
________________________ 

1.  Acadêmico do Curso de Engenharia Civil da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

(UNIARP). 

2.  Professor Orientador. Graduado em Engenharia Civil ,pela Universidade Federal de Santa 

Catarina e docente do Curso de Engenharia Civil da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe. 

  MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO E AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA 

APLICADA A PROJETOS DE FUNDAÇÕES DE AEROGERADORES 

 

Oneidi Guedes¹ 

Alysson de Assis² 
 

RESUMO 

 

No século XXI, a demanda pelo consumo de eletricidade, aumentou devido aos vários 

aparelhos utilizados em nosso dia a dia. Com o avanço das tecnologias, e a grande busca pela 

sustentabilidade, palavra da moda, nos dias atuais, faz-se necessário a busca por fontes 

renováveis de energia, menos poluentes e que não se esgotem com grande facilidade, como a 

energia eólica, por exemplo. Visando a obtenção de novas fontes de energia para a matriz 

energética brasileira, o trabalho busca ressaltar as técnicas construtivas empregadas para a 

construção dos aerogeradores nos parques eólicos, bem como os cálculos de 

dimensionamento e avaliação de cargas. 
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ABSTRACT 

 

In the twenty-first century, demand for electricity consumption, increased due to various 

equipment used in our daily lives. With the advancement of technology and the great quest for 

sustainability buzzword nowadays, it is necessary to search for renewable energy sources, less 

polluting and not be exhausted very easily, such as wind energy, example. Aimed at tapping 

new sources of energy to the Brazilian energy matrix, the job search highlight the construction 

techniques employed for the construction of wind turbines in wind farms, as well as the sizing 

calculations and evaluation of loads.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A energia eólica é uma fonte renovável de energia, não esgotando devido a sua 

utilização, e possui a vantagem de ser uma fonte limpa de obtenção de energia. Pois, não 



 

emite poluentes e não agrava ainda mais os problemas ambientais. Sendo assim, importante 

para a matriz energética brasileira. Pois, dominar o vento é um dos métodos mais antigos de 

produção de energia. A humanidade utiliza, desde a antiguidade, os moinhos de vento para 

moer os cereais e para bombear água.  

 A crescente demanda de energia faz com que seja necessário considerar várias formas 

de obtenção da mesma. O que fez com que aumentasse o número de parques eólicos nos 

últimos tempos, aumentando a procura por profissionais especialistas nesta área.  

 A energia eólica com a finalidade de conversão em energia elétrica pode ser obtida de 

várias formas e a mais comum é por meio de aerogeradores. Um aerogerador é um gerador 

elétrico integrado ao eixo de um cata-vento e que converte energia eólica em energia elétrica. 

Pode ser implantado em terra ou mar, onde a presença do vento é mais regular. É um 

equipamento que tem se popularizado rapidamente por ser uma fonte de energia renovável e 

não poluente. 

 Com o crescente aumento da implantação dos parques eólicos, e a grande ocorrência 

da quebra das fundações, como as estacas. Faz-se necessário profissionais especializados nas 

áreas que envolvem o correto dimensionamento das fundações, bem como especialistas 

capazes de averiguar corretamente as sondagens realizadas no subsolo, para que as quebras de 

estaca sejam amenizadas.  

  Pensando na busca por essa energia mais limpa, o presente trabalho aborda os 

conhecimentos necessários, na área de engenharia civil, para a construção das torres eólicas, 

mais precisamente da fundação dessas estruturas. Os métodos de dimensionamento e de 

avaliação da capacidade de carga aplicada a projetos de fundações de aerogeradores, requer 

conhecimentos aprofundados nas técnicas de fundações e de investigação do subsolo. Com a 

correta investigação do subsolo, ainda na fase de projeto garante o funcionamento satisfatório 

da estrutura. Os objetivos deste trabalho foi: Realizar uma compilação do estado da arte em 

projeto e execução de fundações profundas; Analisar as capacidades de cargas dos dois 

métodos estudados, sendo eles Aoki-Velloso e Décourt-Quaresma; Estudar os principais 

métodos de investigação do subsolo disponíveis. Efetuar o estudo das provas de cargas (PDA, 

PCE, PIT) e Comparar os custos encontrados no emprego de cada tipo de estaca; Fazer o 

dimensionamento com base em um tipo de estaca.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 



 

2.1.1 Energia Eólica 

 

 A energia eólica tem origem na energia solar. É uma forma de energia cinética 

produzida pelo aquecimento diferenciado das camadas de ar, originando uma variação da 

massa especifica e gradientes de pressão. Além disso, também é influenciada pelo movimento 

de rotação da Terra sobre o seu eixo e depende significativamente de influências naturais, 

como: continentalidade, maritimidade, latitude, altitude. As formas de aproveitamento dessa 

energia estão associadas à conversão da mesma em energia mecânica e elétrica (CENTRO DE 

ENERGIA EÓLICA, 2015). 

 A utilização da energia dos ventos para os mais diversos fins não é nenhuma 

tecnologia nova, talvez a forma mais antiga de se utilizar a energia dos ventos seja para 

promover o movimento de barcos a vela. Outra forma de aproveitamento da energia dos 

ventos é a utilização dos moinhos. Registros históricos apontam que uma das primeiras 

utilizações de cataventos para bombear água e moer grãos datam de 200 A.C, na Pérsia. 

Acredita-se também que, muito antes dos persas, por volta de 1900 A.C, a China e o Império 

Babilônico já utilizavam cataventos rústicos para irrigar suas plantações (MONTEIRO, 2011). 

 Assim como a energia hidráulica, a energia eólica é utilizada há milhares de anos com 

as mesmas finalidades, a saber: bombeamento de água, moagem de grãos e outras aplicações 

que envolvem energia mecânica. Para a geração de eletricidade, as primeiras tentativas 

surgiram no final do século XIX, mas somente um século depois, com a crise internacional do 

petróleo (década de 1970), é que houve interesse e investimentos suficientes para viabilizar o 

desenvolvimento e aplicação de equipamentos em escala comercial (ANEEL, 2006).  

 No Brasil, a crise energética enfrentada pelo país na década de 2000, devastou a 

economia do país, levou ao racionamento e fez com que fosse necessário a diversificação das 

fontes de energia brasileira.  

 Segundo dados da ANEEL (2006), embora ainda haja divergências entre especialistas 

e instituições na estimativa do potencial eólico brasileiro, vários estudos indicam valores 

extremamente consideráveis. Até poucos anos, as estimativas eram da ordem de 20.000 MW. 

Hoje a maioria dos estudos indica valores maiores que 60.000 MW. Essas divergências 

decorrem principalmente da falta de informações (dados de superfície) e das diferentes 

metodologias empregadas. 

 

 

 

 



 

 

2.1.1.1 Tipos de Torres  
 

 Segundo Burton apud Bertuzzi (2013), a torre é uma estrutura que eleva a turbina até 

uma altura adequada para a incidência do vento, de modo que as pás possam girar a uma 

distância segura do solo.  

 Há vários tipos de torres, de acordo com Zampiron apud Pinto (2013) o tipo de 

material utilizado na construção de uma torre apresenta grande influência no seu 

comportamento estrutural, no seu peso, na forma de montagem e custo. Existemvárias 

alternativas de materiais, como madeira, aço, concreto armado e mista de concreto e aço.  

 De acordo com Bertuzzi (2013), as torres eólicas podem ser classificadas quanto a sua 

localização. Considera-se que a torre eólica está instalada em terra firme, onshore, quando não 

há massa de água superficial entre a torre e a fundação. Torres eólicas instaladas em alto mar 

ou a pouca distância da costa, são chamadas de offshore. Deve ser levado em consideração 

que os custos de instalação de torres no mar aumentam proporcionalmente quanto maior for a 

distância até a costa, assim como o custo de transmissão da energia elétrica também cresce.  

 As torres metálicas são as mais usuais devido à facilidade de transporte e velocidade 

de instalação e possuem larga aplicação tanto na transmissão de energia quanto em 

telecomunicações (BATISTA, 2013). 

 

2.1.1.2 Potencial Eólico na Matriz Energética Brasileira 

 

 Segundo dados ABEEólica (2013) o Brasil é o país mais renovável do mundo, pois a 

geração de energia efetiva provem de cerca de 90% de energia renovável com 452TWh de 

geração de energia elétrica em 2011 e 444TWh em 2012. Essa grande participação das fontes 

renováveis na matriz elétrica (e energética), nos permite buscar, no longo prazo, uma matriz 

diversificada e segura em termos de suprimento.  

 Porém como ainda segundo a ABEEólica (2013) o setor eólico no Brasil é 

emblemático, na medida em que esta fonte tem apresentado resultados importantes desde 

2009, quando inserida no modelo competitivo de contratação, e atingiu patamares de preços 

equivalentes a metade do que havia sido pago inicialmente no PROINFA, em 2004. Tal feito 

sinalizou o potencial de crescimento desta fonte no mercado e, desde então, os sucessivos 

leilões consolidaram sua competitividade, quando essa a energia eólica atingiu patamares de 

preços da ordem de R$100,00/MWh, tornando-se a segunda fonte mais competitiva do Brasil. 



 

Neste período, no qual a fonte participou de sete leilões, , foram contratados 7,1 GW de novos 

projetos, os quais elevarão o volume de instalações de energia eólica para 8,8 GW até 2017. 

 

2.1.2 Investigações Geotécnicas 

 

 Devido à grande variabilidade do solo, o fato de não ser homogêneo e por ser um 

material natural formado através de processos geológicos de intemperismo nos quais 

consistem na fragmentação mecânica ou química da rocha em partículas menores, segundo 

Das apud Andrade (2003), o solo se torna um material muito variável quanto à sua 

composição e ao seu comportamento quando submetido às ações de cargas.  

 Dessa forma, antes de iniciar a elaboração de um projeto de fundações solicita-se que 

seja feita a investigação geotécnica do maciço de solo para que se tenha um conhecimento 

mais concreto das condições do terreno, de maneira que se possa determinar as suas 

características e propriedades geomecânicas, dando continuidade a elaboração do projeto 

(ANDRADE, 2003).  

 Esse procedimento de sondar o material, no qual irão ser incorporadas as fundações, se 

torna uma etapa indispensável para a escolha do tipo de fundação devido ao fato de se 

conhecer o comportamento do solo, a profundidade que se encontra o lençol freático, a 

profundidade das camadas mais resistentes e o comportamento do solo ao receber as cargas da 

estrutura (PIUCCO, 2014). 

 Com o reconhecimento do subsolo já se sabe antes de começar a executar a obra que 

tipo de fundação é mais adequada para aquele solo, em consequência disso barateando o custo 

e gerando projetos de fundações mais seguros. Deve-se ressaltar que as sondagens custam em 

torno de 0,2% a 0,5% do custo total obra, e a não execução delas podem trazer prejuízos 

imensuráveis para as obras (SCHNAID, 2003 apud ANDRADE). 

 

2.1.2.1 Sondagens a percussão – SPT 

 

 A sondagem a percussão mais conhecido pela sigla inglesa SPT (Standard Penetretion 

Test), cuja NBR 6484 (ABNT, 2001) define as suas finalidades da seguinte maneira:  

a) a determinação dos tipos de solo em suas respectivas profundidades de ocorrência;  

b) a posição do nível d’água;  

c) os índices de resistência à penetração (Nspt) a cada metro.  



 

 Nesse contexto, o ensaio torna-se uma medida de resistência dinâmica junto com uma 

sondagem que identifica a estratigrafia do solo e dos materiais que compõe as camadas (NBR 

6484, ABNT, 2001). 

 O processo de paralisação da sondagem depende da exigência do cliente, e ou de 

projeto, ou ainda exigido pela NBR 6484 (ABNT, 2001). Ou mesmo o cliente deseja apenas 

uma certa profundidade de reconhecimento solo. Os critérios de paralisação segundo a NBR 

6484 (ABNT, 2001) são:  

a) Quando, em 3 m sucessivos, se obtiver 30 golpes para a penetração dos 15 cm iniciais 

do amostrador- padrão;  

b) Quando, em 4 m sucessivos, se obtiver 50 golpes para a penetração dos 30 cm iniciais 

do amostrador-padrão;  

c) Quando, em 5 m sucessivos, se obtiver 50 golpes para a penetração dos 45 cm inicias 

do amostrador-padrão.  

 
2.1.4 Fundações  

 

 Segundo a NBR 6122 (ABNT, 2010) fundações profundas trata – se de: Elemento de 

fundação que transmite a carga ao terreno pela base (resistência de 31 ponta), por sua 

superfície lateral (resistência de fuste) ou por uma combinação das duas, e que está assente 

em profundidade superior ao dobro de sua menor dimensão em planta, e no mínimo 3 m, 

salvo justificativa. Neste tipo de fundação incluem-se as estacas, e os tubulões. 

 De modo mais simples, por sua vez, Cintra, Aoki e Albiero (2011), mencionam o 

termo “fundações profundas”, além de admitir o que a norma descreve, de acordo com a 

transferência de carga do elemento para o maciço do solo.  

 Como citado na norma, fundações profundas são estacas e tubulões, para efeito de 

estudos deste trabalho escolheu-se as estacas.  

 Para efeito de estudo do presente trabalho escolheu-se estacas que apresentam 

diferenças no seu modo de execução e no seu material, sendo estacas pré-moldadas em 

concreto protendido, estacas em perfis metálicos e estacas Hélice Continua. 

 Vale ressaltar que na escolha do material a ser utilizado deve ser levado em 

consideração aquele que apresente o melhor desempenho e venha atender os requisitos de 

projeto e venha a oferecer melhor segurança a obra. Cabe destacar alguns parâmetros que 

necessitam ser avaliados na escolha do material, tais como a capacidade de carga da estaca, a 

permeabilidade, a erosão da água, resistência ao fogo, corrosão, ataque ambiental, esbeltes. 



 

Filho (2006) explica que essa escolha está conectada aos riscos admitidos e que a escolha do 

material da estrutura junto com o seu dimensionamento deve suportar as ações solicitadas 

durante toda a sua vida útil de forma que a estrutura venha a desempenhar a função a qual foi 

concebida. 

  

3 CONCLUSÃO 

 

 Através deste trabalho foi possível analisar as capacidades de cargas dos dois métodos 

estudados, sendo eles Aoki-Velloso e Décourt-Quaresma, fazendo um comparativo técnico 

entre eles. Ainda foi possível estudar os principais métodos de investigação do subsolo 

disponíveis, efetuando o estudo das provas de cargas (PDA, PCE, PIT);  

 Como o uso de fontes de energia renovável é um movimento frequente nos dias atuais, 

destaca-se a energia vinda dos ventos, eólica, à qual vem em grande desenvolvimento com o 

surgimento de novos parques eólicos. O parque eólico é um conjunto de várias torres eólicas, 

ligados a uma central de transmissão. 

 Como esse tipo de construção é de grandes dimensões, para uma correta escolha de 

fundação, observa-se que é necessário verificar os parâmetros estruturais, estes baseados nos 

estudos das sondagens do terreno onde se localizarão os aerogeradores.  

 Conhecimentos de concreto, mecânica de solos, fundações e dimensionamento de 

cargas são necessários para um bom projeto de fundação de aerogeradores, responsáveis por 

transmitir as solicitações ao solo.  

 Como o incentivo para a obtenção deste tipo de energia pode ser considerado recente, 

houve grande dificuldade de obtenção de bibliografias específicas do assunto abordado no 

trabalho. 
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