gabriel Maciel no documento Desenvolvimento e Projeto Mecânico de uma Fundação 

para uma Turbina Eólica Offshore [43], embora algumas modificações tenham sido aplicadas no sentido 

de a viabilizar conceptualmente. No referido documento foi realizado um processo iterativo para a escolha 

do conceito final, tendo sido comparadas várias geometrias e dimensões diferentes. Esse processo pode 

ser analisado em detalhe no mesmo documento. Optou-se pela turbina de 5MW da NREL [44], em que a 

torre se encontra ligada ao topo da fundação, como se pode ver na Figura 22. Nas próximas secções 

apresenta-se uma descrição detalhada da geometria e das características da fundação, incluindo as 

modificações efetuadas, assim como as características principais da turbina. 

 

Figura 22 - Estrutura completa da turbina offshore 

 

4.1.1. Descrição da fundação 

Na secção 2.5.3. viu-se que a fundação é composta por três módulos: o conjunto flutuador-âncora, o 

suporte metálico e a peça de transição. Para todos estes módulos, e também para a torre, foi estabelecido 

utilizar o mesmo aço estrutural, cujas principais propriedades mecânicas se encontram na Tabela 3. Este 

foi o material estipulado no documento de referência [43], e as suas propriedades estão em conformidade 
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com as normas da GL [37]. O valor da densidade do aço difere do valor típico de 7850 kg/m3 para ter em 

conta os revestimentos, os parafusos e os cordões de soldadura [44]. 

Propriedade Aço Estrutural 

Densidade, 𝜌 8500 kg/m3 

Módulo de Young, 𝐸 210 GPa 

Coeficiente de Poisson, 𝜈 0.33 

Módulo de torção, 𝐺 80.8 GPa 

Tensão de cedência, 𝜎𝑐𝑒𝑑  355 MPa 

Tabela 3 – Principais propriedades do aço estrutural utilizado 

 

4.1.1.1. Conjunto flutuador-âncora 

Este módulo é a base da fundação, e é composto por 3 colunas, abertas na parte inferior, que servem 

como flutuadores para a fase do transporte, e mais tarde, como âncoras de sucção para a fase de operação 

da turbina. Como se pode ver na Figura 23 b), que representa o corte de uma das colunas principais, estas 

compõem-se de duas partes distintas: a zona superior, que é um reservatório fechado que age como 

flutuador quando preenchido de ar; e a zona inferior, onde se encontra a abertura do cilindro, que penetra 

no solo marinho quando a estrutura é instalada. A ligação entre as colunas é realizada através de três 

conexões cilíndricas tubulares, que contribuem para a integridade estrutural do conjunto e atenuam os 

modos de vibração das colunas.  

 

            

Figura 23 - a) Conjunto flutuador-âncora;    b) Vista em corte de uma coluna 

A estrutura é transportada até ao local de instalação com os reservatórios das colunas preenchidos de ar. 

Quando atingido o destino, o ar dos reservatórios é substituído por água, com o auxílio de um sistema de 

bombas e válvulas, o que faz com que a massa total da estrutura aumente substancialmente. Devido à 
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ação da gravidade, a estrutura é assim submergida, e uma vez alcançando o solo marinho é extraída a 

água das âncoras de sucção. Isso cria uma queda de pressão nas âncoras que, combinada com a 

gravidade, lhes permite penetrar o solo. Para o desmantelamento da estrutura, o processo inverso pode 

facilmente ser aplicado.  

A Figura 24 e a Tabela 4 apresentam as dimensões principais dos componentes do conjunto flutuador-

âncora. 

 

Figura 24 - Dimensões principais do conjunto flutuador-âncora 

 

Componente Dimensão [mm] 

Altura dos flutuadores, ℎ𝑓𝑙𝑢𝑡 9000 

Altura das âncoras de sucção, ℎ𝑎𝑛𝑐 7000 

Diâmetro das colunas, 𝑑𝑐𝑜𝑙 17 000 

Espessura das colunas, 𝑡𝑐𝑜𝑙 80 

Espessura do topo das colunas, 𝑡𝑡𝑜𝑝𝑜 150 

Comprimento das conexões, 𝑙𝑐𝑜𝑛    23 000 

Diâmetro das conexões, 𝑑𝑐𝑜𝑛   3000 

Espessura das conexões, 𝑡𝑐𝑜𝑛 80 

Tabela 4 - Dimensões principais do conjunto flutuador-âncora 

 

4.1.1.2. Suporte metálico 

O suporte metálico é uma estrutura de tipo tripod, e é composto por uma coluna principal, três pernas, três 

braços, e três colunas secundárias, todos cilíndricos e tubulares (Figura 25). A função principal do suporte 

é sustentar a torre da turbina, por meio de uma peça de transição, e proporcionar uma elevação suficiente 

para a torre se encontrar acima do nível da água. As pernas e os braços cilíndricos estabelecem a ligação 
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entre a coluna principal e as três colunas secundárias, e desempenham a função de garantir a integridade 

estrutural da fundação. As colunas, braços e pernas são soldados entre si e as colunas secundárias estão 

ainda soldadas ao topo do conjunto flutuador-âncora.  

 

Figura 25 – Suporte metálico 

 

As principais dimensões do suporte metálico encontram-se apresentadas na Figura 26 e na Tabela 5. É de 

notar que a coluna principal tem uma altura de 33 m, e apresenta uma espessura variável, sendo que nos 

5 metros inferiores da coluna a espessura é de 140 mm, e que no resto é de 120 mm. O raio do suporte 

metálico, referido nas dimensões, é definido como a distância entre o eixo da coluna principal e os eixos 

das colunas secundárias. 

 

Figura 26 - Dimensões principais do suporte metálico 
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Componente Dimensão [mm] 

Altura da coluna principal, ℎ𝑝𝑟𝑖𝑛 33 000 

Diâmetro da coluna principal, 𝑑𝑝𝑟𝑖𝑛 6000 

Espessura da coluna principal, 𝑡𝑝𝑟𝑖𝑛 120 e 140 

Diâmetro das pernas, 𝑑𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎    2000 

Espessura das pernas, 𝑡𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎 60 

Diâmetro dos braços, 𝑑𝑏𝑟𝑎ç𝑜   2000 

Espessura dos braços, 𝑡𝑏𝑟𝑎ç𝑜 60 

Altura das colunas secundárias,  ℎ𝑠𝑒𝑔 10 180 

Diâmetro das colunas secundárias, 𝑑𝑠𝑒𝑔 3000 

Espessura das colunas secundárias, 𝑡𝑠𝑒𝑔 80 

Raio do suporte metálico, 𝑟𝑠𝑢𝑝 22 500 

Desvio entre colunas principal e segundarias, ∆ℎ 2975 

Tabela 5 – Dimensões principais do suporte metálico 

 

4.1.1.3. Peça de transição 

A peça de transição é um cilindro tubular que serve para ligar a torre da turbina à fundação, através de 

uma ligação aparafusada, e impede que as ondas da maior dimensão atinjam a torre. Com efeito, seria 

necessário o aparecimento de uma onda com uma altura significativa de 26 metros para a alcançar. Inclui 

igualmente umas escadas e uma plataforma de trabalho para que a manutenção à torre possa ser 

realizada, o que é normalmente verificado em turbinas eólicas offshore. Esta peça apresenta um diâmetro 

igual ao topo da coluna principal do suporte metálico, e igual à base da torre. As suas dimensões 

encontram-se na Figura 27 e na Tabela 6. 
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Figura 27 - a) Peça de transição;        b) Dimensões principais da peça de transição 

Componente Dimensão [mm] 

Altura da peça de transição, ℎ𝑝𝑡    10 000 

Diâmetro da peça de transição, 𝑑𝑝𝑡 6000 

Espessura da peça de transição, 𝑡𝑝𝑡 120 

Tabela 6 - Dimensões principais da peça de transição 

 

4.1.2. Modificações da fundação 

Algumas das dimensões definidas nas secções anteriores apresentam diferenças em relação às 

dimensões inicialmente estabelecidas no documento [43]. Estas modificações foram necessárias para 

viabilizar a estrutura na fase do transporte, e encontram-se assinaladas na seguinte tabela:  

Componente Dimensão original [mm] Dimensão modificada [mm] 

Flutuador-âncora   

𝑑𝑐𝑜𝑙 

 

16 000 17 000 

𝑡𝑡𝑜𝑝𝑜 

 

80 150 

Suporte metálico   

𝑡𝑝𝑟𝑖𝑛 

 

120 120 e 140 

𝑡𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎 

 

40 60 

𝑡𝑏𝑟𝑎ç𝑜 

 

40 60 

𝑡𝑠𝑒𝑔 

 

60 80 

Peça de transição   

ℎ𝑝𝑡    16 000 10 000 

Tabela 7 - Dimensões modificadas na fundação 
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A primeira dimensão a ser modificada foi o diâmetro das colunas do conjunto flutuador-âncora, dcol, que foi 

aumentado em 1 metro. Com as dimensões previamente estabelecidas, observaram-se uma altura não 

submersa da estrutura insuficiente, e um ângulo de inclinação do conjunto, devido ao vento, demasiado 

grande. A combinação destes dois parâmetros apresenta um risco acrescentado para a instabilidade da 

estrutura durante o seu transporte. De facto, com a inclinação da estrutura, um dos lados da fundação fica 

mais imerso que o outro, reduzindo a altura não submersa desse lado e tornando-o mais vulnerável às 

ondas incidentes. Optou-se então por se adotar dimensões diferentes para o conjunto, que oferecessem 

uma altura não submersa mais elevada e um ângulo de inclinação menor, para aumentar a segurança ao 

longo do transporte. No documento [43] é realizada uma comparação entre várias combinações de alturas 

e diâmetros diferentes para os flutuadores, e uma análise dos principais parâmetros que são afetados por 

essas combinações. Com base nessa comparação, e para a escolha do conceito, foi utilizado um método 

de índices ponderados, cuja tabela, com todas as soluções válidas se encontra no Anexo A.  Selecionou-

se então uma solução que apresenta um diâmetro de flutuadores de 17 metros, mantendo a sua altura, e 

aumentando assim a estabilidade da estrutura. 

Uma outra dimensão alterada foi a altura da peça de transição, que foi diminuída em 6 metros. Um dos 

motivos desta modificação é de não existir a necessidade de uma peça de transição com 16 metros de 

altura, sendo que até para uma altura de 10 metros a torre fica protegida da ação das ondas, que teriam 

de ter uma altura superior a 26 metros para a atingir quando em funcionamento. Um outro motivo importante 

para esta modificação foi que, na análise das frequências naturais e dos modos de vibração, realizada no 

documento [43], a primeira frequência natural da estrutura encontrou-se incluída na gama de frequências 

de excitação das ondas. Com o objetivo de se evitar a ressonância e o elevado dano devido à fadiga, as 

frequências naturais da estrutura não deveriam estar incluídas nessa gama. E com a diminuição da altura 

da peça de transição, e correspondente diminuição da altura e peso da estrutura, observa-se um aumento 

do valor das frequências naturais do conjunto, tornando-as assim superiores à gama de frequências 

indesejáveis. 

A última modificação nas dimensões da estrutura foi um aumento de várias espessuras. Após análises 

estruturais, observaram-se na estrutura valores de tensão acima da cedência, não se verificando assim a 

integridade estrutural. Tornou-se então imperativo aumentar o valor das espessuras do topo do conjunto 

flutuador-âncora ttopo, da coluna principal tprin, das pernas e braços do suporte metálico, tperna e tbraço, 

assim como das colunas secundárias tseg, para viabilizar a estrutura. 

 

4.1.3. Descrição da torre e da turbina  

É aqui utilizada a torre de referência da NREL para turbinas de 5 MW [44], que é uma torre de 87,6 metros 

projetada para elevar a turbina a 90 metros de altura. Todavia, devido à peça de transição, a turbina estaria 
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posicionada a uma altura de 100 metros, pelo que o seu tamanho teve de ser ajustado de forma a que a 

turbina continuasse a estar a 90 metros de altura. A torre ficou então com uma altura de 77,6 metros, 

ficando a turbina assim a uma altura de 90 metros, contando com a distância do topo da torre ao centro do 

hub (2,4 metros) e com a peça de transição (10 metros). Além disso, a abordagem adotada permite obter 

resultados mais favoráveis do ponto de vista da estabilidade, já que o centro de massa da estrutura, durante 

o transporte, fica a uma altura menos elevada, e porque permite um aumento do valor das frequências 

naturais, como referido mais acima.  

 

Característica  

Altura da torre 77 600 mm 

Diâmetro / espessura no topo da torre 3870 / 19 mm 

Diâmetro / espessura na base da torre 6000 / 27 mm 

Massa total da torre 249 700 kg 

Tabela 8 - Características principais da torre [44] 

 

A turbina é de tipo upwind com três pás, em que o hub se localiza a 5 metros do eixo da torre, a uma 

altitude de 90 m acima da linha de água e a 2,4 metros acima do topo da torre, quando a estrutura não 

apresenta deflexão. A Tabela 9 apresenta as características principais da turbina, e mais detalhes sobre 

as propriedades aerodinâmicas e estruturais podem ser consultados em [44].  

Característica  

Potência nominal 5 MW 

Velocidade do vento cut-in / rated / cut-out 3 / 11,4 / 25 m/s 

Velocidade do rotor cut-in / rated 6,9 / 12,1 rpm 

Diâmetro do rotor 126 m 

Velocidade de rotação da nacele (yaw) 0,3 º/s 

Massa do rotor 110 000 kg 

Massa da nacele 240 000 kg 

Tabela 9 - Características principais da turbina [44] 

 

Tendo agora definido as principais propriedades da fundação, da torre e da turbina, podemos estabelecer 

algumas das características mais importantes para a análise da estrutura completa, resumidas na Tabela 

10. 
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Característica  

Massa total 5573,82 t 

Coordenadas do centro de massa (0,02; 0; 15,29) m 

Momento de inércia principal em X 1,0033E+10 kg/m2 

Momento de inércia principal em Y 9,9975E+9 kg/m2 

Momento de inércia principal em Z 2,0961E+9 kg/m2 

Volume de água descolado no transporte 5437,87 m3 

Coordenadas do centro de impulsão (0; 0; -3,92) m 

Altura do flutuador não submersa no transporte 2,68 m 

Altura do hub no transporte acima do SWL 128,2 m 

Altura do hub na fase de operação acima do SWL 90 m 

Tabela 10 - Características principais da estrutura completa 

  

4.2. Determinação das Condições Externas 

A determinação das condições externas específicas do local onde será instalada, ou transportada, a turbina 

eólica, é feita através de uma combinação de diferentes métodos, incluindo geralmente o uso de bases de 

dados de longo prazo, medições realizadas no local e modelos numéricos. Essas condições externas dizem 

respeito ao estado do vento e do mar, que dependem grandemente do local escolhido. Considera-se aqui 

um cenário em que a turbina é instalada na costa norte de Portugal, perto de Póvoa de Varzim, e o seu 

transporte ocorrer na periferia dessa zona. Esta foi a localização escolhida no documento [43], e onde foi 

igualmente instalado o protótipo WindFloat [20].  

No que diz respeito ao estado do vento, as normas da GL [37] especificam que para o DLC 8.1 devem ser 

testadas várias velocidades de vento, com intervalos de 2 m/s no máximo entre elas, e que deve ainda ser 

determinada a velocidade máxima do vento para a qual o transporte pode ser realizado. Devido ao custo 

computacional das análises de elementos finitos, e para simplificar, neste documento apenas serão 

analisadas três velocidades de vento distintas. A primeira velocidade escolhida foi recolhida a partir da 

base de dados da Global Wind Atlas [55], onde são representados mapas climáticos regionais de vento e 

as correspondentes velocidades médias do vento medidas ao longo das costas. Como se pode ver na 

Figura 28, na zona da costa do norte de Portugal, as velocidades médias do vento rondam os 7-8 m/s para 

uma altura de medição de 100 metros. A primeira velocidade do vento selecionada foi assim de 8 m/s, e 

foi decidido realizar ainda as análises para as velocidades de 11,4 m/s (que representa a cut-in speed) e 

de 18 m/s. Como já referido, é aconselhado o transporte ser realizado em condições de vento normais, e 

não em condições extremas de tempestade, pelo que foi decidido não analisar velocidades superiores a 

18 m/s.  
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Figura 28 - Mapa climático de vento de Portugal [55] 

 

As ondas e correntes não dependem da velocidade do vento local, mas sim do vento a uma certa distância 

do local que gera essas ondas, e existem vários métodos para determinar estes valores. Como referido na 

secção 3.2, não são consideradas correntes para o DLC 8.1, pelo que não serão determinados aqui os 

valores de velocidade para as correntes. Para estabelecer os valores da altura significativa das ondas e os 

períodos de pico das mesmas, foi usada a plataforma WaveClimate [56]. Esta usa dados recolhidos ao 

longo do ano no local especificado, com a ajuda de imagens de satélite e de altímetros, e combina-os com 

modelos matemáticos para determinar as probabilidades de ocorrência de cada altura de onda e de cada 

período de pico. Deste modo, a cada velocidade de vento corresponde uma altura de onda mais provável 

e o respetivo período de pico. Com base nos dados observados no WaveClimate, foram representados os 

valores esperados para a altura significativa de onda e o período de pico, em função da velocidade do 

vento, no gráfico da Figura 29. As tabelas completas dos valores, com as correspondentes percentagens 

de ocorrência, podem ser consultadas no Anexo B.  Para as análises foram então selecionadas as alturas 

de onda com maior ocorrência para cada velocidade de vento, e os períodos de pico com maior ocorrência 

para cada altura de onda. Os valores que caracterizam o estado do mar e do vento, para o DLC 8.1, 

encontram-se resumidos na Tabela 11, em que 𝑢𝑐 é a velocidade da corrente e 𝑣𝑒𝑠𝑡 é a velocidade da 

estrutura durante o seu transporte. 
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Figura 29 - Valores esperados da altura significativa e período de pico das ondas (adaptados de [56]) 

 

DLC 𝑉ℎ𝑢𝑏 [m/s] 𝐻𝑠 

[m] 

𝑇𝑝 [s] 𝑣𝑒𝑠𝑡 [m/s]   𝑢𝑐 [m/s] 

8.1 

8 2 10 2 0 

11,4 2,5 10 2 0 

18 4 12 2 0 

Tabela 11 - Características das condições externas para o DLC 8.1 

 

4.3. Modelação Numérica da Estrutura 

A metodologia usada ao longo deste projeto é um processo iterativo, tendo de ser repetidas várias análises 

na tentativa de obter uma geometria capaz de resistir aos carregamentos externos. Usando os dados do 

estado do vento e do mar estabelecidos na secção anterior, os programas FAST e AQWA determinam os 

carregamentos aerodinâmicos e hidrodinâmicos, que são de seguida usados para simular os estados de 

tensão na geometria da estrutura inserida no ANSYS. Enquanto a geometria não for validada, isto é, 

enquanto apresentar tensões acima da tensão máxima admissível, esta tem de ser reforçada e melhorada. 

A metodologia utilizada está representada no diagrama da Figura 30, tendo em conta que, quando é 

modificada a geometria, têm de ser recalculadas as cargas do FAST e do AQWA considerando essas 

modificações. 

São realizados dois tipos de análises estruturais no ANSYS, as estáticas e as transientes. As análises 

estáticas apenas aplicam os carregamentos para um instante no tempo, pelo que não apresentam 

resultados válidos, uma vez que a norma define que têm de ser realizadas análises de 10 minutos. Porém, 

devido ao facto de as análises transientes serem computacionalmente pesadas, as análises estáticas são 

usadas para obter aproximações dos estados de tensão para uma dada geometria. Se a análise estática 

não for validada, procede-se ao redimensionamento da fundação, e uma vez verificada, procede-se à 
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análise transiente no domínio inteiro de tempo (10 minutos). Prevê-se aqui obter valores superiores de 

tensão, por serem considerados os efeitos de inércia e de amortecimento [48]. E é aqui reiniciado o 

processo iterativo para as análises transientes, até finalmente ser obtida uma geometria da fundação que 

seja validada para todos os estados do vento e do mar considerados. As análises estáticas somente servem 

para agilizar e acelerar o processo iterativo porque, em geral, quando as tensões não são validadas nestas 

análises, também não o serão para as transientes. O valor da tensão de cedência do aço da estrutura é de 

𝜎𝑐𝑒𝑑 = 355 MPa, sendo então o critério de verificação a tensão máxima admissível na estrutura de 𝜎𝑚𝑎𝑥 =

𝜎𝑐𝑒𝑑

𝑁
= 262,963 MPa, onde N é o coeficiente de segurança das normas de transporte da GL, com valor de 

1,35 [37]. 

 

Figura 30 - Diagrama do processo iterativo do projeto 

 

4.3.1. Modelação no FAST e no AQWA 

Como referido no capítulo 3, ambos os programas FAST e AQWA são ferramentas de simulação que 

permitem estabelecer os carregamentos hidrodinâmicos (e aerodinâmicos para o FAST), devidos às 

condições externas, que atuam na estrutura da turbina.  
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O FAST dispõe de dois tipos de análise diferentes, um de simulação e um de linearização [57]. O primeiro 

modo de análise, que é o único aqui relevante, é a análise ao longo do tempo das equações não-lineares 

de movimento. Durante a simulação, são determinadas no tempo as respostas aerodinâmica e 

hidrodinâmica estruturais da turbina eólica às condições de entrada (do vento e do mar). O funcionamento 

do FAST requer que sejam previamente definidos todos os parâmetros de entrada (inputs), sob forma de 

ficheiros de texto. Nestes ficheiros são estipulados todos os dados necessários para descrever tanto as 

condições externas como internas, tais que a geometria da fundação e da turbina, as condições do mar e 

do vento (determinadas na secção 4.2) e ainda os modelos a utilizar (JONSWAP, BEM, equação de 

Morison e teoria das faixas). São igualmente implementados controlos ativos para determinar aspetos 

fundamentais da operação da turbina durante as simulações, conforme as necessidades. Optou-se aqui 

por efetuar o transporte com o rotor da turbina parado, estando o travão acionado, e com as pás 

apresentando ângulos de passo (blade pitch) de 90 graus, para minimizar o impacto das forças resultantes 

do vento. O sistema de coordenadas global do FAST tem como origem a intersecção do eixo da torre com 

a linha de água, em que o vento incide sempre no sentido positivo do eixo X, e em que o eixo Z é vertical 

e positivo no sentido ascendente. Devido à teoria das faixas, a geometria introduzida no FAST é dividida 

em diversos membros cilíndricos, delimitados por um nó em cada extremidade. As coordenadas dos nós 

são inseridas no referencial global, considerando a posição não deslocada da estrutura, e as propriedades 

de cada membro incluem um diâmetro externo, uma espessura e coeficientes hidrodinâmicos. Na Figura 

31 é visualizada a forma como a geometria da fundação é lida pelo código do FAST. 

 

Figura 31 - Subdivisão da geometria em vários nós no FAST 

 

Os outputs das simulações incluem séries de dados temporais sobre as cargas aerodinâmicas e 

hidrodinâmicas, bem como deflexões, nos membros estruturais da turbina eólica. Estes outputs podem ser 
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utilizados para prever as cargas máximas e de fadiga aplicadas na estrutura. Os carregamentos são 

calculados nos nós, e são interpolados linearmente para a determinação das cargas nos membros.  

O AQWA, que é um módulo do ANSYS, não foi aqui usado para a determinação dos carregamentos da 

ação do vento, mas somente da ação das ondas, das correntes e da velocidade da fundação. Têm de ser 

fornecidas todas as propriedades inerciais da estrutura, como a massa total e os momentos de inércia 

principais, assim como outras propriedades tais que a localização do centro de massa e do centro de 

impulsão, ou ainda o volume de água deslocado. A geometria inserida no software não pode ser composta 

por sólidos com volume, mas somente por superfícies para as quais a massa total é aplicada no centro de 

massa da estrutura. O AQWA, muito utilizado na indústria naval para estudar os efeitos dos diversos 

estados de mar, permite induzir uma velocidade de avanço na estrutura. Com os parâmetros da simulação 

todos definidos, o programa calcula as pressões hidrodinâmicas, perpendiculares aos membros 

submersos, para diferentes estados de mar, com diversas amplitudes, frequências e direções de ondas. 

Conforme definido na secção anterior, são selecionados os períodos de pico e as alturas de onda 

pretendidos, optando-se por usar a direção de onda com os efeitos mais adversos sobre a estrutura. Assim 

sendo, a direção escolhida foi para ondas incidentes a 0 graus, isto é, vindo de face à fundação, em paralelo 

ao eixo X no sentido negativo (ver eixos na Figura 31). Para o cálculo dessas pressões, o AQWA tem em 

conta as ondas incidentes, a difração e radiação das ondas, e a pressão hidrostática. A Figura 32 a) mostra 

como o AQWA simula o estado do mar e como este interage com a estrutura flutuante, e a Figura 32 b) 

representa o respetivo mapeamento das pressões hidrodinâmicas (em Pa) nos membros submersos. 

     

Figura 32 – a) Simulação do estado do mar no AQWA; b) Mapeamento das pressões hidrodinâmicas nos membros 
submersos 

 

4.3.2. Modelação no ANSYS 

Após a modelação da estrutura completa no SOLIDWORKS, é realizada a sua importação para o 

Workbench do ANSYS, tendo embora de ser realizadas algumas modificações. Como referido na 

modelação no FAST, a estrutura encontra-se subdividida em vários membros, para os quais são calculadas 
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as pressões aerodinâmicas e hidrodinâmicas. Foi então necessário dividir a estrutura importada para o 

ANSYS em diversos troços (ver Figura 33), delimitados por circunferências cujos centros coincidem com a 

localização de determinados nós da geometria no FAST. Assim, os valores das pressões fornecidas pelo 

FAST num determinado membro, serão definidos no ANSYS como estando associados ao correspondente 

troço. O conjunto do rotor e da nacele foi simplificado e modelado como um simples bloco de densidade 

nula, com uma massa pontual aplicada na localização do centro de massa do conjunto e com as mesmas 

propriedades inerciais calculadas pelo SOLIDWORKS.  

Foram ainda considerados os raios de concordância entre os vários membros soldados, o que tem grande 

influência nas zonas de concentração de tensões. As normas da GL definem que o cordão de soldadura 

deve ter uma espessura menor ou igual à espessura do membro mais fino a ser soldado [37], e optou-se 

por usar espessuras para o cordão de solda que sejam próximas dos valores da espessura dos membros 

a soldar. Uma vez que quanto maiores são espessuras, menor são as descontinuidades geométricas e 

mais uniforme é a distribuição das tensões, o que reduz então as concentrações de tensão nessas zonas. 

Desta forma, foram dados os seguintes valores para as várias soldas da fundação: ligação entre pernas e 

braços às colunas secundárias, com espessura do cordão de solda de 56 mm; ligação das pernas e braços 

à coluna principal, com espessura do cordão de solda de 56 mm; ligação das colunas secundárias ao 

conjunto flutuador-âncora, com espessura do cordão de solda de 80 mm; e ligação das conexões cilíndricas 

no conjunto flutuador-âncora, com espessura de cordão de solda de 56 mm. Os raios de concordância 

inseridos no SOLIDWORKS podem ser calculados multiplicando a espessura do cordão da solda por √2 

[58].  

 

Figura 33 - Modelação da estrutura no ANSYS 

 

A malha da estrutura, gerada pelo ANSYS, é composta por elementos sólidos (tridimensionais) tetraédricos 

de 10 nós e do tipo SOLID187 para o suporte metálico e o conjunto flutuador-âncora, sendo estes 
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elementos adequados para modelar geometrias irregulares [48]. Para a torre e o conjunto nacele-rotor, 

foram utilizados elementos sólidos hexaédricos de 20 nós e do tipo SOLID186. Foi definido um tamanho 

de 0,5 metros para os elementos da malha, valor relativamente grosseiro, para ser possível diminuir o 

tempo computacional elevado associado. No entanto, nas zonas de concentração de tensões, isto é, 

geralmente nos raios de concordância, foi utilizado uma malha mais refinada de forma a melhorar a 

precisão da distribuição das tensões. Os valores utilizados nessas regiões correspondem a metade dos 

raios de concordância correspondentes. A malha total é composta por 238.538 elementos, e 491.811 nós.  

 

Figura 34 - Malha da estrutura e refinamento 

 

Como a estrutura é flutuante, e não está fixa ao solo marinho durante o transporte, foi necessário definir 

constrangimentos para simular as amarrações que a prendem ao barco rebocador. Isto foi realizado usando 

molas lineares no ANSYS, que agem de certa forma como os cabos utilizados para as amarrações. As 

propriedades das molas definidas no ANSYS foram idênticas às das amarrações modeladas no FAST, com 

uma rigidez axial de 7,536E8 Newtons por metro. Este valore está dentro daquilo que é, normalmente, 

encontrado na literatura [59]. Várias obras na literatura mostram que um modelo simplificado de molas de 

rigidez constante é capaz de prever a resposta do movimento da estrutura de forma adequada, em 

comparação com os modelos reais com cabos de amarração [59]. Foi também verificado que as tensões 

nos cabos calculadas pelo FAST apresentam valores similares às tensões induzidas nas molas no ANSYS. 

Como ilustrado na Figura 35, duas molas fixas ao conjunto flutuador-âncora simulam os cabos que seriam 

presos ao barco de reboque. Mas, na realidade, como o ANSYS necessita de constrangimentos 

tridimensionais, e sendo estas molas lineares, teve de ser empregue um modelo de molas (ocultas na 

Figura 35) mais complexo para constranger igualmente os movimentos verticais e laterais.  
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Estando assim definidos todos os parâmetros da modelação, resta retirar os dados de saída do FAST e do 

AQWA, e aplicá-los nas superfícies adequadas da estrutura. Estes dados correspondem aos 

carregamentos aerodinâmicos e hidrodinâmicos, pelo que ainda é necessário introduzir a força gravítica e 

as pressões hidrostáticas (só no caso dos carregamentos do FAST) no ANSYS.  

 

Figura 35 - Representação de duas das molas no ANSYS 
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5. Resultados das Análises 

5.1. Resultados da Análise Modal 

Uma análise modal permite determinar as características de vibração de uma estrutura, isto é, determinar 

as suas frequências naturais e modos de vibração [48]. Estas duas características são importantes no 

projeto de uma estrutura sujeita a carregamentos dinâmicos. Todas as estruturas físicas apresentam 

frequências naturais, que são frequências nas quais a estrutura tende a vibrar em ressonância quando 

submetida a certas forças externas, e que dependem da sua rigidez, da massa da estrutura e da forma 

como a esta massa é distribuída [60]. A ressonância é o fenómeno que ocorre quando a frequência com 

que uma força é aplicada é igual ou muito similar a uma das frequências naturais do sistema em que atua. 

Isso faz com que o sistema oscile com amplitudes mais elevadas do que quando a força é aplicada noutras 

frequências. Dessas grandes oscilações podem resultar deformações importantes e danos na estrutura, 

principalmente devido à fadiga [61]. É, portanto, crucial evitar que as principais fontes de excitação 

transmitidas à estrutura incluam frequências de vibração próximas das suas frequências naturais. 

As turbinas eólicas offshore, devido à sua forma e configuração (uma coluna longa e esbelta, de massa 

elevada e com um elemento rotativo no topo), são dinamicamente sensíveis, porque as frequências 

naturais destas estruturas esbeltas são muito próximas das frequências de excitação impostas pelos 

carregamentos ambientais e mecânicos. Neste caso, identificam-se quatro fontes principais de excitação: 

[61] 

1. As cargas no hub induzidas pela turbulência do vento ao passar pelas pás a rodar, e pelo 

aparecimento de vórtices. Estas frequências de excitação dependem da velocidade do vento, da 

configuração das pás e da dimensão das mesmas; 

2. Os carregamentos na fundação causados pelas ondas incidentes e pelas marés, que dependem 

da frequência, altura e direção das ondas; 

3. As vibrações no hub devido aos desequilíbrios de massa e aerodinâmicos do rotor. Estas 

excitações têm uma frequência igual à frequência de rotação do rotor, que é referida como 1P na 

literatura. Uma vez que o rotor da turbina pode rodar a uma velocidade variável, 1P não é uma 

frequência única, mas uma gama de frequências; 

4. As vibrações na torre causadas pelos efeitos de sombra das pás (em inglês, blade shadowing 

effect). As pás da turbina eólica ao passarem em frente à torre causam um efeito de sombra e 

produzem uma perda de carga de vento na torre. Esta excitação é definida por uma frequência 

igual a três vezes a frequência rotacional das pás, para o caso de uma turbina de três pás, e é 

designada 3P. Tal como para 1P, como a velocidade das pás é variável 3P também representa 

uma gama de frequências. 

Foi definido nos parâmetros das análises que o rotor se encontra parado, pelo que não são induzidas 

frequências de excitação 1P, 3P e da turbulência. Restam as frequências de excitação provocadas pela 
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incidência das ondas, que podem ser calculadas a partir dos períodos de pico das mesmas. Assim, para o 

local especificado, os valores do período de pico das ondas mais usuais encontram-se compreendidos 

entre os 4 e os 18 segundos [56], o que corresponde a frequências variando entre 0,0555 Hz e 0,25 Hz. 

As primeiras frequências naturais da estrutura foram calculadas no ANSYS, e são apresentadas na Tabela 

12. Obtiveram-se assim os principais modos de vibração do conjunto, que são os três primeiros modos de 

flexão nas duas direções, no plano YZ (side-side) e no plano XZ (fore-aft), e o primeiro modo de torção.    

Modo de vibração  Frequência [Hz] 

Flexão side-side 

1º 0,475 

2º 0,988 

3º 2,087 

Flexão fore-aft 

1º 0,478 

2º 1,023 

3º 2,202 

Torção 1º 1,248 

Tabela 12 - Principais modos de vibração da estrutura 

 

                       

Figura 36 - 1º, 2º e 3º modo de flexão side-side 
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Figura 37- 1º, 2º e 3º modo de flexão fore-aft 

 

Figura 38 - 1º modo de torção 

 

É preferível selecionar um sistema cujas frequências naturais se encontrem fora das gamas de frequências 

principais de excitação, com uma margem de segurança de ± 5%, como recomendado pelas normas da 

GL [37], para evitar a ressonância e os eventuais danos por fadiga. Contudo, as mesmas normas 

especificam também que se a turbina eólica offshore operar dentro da faixa de frequências de ressonância 

da estrutura, incluindo a tolerância de ± 5%, devem ser empregues sistemas adequados de monitorização 

das vibrações. É ainda possível usar um sistema de amortecedores para controlar as vibrações 

indesejáveis. Como o mostra a Tabela 12, nenhuma das frequências naturais da estrutura se situa na faixa 

de frequências de excitação das ondas, pelo que a estrutura não se encontra em risco de entrar em 

ressonância durante o transporte.  

Com recurso à análise modal, e do ponto de vista da estrutura e da primeira frequência natural, também é 

possível classificar as estruturas em três grupos distintos [61]: 
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1. Estruturas do tipo soft-soft: quando o valor da primeira frequência natural é inferior às frequências 

1P, o que representa uma estrutura muito flexível e pouco viável de construir para um sistema fixo 

ao solo; 

2. Estruturas do tipo soft-stiff: quando o valor da primeira frequência natural se encontra entre as 

gamas de frequências 1P e 3P - é o tipo de sistema mais comum no atual desenvolvimento 

offshore; 

3. Estruturas do tipo stiff-stiff: quando o valor da primeira frequência natural é superior às frequências 

3P, o que representa uma estrutura muito rígida. 

Dado que não estão presentes as fontes de excitação 1P e 3P durante o transporte, não é aqui possível 

classificar a estrutura estudada, mas a análise realizada sobre a estrutura na fase de operação pode ser 

consultada no documento [43]. A solução mais segura parece ser colocar a frequência natural da turbina 

eólica muito acima da faixa de 3P, minimizando assim os riscos de esta entrar em ressonância. No entanto, 

os sistemas mais rígidos (stiff-stiff) e com maiores frequências naturais requerem estruturas e fundações 

maciças, o que envolve custos muito elevados em termos de materiais, de transporte e de instalação. 

Assim, de um ponto de vista económico, são preferíveis estruturas mais flexíveis, não sendo de estranhar 

que a maioria das turbinas eólicas instaladas sejam do tipo soft-stiff [61]. 

 

5.2. Response Amplitude Operator 

Na indústria naval, em projetos de navios ou outras estruturas flutuantes, o response amplitude operator 

(RAO), ou operador de amplitude de resposta, em português, é um conjunto de parâmetros usados para 

determinar o comportamento provável de uma estrutura flutuante em mar [62]. Os RAOs podem ser obtidos 

a partir das simulações realizadas no AQWA, que resolve um conjunto de equações algébricas lineares 

para obter a resposta harmónica do corpo a ondas regulares. As características da resposta são 

proporcionais à amplitude da onda e dependem da sua direção e do seu período de pico [48]. Os RAOs 

podem então determinar o movimento da estrutura flutuante como uma combinação complexa dos seus 

seis graus de liberdade, que são os três deslocamentos (X, Y, Z) e três rotações (RX, RY, RZ) segundo 

cada um dos eixos, e são obtidos em unidade de amplitude (metros para deslocamentos e graus para 

rotação) por altura de onda (em metros), em função do período de pico da onda. Os gráficos abaixo 

representam as respostas dos deslocamentos (Figura 32 a)) e as respostas das rotações (Figura 32 b)) 

para os seis graus de liberdade, considerando ondas incidentes a 0º na fundação, sendo esta a direção 

com os efeitos mais adversos sobre a estrutura.  
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Figura 39 - a) RAOs dos deslocamentos da estrutura;           b) RAOs das rotações da estrutura 

 

Observa-se que os parâmetros mais notáveis são os deslocamentos em X e Z, e a rotação segundo o eixo 

dos Y. Cada um deles apresenta picos, onde o efeito das ondas é mais importante e mais desfavorável ao 

transporte. Identificando assim dois períodos críticos, para Tp = 5 s 𝑒 Tp = 17 s (existem picos para períodos 

maiores que 17 segundos, mas são períodos com probabilidade de ocorrência quase nula), constata-se 

que o transporte da estrutura nessas condições seria menos adequado. Os valores dos RAOs lidos nos 

gráficos são calculados para uma altura de onda de 1 metro, e sabendo que estes são proporcionais à 

amplitude da onda, obtêm-se facilmente os valores para os três casos aqui estudados (secção 4.2), 

apresentados na Tabela 13.     

Caso de estudo X [m] Y [m] Z [m] RX [º] RY [º] RZ [º] 

𝐻𝑠 = 2𝑚 ; 𝑇𝑝 = 10𝑠 0,04 3,72E-5 0,26 2,61E-5 0,21 7,46E-5 

𝐻𝑠 = 2,5𝑚 ; 𝑇𝑝 = 10𝑠 0,05 4,66E-5 0,32 3,26E-5 0,26 9,33E-5 

𝐻𝑠 = 4𝑚 ; 𝑇𝑝 = 12𝑠 0,17 4,73E-5 0,74 3,27E-4 0,08 2,95E-4 

Tabela 13 - Valor dos RAOs para os três casos de estudo considerados 

 

Os RAOs podem ser usados para avaliar a estabilidade e sensibilidade de estruturas flutuantes face ao 

estado do mar, verificando se estas apresentam elevadas inclinações ou grandes deslocamentos [63]. Em 

teoria, como foi calculado no documento [43], o ângulo de inclinação da estrutura teria de ser maior que 

15º para esta instabilizar. Mas na prática, esse valor é inferior dado que no caso de uma onda passar por 

cima do conjunto flutuador-âncora, o peso da água induziria nele uma força que o poderia instabilizar. 
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Contudo, uma vez que os valores aqui obtidos são reduzidos, conclui-se que, para os estados do mar 

especificados, a estrutura apresenta um comportamento dinâmico bastante estável.  

É igualmente importante estudar o efeito da velocidade da estrutura sobre os valores dos RAOs [64], visto 

que o estado do mar não pode ser controlado, mas, em contrapartida, em situações críticas a velocidade 

poderá ser adaptada para garantir a estabilidade. Foram realizadas as mesmas análises no AQWA 

modificando somente as velocidades da estrutura, usando valores de 1 e 3 metros por segundo, e foram 

comparados os valores dos RAOs com os encontrados anteriormente. Observou-se que os parâmetros 

mais notáveis foram de novo os deslocamentos em X e Z, e a rotação segundo o eixo dos Y, pelo que se 

optou por apresentar apenas a comparação gráfica destes três parâmetros nas Figuras 40 e 41. Constata-

se que as curvas apresentam formas semelhantes, e picos para os mesmos períodos críticos. Os RAOs 

para as três velocidades apresentam valores próximos, sendo que a diferença só fica mais significativa nos 

períodos críticos, onde se observa que os RAOs para a velocidade de avanço de 1 m/s demonstram valores 

mais elevados que para a velocidade de 3 m/s, e por isso efeitos mais adversos sobre a estrutura. Seria 

então razoável pensar que aumentar a velocidade da estrutura durante o transporte tenderia a aumentar a 

sua estabilidade, mas, contudo, é importante sublinhar que com o aumento da velocidade vem igualmente 

um aumento das forças hidrodinâmicas e aerodinâmicas. Como nenhuma situação crítica é detetada para 

a velocidade de transporte de 2 m/s, e como uma mudança de velocidade não apresenta vantagens 

apreciáveis, conclui-se que não é neste caso necessário adaptar a velocidade.  

   

Figura 40 - Comparação das respostas dos deslocamentos em X e Z para velocidades variáveis 
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Figura 41 - Comparação das respostas das rotações em Y para velocidades variáveis 

 

Neste contexto, há ainda que considerar que os RAOs são de uso limitado porque representam um estado 

do mar regular, o que significa um mar composto de ondas sinusoidais [63]. Na realidade, o estado do mar 

é um fenómeno bastante mais complexo de caracterizar, sendo por isso geralmente usados espetros 

energéticos (cf. JONSWAP e Pierson-Moskowitz, secção 3.3.2). Conjugando um espetro e os RAOs, seria 

possível calcular uma resposta mais precisa da estrutura, pressupondo uma distribuição de probabilidades 

[63]. Contudo, tal cálculo está fora do âmbito desta dissertação. 

 

5.3. Resultados das Análises Estruturais 

Depois de se terem realizadas as várias análises estáticas e transientes iniciais, que serviram para o 

processo iterativo, chegou-se à geometria final (secção 4.1), cujas análises estruturais transientes são aqui 

apresentadas. Os primeiros segundos das análises, tanto no FAST como no ANSYS, não são 

representativos do comportamento real da fundação porque existem efeitos iniciais que afetam a dinâmica 

da estrutura [57], como a travagem das pás e do rotor ou os efeitos numéricos de inicialização do programa 

de elementos finitos. Para garantir um tempo representativo de análise de 600 segundos, como indicado 

nas normas da GL [37], foi definido um tempo de simulação do FAST de 1100 segundos, dos quais foram 

omitidos os 300 primeiros. Foram então inseridos os dados para 800 segundos no ANSYS, onde foram 

desprezados os 200 primeiros para a análise dos resultados, perfazendo assim um tempo total de análise 

efetiva de 600 segundos. O valor definido para os incrementos de tempo do ANSYS foi de 3 segundos, 

sendo que diminuir este valore permitiria obter uma distribuição de tensões mais precisa: isto iria, no 

entanto, aumentar substancialmente o tempo computacional necessário. 
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Analisou-se então a geometria final para os três casos definidos na secção 4.2 do DLC 8.1 e calcularam-

se as tensões equivalentes de von Mises, critério requerido pelas normas da GL [37]. A tensão de von 

Mises é um valor usado para determinar se um dado material irá entrar em cedência ou rotura, e é 

principalmente usado em materiais dúcteis, como metais. O critério de cedência de von Mises afirma que, 

se a tensão de von Mises de um material submetido a carregamentos for igual ou superior à tensão de 

cedência do mesmo material, então o material entrará em cedência [65]. Assim, a tensão de von Mises é 

usada para prever a cedência de materiais submetidos a carregamentos complexos, a partir dos resultados 

de testes de tração uniaxial. A Figura 42 representa o gráfico dos valores máximos das tensões 

equivalentes de von Mises para as três velocidades de vento selecionadas, para cada incremento de 

tempo, e usando os carregamentos calculados pelo FAST. A Tabela 14 apresenta as correspondentes 

características das tensões.  

 

Figura 42 -Tensões máximas equivalentes de von Mises para as três velocidades de vento (carregamentos do FAST) 

Caso 

Máximo das tensões 

máximas [MPa] 

Média das tensões 

máximas [MPa] 

Coeficiente de 

segurança [-] 

Diferença entre valor 

máximo e mínimo das 

tensões máximas [MPa] 

𝑉ℎ𝑢𝑏 = 8 m/s 247,19 235,43 1,43 12,87 

𝑉ℎ𝑢𝑏 = 11,4 m/s 249,62 235,60 1,42 19,53 

𝑉ℎ𝑢𝑏 = 18 m/s 260,89 237,73 1,36 31,41 

Tabela 14 - Características das tensões máximas equivalentes de von Mises 
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O valor máximo que se retira das três análises diferentes é de 260,89 MPa (caso do vento a 18 m/s), o que 

confere assim um coeficiente de segurança mínimo de 1,36 à estrutura. Recorda-se que o valor do 

coeficiente de segurança enunciado pelas normas é de 1,35, com uma tensão máxima admissível de 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 262,96 MPa, pelo que a condição à cedência é assim verificada para os três casos. As normas 

explicitam ainda que o fabricante deve determinar a velocidade máxima do vento para a qual o transporte 

pode ocorrer, e, sendo o valor máximo das tensões a 18 m/s muito próximo do valor da tensão máxima 

admissível, estima-se que o valor aqui definido serve como limite de segurança em caso de transporte. 

Seria possível determinar o valor exato que corresponderia a um coeficiente de segurança de 1,35, mas 

esse processo, sendo iterativo, moroso e computacionalmente pesado, fica fora do âmbito deste trabalho. 

Observa-se ainda que, para os casos da velocidade do vento de 8 m/s e de 11 m/s, os valores máximos e 

médios das tensões são muito semelhantes, e a diferença é mais considerável para a velocidade de 18 

m/s. Isto pode ser explicado pelo facto de o travão do rotor se encontrar acionado, o que inibe 

consideravelmente os efeitos do vento, e pelo facto de os dois primeiros casos terem períodos de pico de 

ondas iguais, apesar de apresentarem alturas significativas de ondas diferentes. Pode-se concluir por este 

motivo que a variação do período de pico pode ter uma maior influência sobre os carregamentos gerados 

do que a altura das ondas.  

Na Figura 43 é representada a distribuição de tensões na estrutura no instante onde ocorre o valor máximo 

das tensões para a velocidade de 8 m/s. Esse valor localiza-se na zona da união da coluna principal com 

uma das pernas do suporte, que é, como esperado, uma região de concentração de tensões 

(descontinuidade geométrica). A distribuição das tensões, assim como o valor máximo dessas tensões, 

para a velocidade de 18 m/s, é representada na Figura 44. Neste caso, o valor máximo sucede igualmente 

numa zona de concentração de tensões, mas na intersecção da coluna principal com um dos braços do 

suporte. Uma mudança da região crítica de tensões pode ser devida ao caráter aleatório temporal dos 

carregamentos gerados pelo FAST. Para a velocidade de 11,4 m/s, apesar de os valores das tensões 

serem semelhantes aos da velocidade de 8 m/s, a sua distribuição (não representada aqui) é mais parecida 

com a distribuição dos 18 m/s, e a tensão máxima ocorre na mesma zona. Como se pode observar nestas 

figuras, as zonas que apresentam tensões mais elevadas são as regiões circundantes às ligações entre 

vários membros estruturais, e situam-se na parte inferior da estrutura não submersa. Tendo em conta os 

valores baixos das tensões na torre e na parte submersa, acredita-se que o aumento das tensões é devido 

principalmente às forças inerciais e gravíticas, mais que às forças aerodinâmicas e hidrodinâmicas.   
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Figura 43 - Distribuição global das tensões máximas equivalentes para 𝑉ℎ𝑢𝑏 = 8 m/s (carregamentos dos FAST) 

 

Figura 44 - Distribuição global das tensões máximas equivalentes para 𝑉ℎ𝑢𝑏 = 18 m/s (carregamentos do FAST) 
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A deformação máxima da estrutura é de 95,2 mm, o que equivale a cerca 0,12% da altura da torre, e ocorre 

para um vento com velocidade de 18 m/s. Essa deflexão é máxima na direção do vento e é observada no 

topo da torre e na nacele, onde as forças devidas ao vento calculadas pelo FAST são mais elevadas. 

Assim, a contribuição das forças do vento no topo da estrutura, o comprimento da torre e a sua esbeltez, 

fazem com que os momentos fletores sejam mais elevados no topo da estrutura, induzindo deformações 

mais consideráveis. Pela distribuição das deformações ilustrada na Figura 45, deduz-se que o momento 

fletor provocado pelo vento é o principal contribuidor para os efeitos de deformação da estrutura. O gráfico 

da Figura 45 representa as deformações máximas para cada incremento de tempo da análise, para o caso 

das três velocidades de vento estudadas. Aqui, observa-se que para velocidades mais elevadas, e 

consequentes aumentos do período de pico e altura de onda, as deformações máximas também 

aumentam, sobretudo para a velocidade de 18 m/s.  

   

Figura 45 - a) Distribuição das deformações máximas para 𝑉ℎ𝑢𝑏 = 18 m/s b) Deformações máximas para os três   

casos estudados (carregamentos do FAST) 

 

Utilizando agora os carregamentos calculados no AQWA, procedeu-se a uma análise semelhante somente 

para o caso da velocidade de vento de 8 m/s. Como já referido neste documento, o AQWA apresenta uma 

limitação na forma como caracteriza o estado do mar, uma vez que não recorre a espetros energéticos. No 

entanto, no âmbito deste trabalho, considerou-se pertinente realizar uma análise com os dados retirados 

do AQWA, com o intuito de comparar estes resultados com os obtidos pelo FAST. Não sendo o vento 

simulado no AQWA, foram extraídas as forças aerodinâmicas geradas pelo FAST e inseridas no ANSYS 
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para esta análise. A Figura 46 representa o gráfico de comparação entre as tensões máximas de von Mises 

calculadas com os carregamentos do FAST e do AQWA para uma velocidade de vento de 8 m/s. 

 

Figura 46 - Tensões máximas equivalentes de von Mises para com os carregamentos do FAST e do AQWA,        
para  𝑉ℎ𝑢𝑏 = 8 m/s,  

 

Observa-se aqui que as tensões com os dados do AQWA são menores e exibem um comportamento muito 

mais constante. Isto deve-se ao facto de o FAST gerar carregamentos aleatórios ao longo do tempo da 

análise, enquanto o AQWA somente calcula os carregamentos para um ciclo, isto é, para um intervalo de 

tempo igual ao período de pico da onda (10 segundos). O AQWA gera ondas sinusoidais regulares, pelo 

que a cada período, o estado do mar é simulado rigorosamente da mesma forma, e, assim, as pressões 

que agem sobre a estrutura são as mesmas para cada nova onda incidente. Foi por esta razão que o tempo 

de simulação aqui escolhido é menor que os 600 segundos recomendados, já que com carregamentos 

mais constantes as tensões máximas tendem a convergir ao fim de alguns incrementos de tempo. Aqui 

não foi omitida a fase de inicialização do programa, pelo que se nota nos 50-100 primeiros segundos uma 

divergência maior entre as tensões máximas, que estabilizam passados os 100 segundos iniciais. O valor 

para o qual convergem as tensões é de 229,78 MPa, o que satisfaz igualmente o critério de verificação da 

estrutura, com um coeficiente de segurança de 1,55. A distribuição de tensões aqui é semelhante às 

análises do FAST, com a diferença que a tensão máxima se encontra presente no raio de concordância da 

ligação de uma das colunas secundárias a um flutuador.  

Uma razão que pode explicar o facto de os resultados do AQWA diferirem dos resultados do FAST, pode 

ser devido ao AQWA não caracterizar o mar por um espetro energético. Estes espetros geram ondas 
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irregulares, e não simples ondas sinusoidais, o que provoca uma maior variação das oscilações da 

estrutura: também geram por vezes ondas com alturas superiores à altura significativa e períodos de pico 

variáveis, possibilitando assim o aparecimento de carregamentos mais intensos. A margem de erro das 

tensões máximas entre os dois programas utilizados pode ser calculada: erro de 7,04% entre os máximos 

das tensões; e erro de 2,40% entre as médias das tensões. A disparidade das tensões apresenta ainda um 

valor considerável, mas, contudo, é relevante usar os carregamentos do AQWA para aproximar o estado 

das tensões, apesar de apresentarem resultados menos adversos.       

 

Figura 47 - Distribuição global das tensões máximas para 𝑉ℎ𝑢𝑏 = 8 m/s (carregamentos do AQWA) 
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6. Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 

6.1. Conclusões 

Nesta dissertação realizou-se o estudo da fase de transporte de uma fundação inovadora para uma turbina 

eólica offshore ao longo da costa portuguesa, efetuando uma análise de diversos parâmetros, como o 

estado do mar e dos ventos. Em relação ao potencial eólico offshore português, percebeu-se por exemplo 

que o clima é favorável à instalação de parques eólicos, mas que, relativamente à profundidade da costa, 

esta apresenta um declive considerável, tornando-se as águas rapidamente profundas. Por esse motivo, 

são necessárias fundações diferentes das usadas atualmente no panorama internacional, como as 

fundações para águas de transição ou as plataformas flutuantes. A fundação inovadora estudada neste 

documento, foi concebida de forma a responder a essas necessidades e a poder funcionar em águas de 

transição. Esta fundação apresenta duas configurações possíveis, tendo a capacidade de ser flutuante 

durante o seu transporte, e podendo ser submersa e fixada ao solo marinho quando em operação. As 

fundações flutuantes, transportadas por barcos rebocadores, surgiram com o objetivo de facilitar o processo 

de transporte e diminuir os elevados custos da instalação e montagem em mar.  

Para este projeto ser viável, a integridade estrutural da estrutura tem de ser garantida ao longo de todo o 

seu ciclo de vida, desde a montagem até a fase de operação, sendo, por conseguinte, crucial o seu estudo 

no decorrer do transporte. Para assegurar a sua viabilidade, foram então necessárias modificações da 

geometria inicial, tal como especificado nesta dissertação, essencialmente no que diz respeito à espessura 

dos vários componentes. Para estudar o comportamento dinâmico da estrutura, realizaram-se diversas 

análises usando modelos numéricos e de elementos finitos no ANSYS, para os quais os carregamentos 

externos foram determinados a partir dos programas FAST e AQWA. A metodologia usada ao longo deste 

projeto é um processo iterativo, no fim do qual se chegou a uma geometria viável para a fundação, e para 

a qual foram realizadas análises modais, hidrodinâmicas (RAO) e estruturais. 

Pela análise modal verificou-se que as frequências naturais da estrutura não se situam dentro das gamas 

de frequências de excitação, o que evita que esta entre em ressonância. É de notar que durante o 

transporte, imobilizar o rotor da turbina reduz consideravelmente o número de vibrações externas que agem 

sobre a estrutura. Isso diminui a gama de frequências de excitação e minimiza o risco de ressonância, o 

que representa então uma medida adicional de segurança. Quanto às análises de operador de amplitude 

de resposta, estas permitiram perceber a resposta do movimento (translações e rotações) da estrutura, 

quando submetida à ação do mar. Estas respostas são importantes para se ter uma ideia global da 

estabilidade da estrutura, em função da altura e do período de pico das ondas, quando se sabe que 

inclinações elevadas ou grandes deslocamentos podem levar a estrutura a instabilizar durante o transporte. 

Contudo, uma vez que os valores aqui obtidos são reduzidos, concluiu-se que, para os estados do mar 

especificados, a estrutura apresenta um comportamento dinâmico bastante estável. Foi igualmente 

estudada a influência da velocidade de reboque nos RAOs, tendo-se verificado que uma mudança de 
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velocidade não apresentava vantagens apreciáveis. E como nenhuma situação crítica foi detetada para a 

velocidade de transporte de 2 m/s, concluiu-se que não é neste caso necessário adaptar a velocidade. É, 

no entanto, necessário ter em consideração os períodos críticos, onde as amplitudes de resposta são 

ampliadas, podendo tornar assim a estrutura mais vulnerável. Por último, das análises estruturais 

transientes observou-se que o aumento da velocidade do vento, e, consequentemente os aumentos da 

altura e período de pico das ondas, leva a um aumento das tensões na estrutura. Foram aqui calculadas 

as tensões máximas equivalentes de von Mises que foram usadas para o critério de verificação à cedência, 

para as três velocidades de vento consideradas. O coeficiente de segurança especificado pela norma [37] 

(1,35) foi respeitado para os três casos, para todo o tempo das simulações e utilizando os carregamentos 

originados pelo FAST. Ficou assim estabelecido o limite de velocidade do vento para o qual o transporte 

pode ser efetuado, de 18 m/s. Constatou-se ainda que as deformações na estrutura apresentam maiores 

valores no topo da torre e na nacele, e que as tensões são máximas nas zonas próximas das ligações 

entre membros estruturais na parte não submersa da fundação. Ao comparar a distribuição de tensões das 

análises transientes realizadas com carregamentos do FAST e do AQWA, observou-se uma discrepância 

entre os valores das tensões máximas obtidos com os dois softwares. Apesar de o AQWA apresentar 

resultados menos adversos, este programa mostrou-se adequado para aproximar o estado das tensões na 

estrutura e para estudar a sua estabilidade (com os RAOs).  

Conclui-se, portanto, que em termos de estabilidade e de integridade estrutural, os resultados das análises 

apresentados são positivos, respeitando os critérios e as especificações das normas. 

 

6.2. Desenvolvimentos futuros 

Nesta dissertação faze-se uma primeira avaliação do transporte da estrutura ao longo da costa portuguesa. 

Dispondo-se de mais tempo, conhecimentos ou capacidade computacional, muitos aspetos do projeto 

podem ainda ser melhorados e alvo de uma pesquisa mais extensa. Algumas sugestões para 

desenvolvimentos futuros são referidas em seguida:  

• Analisar o comportamento dinâmico da estrutura para condições de mar e de vento adicionais, e 

diminuir o intervalo de tempo dos incrementos, para obter resultados mais precisos; 

• Conjugar um espetro energético de estado do mar com os RAOs, para calcular uma resposta dos 

movimentos da estrutura mais correta; 

• Avaliação da fase de submersão durante a instalação; 

• Realizar análises de fadiga, para perceber o seu impacto na fase do transporte; 

• Determinar a velocidade de vento limite exata para a qual o transporte pode ser efetuado; 
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• Efetuar as análises sem considerar o travão do rotor acionado e com ângulos de pás diferentes, 

sendo que as normas não especificam o estado do rotor durante o transporte; 

• Realização de ensaios experimentais, a escala reduzida, da estabilidade e da flutuabilidade da 

estrutura; 

• Repetição das análises realizadas para a estrutura em funcionamento, sendo que as modificações 

da geometria inicial podem ter influência sobre os resultados; 

• Estudar a viabilidade técnica da construção e montagem desta estrutura, assim como a sua 

viabilidade económica. 
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Anexo A – Tabela dos índices ponderados 

 

Tabela 15 - Índices de desempenho para todos os conceitos estudados [43] 
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Anexo B – Tabela das percentagens de ocorrência das alturas 

e períodos de pico de onda 

 

Tabela 16 - Percentagem de ocorrência de altura de onda (m) nas linhas vs velocidade do vento nas colunas [56] 
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Tabela 17 - Percentagem de ocorrência de altura de onda (m) nas linhas vs período (s) de pico de onda nas colunas 

[56] 


