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Atualmente, constata-se um aumento no uso de fontes de energia ditas “não-

convencionais”. No caso do aproveitamento da energia hidrocinética, observa-se que, 

além de contribuir para a preservação do meio ambiente, o uso desse equipamento traz 

uma alternativa às populações que estão isoladas das redes elétricas principais, criando 

uma forma de geração de energia eficiente. Isto através do uso de recursos abundantes 

em muitas regiões. Esse trabalho pretende realizar o projeto de uma turbina hidrocinética 

de fluxo axial e eixo horizontal, com o objetivo de ser operada para a geração de energia 

elétrica a partir da energia mecânica encontrada nas correntezas dos rios. O projeto passa 

pelo dimensionamento do equipamento, assim como a especificação dos componentes 

mecânicos fundamentais para o bom funcionamento da máquina. Estão incluídos nesse 

trabalho: o rotor com as pás, o eixo de entrada, mancais, acoplamentos, caixa 

multiplicadora, sistema de freio de segurança, gerador e chavetas. A evolução do trabalho 

é dada pela contextualização, revisão dos diferentes tipos de turbinas hidrocinéticas no 

mercado, e ao projeto propriamente dito. Ao final, são apresentadas as conclusões e 

observações sobre o tema. 
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Today, we are seeing an increase in the use of so-called "unconventional" energy 

sources. Using hydrokinetic energy, besides contributing to the preservation of the 

environment, the equipment brings an alternative to the populations that are isolated from 

the main electrical networks, creating a form of efficient energy generation using 

abundant water resources that is present in great quantity in many regions. This work 

intends to develop the design of a hydrokinetic turbine of axial flow and horizontal axis, 

with the main objective of generating electric energy from the mechanical energy found 

in the river currents. The design goes from the sizing of the equipment, as well as the 

specification of the mechanical components fundamental for the proper machine 

operation. The components included in this work are the rotor with the blades, the input 

shaft, bearings, couplings, gearbox, safety brake system, generator and cotters. The work 

presented, first, by the contextualization, a review of the different types of hydrokinetic 

turbines in the market, and then the project itself. At the end, the conclusions and 
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1 Introdução 

Nesse momento, a sociedade, na busca do progresso e bem-estar, tem constante 

contato com várias formas de energia. Ao longo da história, não foi diferente, mesmo sem 

ter base científica e usando somente a observação para perceber as diferentes fontes de 

energia encontradas na natureza, o homem procurou aproveitar da melhor maneira as 

formas de energia disponíveis, seja a energia térmica para cozinhar alimentos ou forjar 

armas, a energia solar ou energia mecânica para mover moinhos. 

Conforme o tempo passa, a sociedade evolui e demanda cada vez mais energia, 

em especial a energia elétrica. A eletricidade trouxe grandes vantagens, pois é viável 

transformá-la em diversas formas de energia, por exemplo acionar um ventilador, 

transformando a energia elétrica em mecânica; usar um chuveiro elétrico, transformando 

a energia elétrica em energia térmica. A população está tão acostumada com a 

comodidade que energia elétrica traz que, muitas vezes, não se cogita sequer questionar 

de onde a energia elétrica vem e nem como ela pode ser gerada antes de ser distribuída. 

Esse trabalho propõe uma forma de geração de energia a partir das correntezas de 

rios. Geralmente, esse tipo de geração é aplicada em localidades isoladas das redes 

principais de distribuição de energia elétrica, beneficiando comunidades carentes, 

melhorando a qualidade de vida dos moradores e ajudando em seu desenvolvimento. 

O Projeto de uma turbina hidrocinética não é tarefa trivial e envolve muitas etapas 

complexas. O trabalho foi fruto de intensa pesquisa sobre os melhores componentes 

visando sempre a melhor qualidade do equipamento.  

A divisão do trabalho foi feita da seguinte forma: primeiro faz-se uma revisão de 

aspectos teóricos sobre como o sistema elétrico brasileiro foi implantado. A primeira 
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leitura visa auxiliar o leitor a entender o contexto e a necessidade do projeto da turbina 

hidrocinética para comunidades que vivem especialmente na região amazônica.  

Após, tem-se uma revisão da literatura, onde serão apresentados diferentes tipos 

de turbinas e alguns projetos de equipamentos com diferentes designs e capacidades de 

operação.  

Na próxima seção, inicia-se o projeto da turbina hidrocinética, são escolhidas as 

condições iniciais de operação, todas as dimensões e especificações dos componentes 

principais do equipamento. Ao concluir são demonstradas algumas sugestões para 

trabalhos futuros nessa área de projeto. 

Em anexo estão disponíveis as tabelas, normas e catálogos usados ao longo do 

projeto, assim como um desenho do conjunto mecânico da turbina. 
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2 Motivação e objetivo 

A motivação inicial para esse trabalho veio com a ideia de desenvolver um projeto 

mecânico. Especificar, dimensionar, calcular componentes mecânicos é certamente a 

grande motivação de muitos futuros Engenheiros Mecânicos. Além disso, é possível 

mencionar outros dois motivos para a realização desse trabalho.  

O primeiro motivo é contribuir ao meio acadêmico com um trabalho com tema 

que ainda é pouco abordado, mas que é extremamente importante no ponto de vista social. 

É possível que com esse passo novos projetos surjam nessa área de conhecimento. 

  O segundo é o desafio de ser sustentável, ainda existe muita dificuldade de 

aplicar soluções sustentáveis em meio a dependência de fontes de energia atuais. Como é 

bem conhecido, são usadas amplamente as energias ditas não-renováveis, do que as 

renováveis. Obviamente, isso é resultado de vários fatores desde a demanda energética 

até a viabilidade econômica, porém conforme novas ideias e projetos vão surgindo, o uso 

da energia vai se modificando e adequando aos novos padrões.  

O objetivo do trabalho é usar conhecimentos de diversas disciplinas de engenharia 

mecânica para realizar um projeto de turbina hidrocinética de fluxo axial e eixo 

horizontal. Entregar, um equipamento simples de geração de energia com capacidade de 

gerar 1 Hp de potência, instaladas em condições comuns de rios brasileiros e que poderá 

servir como gerador de energia elétrica, sendo competitiva frente a outras fontes de 

energia de pequeno porte como geradores a diesel e energia solar.  Gerar conhecimento 

que servirá como base para novos estudos, otimizações e projetos, impactando as 

comunidades isoladas das redes elétricas principais, pois devido aos altos custos de 

transmissão e de equipamentos, a tendência dessas populações é continuar sem o 

fornecimento de energia elétrica e isolada da rede principal.   
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Essas populações vivem em lugares com grande potencial para geração de energia 

nos rios, com a construção de turbinas hidrocinéticas é possível gerar energia a fim de 

fornecer energia necessária para equipamentos vistos como indispensáveis em um mundo 

moderno. 
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3 Contextualização 

No fim do século XIX, se iniciou a geração de energia elétrica no Brasil. Somente 

com o passar do tempo, a sociedade brasileira começou a demandar o uso da energia 

elétrica em massa. No início, a produção de energia era feita de maneira isolada, sempre 

próxima as grandes cidades da época. Conforme a industrialização chegou ao país, em 

meados da década de 50, o sistema elétrico começou a se transformar.  

Para a rápida expansão, os sistemas ficaram no controle do governo e assim foram 

implantadas as usinas hidroelétricas. Mesmo com custos iniciais mais altos que a energia 

termoelétrica, a opção pelas águas foi preferida, pois era mais barata em longo prazo. [1]  

Ao contrário de outras formas de energia, a geração hidroelétrica não apresenta 

muita flexibilidade quanto à região. A usina deve ser construída em pontos específicos e 

em rios que contenham as características desejadas para a otimização da produção. No 

Brasil, existe uma grande bacia hidrográfica, porém bem espalhada pelo território. Por 

isso nunca foi possível construir hidroelétricas em todas as regiões do país para 

trabalharem de maneira isolada. Foram construídas, em vez disso, uma grande rede de 

transmissão para transportar a energia a longas distâncias e, também, redes de 

distribuição, para converter a níveis adequados e transportar até o consumidor final.   

Nessa configuração foi possível que áreas que geram mais energia, pudessem 

contribuir com as necessidades de consumo de outra, mantendo o país como um sistema 

equilibrado. A formação desse sistema data 1957, com a construção da primeira 

hidroelétrica de grande porte, Furnas, no Rio Grande, no estado de Minas Gerais. Nos 

anos seguintes, precisamente no ano de 1961, a Eletrobrás foi criada e começou a 

gerenciar todas as etapas do processo de produção até a distribuição. [1] 
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As regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste são as áreas com maiores redes de 

transmissão e distribuição. Também são áreas com grandes centros populacionais e 

importantes polos industriais. O Brasil é mundialmente conhecido por sua extensa rede 

de rios, córregos. Nesse contexto, é possível evidenciar o grande potencial da bacia 

hidrográfica do rio Paraná, com quadro grandes usinas do rio Paraná, Tietê, Grande e 

Paranapanema. A maior entre estas é a usina de Itaipu, construída com investimento 

binacional, Brasil e Paraguai, e inaugurada em 1982. Nas regiões Norte e Nordeste, o 

grande potencial é nos rios da bacia hidrográfica do Amazonas. Mesmo assim, a 

construção de usinas hidroelétricas nessa área é bem limitada devido as grandes impactos 

ambientais. Outro destaque é a usina de Tucuruí, construída para fornecer energia para 

industrias de alumínio, mineração. [1] 

3.1 Matriz energética brasileira  

Sabe-se que nosso país tem dimensões continentais e apresenta uma estrutura de 

fornecimento de energia bastante única. Atualmente, o chamado Sistema interligado 

Nacional, SIN, que é dividido em quatro subsistemas, são eles: Sudeste/Centro-Oeste, 

Sul, Nordeste e Norte. Ainda encontra-se um nó em Imperatriz, no Maranhão para 

interligar o Sudeste/Centro-Oeste, Norte e Nordeste.  

Nessa configuração, 96,6% de toda a produção de energia elétrica do país está 

dentro do Sistema Interligado Nacional. Os 3,4 % da produção que está fora do SIN, são 

em pequenos sistemas isolados. A figura 1 mostra com maiores detalhes o Sistema 

interligado nacional. 
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Figura 1– Integração Eletroenergética do Sistema eletrico Brasileiro Fonte: Aneel, 2012 

 

Pelo mapa, pode-se ver que a Região Amazônica tem um grande potencial para 

pequenos sistemas isolados, e, por consequência, grande potencial para o uso de fontes 

alternativas de produção de energia elétrica. Esse isolamento da região pode ser explicado 

pelo tamanho da população e dificuldade de acesso.  

Como o Brasil é um país que obtém a maior parte de sua energia elétrica a partir 

dos rios, estima-se que mais de 80% da capacidade de energia elétrica no Brasil vem das 

usinas hidrelétricas. As hidroelétricas brasileiras estão localizadas em diferentes bacias 

hidrográficas, a energia gerada é jogada nas linhas de transmissão das diversas 
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localidades. Os aproximadamente 20% do restante da matriz energética são divididas 

pelas usinas termelétricas convencionais e nucleares. A figura 2 representa as diferentes 

formas de geração de energia encontras no país. 

 

Figura 2 - Estrutura da capacidade instalada do SIN Fonte: Aneel, 2003 

 

Atualmente, o órgão responsável pelo planejamento e operação do Sistema 

Interligado Nacional é o chamado Operador Nacional do Sistema. O objetivo do Operador 

Nacional do Sistema é operar da melhor maneira possível a rede garantindo a 

confiabilidade e eficiência da operação. Portanto, é o ONS é responsável pelo 

planejamento de ampliações da rede de transmissão de energia e por garantir o livre 

acesso à rede. 

Vivenciam-se algumas dificuldades do nosso sistema, devido a alta dependência 

da energia hidroelétrica. Em uma ocasião de seca severa, diminuindo a vazão dos rios, a 

capacidade de geração fica comprometida. Sendo assim, não gerando o necessário com a 

energia hidráulica, utiliza-se então a capacidade térmica. Ela poderá não ser suficiente 

para atender a demanda, causando déficit e custos elevadíssimos de operação. Por outro 

lado, a geração de energia em termoelétricas ainda é mais cara que a geração hidroelétrica, 
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precisando de grandes investimentos, assim sendo, sua viabilidade será somente em casos 

de escassez de energia. 

Em casos de custo de energia elevado existe uma janela de oportunidade para 

investimentos em novos meios de geração de energia, esse é o caso da energia solar, eólica 

e hidrocinética. Com a diversificação da geração de energia ocorre um balanceamento 

entre a oferta e a demanda, contribuindo para a redução dos custos para o consumidor 

final e aumento da confiabilidade do sistema.  

3.2 Características da hidrografia brasileira e potencial hidrocinético 

 

O Brasil apresenta grande potencial hídrico, pois possui grandes reservas de água 

doce. O país ocupa lugar de destaque entre as nações detentoras de recursos hídricos em 

abundância, devido à extensão, são 55.467 km2 de rede hidrográfica colocando o país em 

primeiro lugar nesse aspecto. Essa diversidade hídrica favorece os rios com maiores 

profundidades e com grandes dimensões. A figura 3 mostra o conjunto de bacias 

hidrográficas brasileiras.  

 

Figura 3 -  Bacias hidrográficas brasileiras Fonte: Agencia Nacional de Águas 

 



10 

 

No geral, os rios do país costumam ter fluxo de água intenso e ser de grande 

extensão.  Devido a essas características, são rios altamente navegáveis e com potencial 

para exploração como forma de geração de energia.  Como mostrado na figura 4, um bom 

exemplo de potencial para geração de energia hidrocinética é dado pela bacia Amazônica. 

Percebe-se então um grande número de locais próprios para a instalação, pois são como 

rios com boas vazões e profundidade. Na figura 4 é possível notar o potencial da bacia 

hidrográfica do Amazonas [1]. 

 

 

Figura 4 - Região Hidrográfica do Amazonas, a maior bacia hidrográfica do mundo Fonte: Agencia 

Nacional de Águas  
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4 Principais tipos de turbinas hidrocinéticas 

As turbinas hidrocinéticas podem ser classificadas de acordo com a disposição de 

seu eixo em relação à direção que o fluxo de líquido passa pelo equipamento, essa 

classificação é muito similar a dada para turbinas eólicas. Existem duas grandes 

categorias: as turbinas com fluxo axial, e as turbinas de fluxo cruzado. Os dois grupos 

apresentam tipos e tamanhos de equipamento variados e podem ser empregadas em rios 

ou em mares. Pela literatura, percebe-se que não existe um consenso em qual é a melhor 

configuração para a turbina, essa escolha dependerá de uma série de fatores. [2].  

Além disso, dentro de cada categoria de classificação também são encontradas 

subcategorias que diferenciam os tipos de equipamento. A figura 5 exemplifica a 

classificação mencionada.  

  

Figura 5 - Classificação das turbinas Hidrocinéticas 
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4.1 Turbinas de fluxo axial  e Turbinas axiais de eixo inclinado 

 

As turbinas de fluxo axial são classificadas assim como as bombas axiais, pois seu 

eixo é paralelo ao deslocamento do fluido. Existem duas subdivisões para essa categoria, 

são as turbinas de fluxo axial com eixo horizontal e as de eixo inclinado. As turbinas com 

eixo horizontal são muito usadas na geração de energia nos rios e mares e usam os 

mesmos princípios das turbinas eólicas, já as com eixo inclinado têm sido largamente 

estudadas para o uso em pequenos rios. 

 

Figura 6 -  Turbina Axial de eixo inclinado 

 

Como qualquer equipamento mecânico as turbinas axiais apresentam suas 

vantagens e desvantagens frente as de fluxo cruzado. Destaca-se a capacidade de alto 

arranque sem necessidade de outro método para o início da operação. O desempenho 

ideal, para esse tipo de turbina, é alcançado com uma velocidade de rotor mais alta, com 

isso, há redução do acoplamento de transmissão. A operação é mais eficiente pelo 

controle ativo e, existindo, muitas vezes, proteção contra sobrecarga. A principal 

desvantagem observada é alto custo e complexidade, pois o acoplamento do gerador e 

operação é subaquática [3] 
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Figura 7 – Exemplos de turbinas multi-pás e três pás [4]. 

 

No caso das turbinas axiais com eixo inclinado são projetadas para pequenas 

plantas de geração de energia e foram estudadas para pequenos rios. Por outro lado as 

turbinas axiais, sem a configuração inclinada, são muito mais comuns e do ponto de vista 

estrutural são muito semelhantes as turbinas eólicas modernas. [4] 

 

Figura 8 - Exemplo de turbinas de eixo inclinado [4]. 

4.2 Turbinas de Fluxo Cruzado 

 

As turbinas de Fluxo cruzado recebem esse nome pois têm seus rotores 

perpendiculares a corrente de água. Elas ainda podem ser subdivididas em duas 

categorias: com o eixo vertical e com o eixo ao nível da água. As turbinas com o eixo no 
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nível da água são turbinas com seu princípio de funcionamento baseado no arrasto, por 

isso são normalmente menos eficientes que as de eixo vertical.  

As vantagens de se usar turbinas de fluxo cruzado são: menor emissão de ruídos 

devido as perdas reduzidas nas pontas das pás e podem girar mesmo com fluxo 

bidirecional. Por outro lado as desvantagens apresentadas são: geram ondulação de torque 

na saída; Algumas vezes precisam de força externa para começar a operação; menor 

eficiência se comparado aos outros tipos. 

Assim como nas turbinas axiais, a seleção do tipo de turbina sempre irá depender 

do tipo de corrente, velocidade e qual é a potência requerida do sistema. 

4.3 Exemplos de Turbinas de Fluxo Cruzado e Eixo Vertical 

 

4.3.1 Darieus, DS- Darrieus e H- Darieus 

 

A turbina do tipo Darrieus é um equipamento que opera em altas velocidades e 

baixo torque, sendo muito empregada para gerar energia elétrica. A turbina de Darrieus 

tem a característica de ser difícil a iniciação do movimento, assim, precisa de alguma 

fonte de energia externa para poder começar o movimento. A Darrieus tem lâminas 

orientadas verticalmente girando em torno de um eixo vertical, como pode ser visto na 

figura 9. A geometria dos diferentes tipos Darrieus é bem própria e se diferenciam na 

geometria da pás.  

As vantagens das turbinas do tipo H e do tipo Squirrel Cage são a simplicidade do 

design, sua simetria e seus simples acoplamento, porém além da sua baixa eficiência, esse 

tipo, também, pode precisar de ajuda externa para o início da rotação, o que pode ser um 

problema para comunidades isoladas. Sendo necessário um motor adicional ou outro tipo 
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de mecanismo para dar o torque de partida à máquina. [5]. Figura 9 representa vários tipos 

de turbinas Darrieus. 

Figura 9 - Diferentes tipos de turbinas verticais 

4.3.2 Gorlov 

 

Um novo design para turbinas hidrocinéticas foi desenvolvido por Alexander 

Gorlov na Northeastern University em Boston, Estados Unidos. Essa inovação trouxe 

bastante atenção para a chamada Gorlov Helical Turbine que usa pás em posição 

torcionadas com curvatura helicoidal. Sendo assim, melhor para estabilidade e economia 

[4]. A figura 10 mostra dois tipos de turbinas Gorlov a mais à esquerda é vertical e a mais 

à direita é horizontal.  

  

Figura 10 - Turbinas do tipo Gorlov     
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4.3.3 Savonius 

 

Uma turbina do tipo Savonius de eixo vertical, ao contrário da Darrieus, é uma 

máquina de baixa rotação e alto torque. Geralmente apresenta duas ou mais palhetas. 

Quando empregada em turbinas eólicas, usa-se lâminas em forma de aerofólio nas pás 

para aproveitar a força de sustentação atuante devido a força dos ventos [5]. A figura 11 

indica diagrama conceitual do rotor da turbina Savonius.  

 

Figura 11 - Turbina tipo Savonius 

   

Portanto, turbinas verticais, como a Darrieus, são as mais indicadas entre as 

turbinas de eixo perpendicular a lâmina d’água. Os modelos H-Darrieus e Squirrel Cage 

Darrieus são mais comuns, enquanto as turbinas Darrieus com hélice curvada é quase 

nunca usada.  A turbina de Gorlov é também de eixo vertical e tem lâminas em formato 

helicoidal e a Savonious podem apresentar lâminas retas ou inclinadas [6]. 

No projeto da turbina hidrocinética, será feita a escolha do tipo de turbina de eixo 

horizontal, pois esse tipo já é mais extensamente utilizado nos projetos de geração 

hidrocinéticas nacionais. Portanto, apesar de não ser uma tecnologia muito difundida, as 

turbinas projetadas seguem a o padrão de fluxo axial e eixo horizontal 
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4.3.4 Turbina hidrocinética com eixo ao nível da água 

 

Exemplos de turbinas que funcionam explorando a força de arrasto da correnteza. 

No Brasil, estamos em fase de desenvolvimento de tecnologias para a exploração 

hidrocinética e ainda não há o desenvolvimento de turbinas com essa característica. 

Para as turbinas com o eixo no plano da superfície da água, também são 

conhecidas como “waterwheels” (no português, Rodas d’água), são um pouco menos 

eficientes que as de eixo perpendicular à superfície, apresentam a desvantagem na grande 

quantidade de material para sua fabricação e a sua complexidade, podendo apresentar, 

mais comumente, problemas de funcionamento. A figura 12 exemplifica o modo de 

funcionamento das turbinas com o eixo no plano da superfície. 

 

Figura 12 - Turbina da Rutten Company, Bélgica 

 

 

 

 

 



18 

 

4.4 Tipos de Ancoragem 

4.4.1 Ancoragem sólida 

 

A turbina da figura 13 é um exemplo de como o sistema de ancoragem sólida pode 

funcionar para pequenos rios. 

 

Figura 13 - Turbina hidrocinética 2ª geração – desenvolvida pela UnB 

 

Essa turbina foi desenvolvida pela equipe de pesquisa do Departamento de 

Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília, sendo instalada em Correntina no 

estado da Bahia em agosto de 2005 e em Maracá no Amapá em outubro de 2006. [7]. Ela 

apresenta fixação na margem do rio com o auxílio de hastes, parte do equipamento 

também deixado na parte seca da máquina. Nesse layout é possível dispensar o uso de 

boias e de cabos para a ancoragem, porém é necessário firme fixação e suportes robustos. 

Tem-se, na figura 14, tipos de ancoragem sólida. 

 

Figura 14 - Campo de turbinas hidrocinética de ancoragem sólida 
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4.4.2 Ancoragem Flutuante 

 

O segundo tipo de ancoragem em que as turbinas hidrocinéticas podem apresentar 

é a ancoragem flutuante. Essa ancoragem é geralmente realizada com boias, onde essas 

irão dar sustentação para a turbina e impedir que o conjunto afunde. Para esse caso, 

também são usados cabos fixados nas margem para que a correnteza não desloque o 

equipamento para longe do local projetado. Esse arranjo pode ser usado no caso onde a 

turbina ficará mais afastada da margem, ou quando se julgar necessário. Tanto turbinas 

axiais ou turbinas de fluxo cruzado podem ser usadas nessa configuração, como é visto 

nas figuras 15 e 16. 

 

                            Figura 15 - Exemplo de turbina de fluxo cruzado com ancoragem flutuante 

 

Figura 16 - Exemplo de turbina de fluxo axial com ancoragem flutuante  
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5 Panorama das tecnologias de turbinas hidrocinéticas 

 

De acordo com a revisão da literatura disponível, percebe-se que o número de 

trabalhos sobre geração de energia elétrica através de plantas hidrocinéticas não são 

abundantes. As várias causas para esse fenômeno vão desde a pequena potência gerada 

nessas instalações, a dificuldade de instalação desse tipo de equipamento ou a dificuldade 

de encontrar correntes com geografia e velocidade ideais para a exploração. 

No Brasil encontram-se alguns bons exemplos, por meio de incentivos a pesquisa, 

o país tem sido capaz de desenvolver turbinas hidrocinéticas inovadoras para o 

atendimento a populações isoladas da rede elétrica. Sendo assim, é interessante mostrar a 

evolução da turbina hidrocinética no país. 

5.1 Projetos no Brasil 

 

 

Inicia-se a pesquisa sobre turbinas hidrocinéticas em meados dos anos 80 no 

departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília, sendo o projeto da 

primeira turbina datado em 1987. A partir daí sucederam-se vários projetos de turbinas, 

porém a primeira a ser instalada foi a chamada Geração 1, no município de Correntina na 

Bahia [7]. 

Algum tempo depois, foi desenvolvida uma segunda turbina chamada de geração 

2. Algumas inovações foram feitas nesse novo equipamento, foi acoplado ao equipamento 

um difusor cônico para desacelerar o escoamento na saída da turbina, criando uma região 

de baixa pressão, aumentando a velocidade do escoamento na entrada e o coeficiente de 

potência da máquina. Como desvantagem, a nova configuração ficou com dimensões 

maiores e apresenta a restrição de uso em rios com profundidade de no mínimo 2 metros. 
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A turbina que foi instalada em Correntina – BA apresenta capacidade de geração de 2 kW 

de potência, já a de do rio Caranã em Mazagão – AP 1kW [7]. 

 

Figura 17 - Turbina hidrocinética na corredeira de Caranã, Amapá [7] 

 

 

Com o passar do tempo a equipe de pesquisa da UnB desenvolveu um terceiro 

modelo de turbina. Foi concebido um novo projeto, agora mais compacto e com 

desempenho melhorado. Nessa versão o rotor foi acoplado ao restante do equipamento, 

operando dentro da água acoplado ao eixo. Houve um novo design para o difusor, 

contribuindo portanto para o melhor desempenho. Para essa turbina o uso do novo difusor 

melhora consideravelmente a eficiência da máquina. Essa turbina foi projetada para 

operar com velocidade do fluido de 2 m/s e rotação de 100 rpm, tem durabilidade 

aproximada de 30 anos, baixos custos de manutenção, reduzido impacto ambiental e 

dispensa preparações para a instalação. As desvantagens do equipamento são: pequena 

capacidade de geração de energia (aproximadamente 750 W) e fabricação em pequena 

escala.    
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Figura 17 – Protótipos da turbina geração 3 [7] 

5.2 Projetos no Exterior 

 

Muitas empresas pelo mundo têm investido no desenvolvimento de tecnologias 

hidrocinéticas com diferentes especificações, velocidades de operação e máxima potência 

fornecida. No artigo [3] encontra-se uma revisão das tecnologias empregadas por algumas 

empresas ao redor do globo, o resumo dessas turbinas encontra-se na figura 18. 

 

 

Figura 18 Diversidade de turbinas usadas por empresas estrangeiras [3]. 
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Um outro projeto no cenário mundial é desenvolvido pela companhia Smart 

Hydro Power. A empresa que tem sua base na Alemanha já vendeu mais de 40 turbinas 

desde 2010, ano em que a empresa foi aberta. Com projetos em países como Peru, 

Colômbia, Nigéria, Índia e Indonésia.  A turbina conta com o gerador acoplado no eixo 

do rotor. Difusor na parte traseira para otimização do fluxo de água, dois flutuadores para 

manter a estabilidade, essa turbina também apresenta a versão com um flutuador.  A 

geração de energia pode chegar a 5000W ou 5kW, o rotor tem 1000 mm de diâmetro e 

roda na velocidade entre 90 e 230 rpm, a turbina tem 1120mm de altura, 1120 mm de 

largura e 2640 mm de comprimento. 

 

 

Figura 19 - Turbina Smart Hydro Power. 

 

Um interessante dado é a curva de potência da turbina desenvolvida pela Smart Hydro 

Power, variando de acordo com a velocidade da corrente.  

 

Figura 20 - Curva de potência turbina Smart hydro Power 
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6 O Projeto 

 

O projeto em Engenharia Mecânica, como um todo, é uma tarefa complexa, sendo 

necessário um planejamento detalhado e a divisão de tarefas mais trabalhosas em uma 

série de tarefas simples. O projeto é um processo interativo, onde muitas vezes é preciso 

retornar ao passo anterior e mudar parâmetros que foram provados errados em uma etapa 

mais avançada.  

Num projeto mecânico existem variáveis importantes, dependendo do tipo de 

projeto, importa-se mais com o custo, segurança ou confiabilidade do produto.  De acordo 

com [8], o objetivo do projeto é solucionar uma necessidade específica, sendo o resultado 

do projeto um produto que seja possível de ser fabricado, confiável, seguro, funcional e 

etc.  

Nesse contexto, o projeto da turbina hidrocinética deverá ser funcional e atender 

as expectativas do usuário. Deve ser seguro, não colocando nenhum perigo ao usuário 

final e nem aos animais que estão nos rios, além disso, a turbina deve ser confiável 

garantindo uma boa porcentagem de chance de que após a entrega do projeto o 

equipamento irá desempenhar sua função de maneira satisfatória. Deve ser competitivo, 

uma das metas desse projeto é simplificar ao máximo as formas e a quantidade de peças 

no projeto, podendo assim ser manufaturado a um menor custo. Após a criação de um 

protótipo o produto poderá ser comercializado e precisará ter assistência técnica 

disponível, antecipando essa demanda para esse trabalho a grande parte das peças já se 

encontra no mercado, com fabricantes conhecidos e com boa assistência técnica e 

facilidade de troca. 

A necessidade específica de gerar energia para comunidades que estão longe da 

rede de energia elétrica é o objetivo prático social do projeto, para atender essa demanda 
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é primordial usar uma das fontes de energia abundante da região dessas comunidades. 

Para que o resultado do projeto seja satisfatório é preciso que a solução esteja dentro da 

realidade, ou seja, a viabilidade da construção e que esteja dentro de um padrão de 

qualidade. Não é possível ter um projeto bem sucedido sem garantir que a solução irá 

acabar ou minimizar em grande parcela o problema inicial.   

Outro aspecto importante no projeto e que deve ser mencionado é que em muitos 

momentos existem mais de uma solução para um dado problema. Ao verificar que mais 

de uma solução foi admitida, será explicitada a razão para a escolha de uma e o abandono 

da outra. Compreendendo-se que dentro do possível, a melhor solução será baseada na 

simplicidade. 

Os engenheiros mecânicos são capacitados para realizar projetos nas mais variadas áreas 

do conhecimento, essa classe dispõe de subsídios teóricos para a área de geração de 

energia, bem como as áreas de automação, transportes e etc.  

O curso de Engenharia Mecânica na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

apresenta diversas matérias em uma vasta área do conhecimento, são exemplos de cursos: 

Mecânica dos Sólidos, Mecânica do Fluidos, Termodinâmica, Noções de Sistemas de 

Controle entre outros. Embasado pelas teorias e conhecimentos adquiridos, o projeto é 

tratado no âmbito multidisciplinar. Ainda que não explicitado no texto, muitas áreas do 

conhecimento serão necessárias, por exemplo, a interação do fluido com as pás do rotor, 

a transmissão de torque nas engrenagens da caixa multiplicadora, a transformação de 

energia mecânica associada a rotação do eixo em energia elétrica no gerador. Como dito, 

pela extensão e complexidade algumas dessas partes deverão ser simplificadas ou 

omitidas e os equipamentos que já são comercializados no mercado serão preferidos. 

Nesses casos é mais barato a aquisição do equipamento do que o projeto deste. 
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6.1 As etapas de um projeto 

 

O projeto de engenharia mecânica geralmente é composto pelas etapas dadas pela figura 

21. 

 

Figura 21 – Etapas do projeto 

 

A primeira etapa é o reconhecimento da necessidade, como já foi discutido nas 

partes iniciais do trabalho, e a percepção que a geração de energia é primordial para a 

sociedade moderna. Em nosso estágio de desenvolvimento o uso da energia elétrica é 

disseminado para grande parte da população, sendo quase uma necessidade básica. 

Porém, em pleno século XXI encontramos locais que ainda não recebem fornecimento 

desta energia. Este é o objetivo do projeto, atender essas as comunidades que não fazem 

parte da sociedade que tem energia elétrica e assim inseri-las em um novo estágio de 

desenvolvimento social e econômico.  

A Segunda etapa é a definição do problema, nela é necessário incluir as 

especificações da turbina que irá ser projetada. Como virá ser detalhado, a meta é a 

geração de 1 Hp de energia elétrica, as dimensões do projeto são restringidas pelo 
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transporte da turbina e pela profundidade do rio em que será instalada, como uma média 

admitisse que o rio tenha 2 metros de profundidade. O líquido que a turbina está imersa 

é a água doce, com velocidade de correnteza de aproximadamente 1,5 𝑚/𝑠. O custo do 

projeto, não será tratado nesse trabalho, será deixado para trabalhos futuros. 

A análise e otimização do projeto será realizada com ajuda do software 

Solidworks 2016. A principal função dessa etapa é a invenção do conceito de turbina, 

como será seu desenho, como cada peça será disposta em seus lugares qual o perfil será 

adotado para as pás do rotor e etc. Os componentes que não forem bons suficientes nessa 

etapa deverão ser substituídos ou melhorados ou até mesmo descartados por completo. 

Como percebido pela figura 21, o projeto é repetitivo, várias vezes volta-se para 

etapas anteriores até que se atinja o nível esperado. A etapa de avaliação é onde se testa 

o projeto em laboratório. Cria-se um protótipo e são validadas todas as fases teóricas 

anteriores. Essa parte será deixada como uma sugestão para trabalhos futuros. É 

necessário enfatizar, que depois de testada, essa ideia tem grande potencial para ser o 

começo de um negócio. Existem muitas possibilidades no país e muito pouco tem sido 

feito para explorá-las. 

Em um projeto a última etapa é a apresentação. Nesse último estágio é quando se 

apresenta a ideia para as outras pessoas. É interessante perceber que o trabalho de 

apresentação é tão importante quanto o êxito, o esforço e tempo gasto nas atividades 

anteriores. 

As bases de informações para o projeto da turbina hidrocinética serão a 

informação técnica presente em manuais, livros e trabalhos científicos publicados e 

simulações e desenhos feitos no software computacional SolidWorks. Todas as 

informações externas serão dadas com suas respectivas fontes ao longo do projeto. 
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6.2 Tipos de difusores 

 

O uso de difusores é uma alternativa viável para que o projeto da turbina se torne 

mais eficiente. Quando existe ou estreitamento ou alargamento de um escoamento o 

resultado dessa perturbação é percebido como uma variação de pressão ou de velocidade. 

Cada tipo de difusor tem suas limitações e particularidades. No caso do projeto, não será 

especificado um difusor, porém é preciso conhecer suas caracteristicas. O difusor é 

colocado, envolvendo a turbina e em muitos casos após a turbina também. Sua função é 

modificar o escoamento na saída da turbina, aumentando a velocidade do escoamento na 

entrada e consequentemente o coeficiente de potência da máquina.  

 

Figura 22 – Tipos de Difusores[4] 

 

Figura 23 - – Esquematização de diferentes tipos de difusores[4] 
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Como já foi dito, o difusor tem como o principal objetivo mudar a dinâmica do 

escoamento e assim aumentar a velocidade do fluido na turbina, o seu uso é bem 

abrangente podendo ser aplicado também em turbinas eólicas. O seu vasto uso é devido 

a uma bom custo benéfico, quer dizer o custo para a implementação se paga facilmente 

pelas vantagens em termos de geração de energia trazidas.   

Dentro desse contexto, é conhecido um importante resultado para turbinas eólicas 

ou hidrocinéticas, o chamado limite teórico de Betz. Esse limite afirma que somente 

59,3% da energia cinética do fluido pode ser convertida em energia mecânica.  

Porém com o uso de difusores é possível contornar essa possibilidade, como foi 

afirmado em [7]. O uso do difusor pode aumentar a eficiência da turbina acima da 

eficiência máxima teórica do limite de Betz. Outro caso da melhora na eficiência com o 

uso do difusor foi demonstrado por [14] em simulação numérica empregando 

Fluidodinâmica Computacional (CFP) foi demonstrado que para um rotor isolado usando 

difusor com perfil hidrodinâmico NACA 10510, com inclinação de 15º houve um 

aumento de 60,6% na eficiência de acordo com na figura 24. 

 

Figura 24 - Curva CP x TSR para o difusor anular com perfil NACA 10510. Fonte: GÀES,2015 
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Em [14], foi possível observar uma enorme gama de turbinas hidrocinéticas com 

configuração de difusores distintas. Apresenta-se designs desde de turbinas sem difusor 

até turbinas que apresentam difusor na partes traseiras. Sempre com o mesmo objetivos, 

aumentar a eficiência do equipamento 

Para esse projeto será a analisado a geração utilizando um difusor genérico, pois 

o objetivo do trabalho é projetar os equipamentos mecânicos e não discursar sobre a 

influência do difusor no desempenho do equipamento.  

6.3 Componentes  

 

O projeto é iniciado com a definição de quais componentes são indispensáveis 

para o funcionamento da turbina hidrocinética, assim um esboço de como componentes 

serão distribuídos ao longo da turbina se encontra na figura 25 

A literatura sobre turbinas hidrocinéticas ainda é bem restrita, por ser uma 

tecnologia relativamente recente e inovadora encontra-se poucos trabalhos, artigos ou 

projetos focados nesse tipo de equipamento. 

 Felizmente, devido à semelhança dos dois seguimentos de turbina, eólica e 

hidrocinética, e das condições que a turbina estão submetidas uma com o fluido ar e outra 

com a água, é possível tomar como base vários pontos do projeto de turbinas eólicas e 

adaptar para as hidrocinéticas. 

 Assim, sabe-se que os principais equipamentos a dimensionar e especificar serão 

o rotor, eixo para o rotor, pás do rotor, acoplamentos, caixa multiplicadora, eixo de saída, 

freio e gerador. 
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Figura 25 - Componentes da turbina 

 

Algumas restrições iniciais foram importantes para que essa primeira estimativa 

fosse possível. O objetivo do nosso projeto é fornecer energia elétrica para uma população 

isolada, a demanda energética não é muito grande. Por isso definimos como base, a 

potência gerada de 1 Hp, pois o consumo médio dos principais eletrodomésticos está 

dentro dessa faixa, como pode ser visto na tabela 1. 

 

 

Tabela 1 - Consumo de energia dos equipamentos básicos, Procel 

Aparelhos Elétricos 
Dias estimados 

Uso/Mês 

Média 

Utilização/Dia 

Consumo 

Médio/Mês 

(kWh) 

Geladeira 2 portas 30 24h 48,24 

Lâmpada fluorescente 

compacta – 23W 
30 5h 3,45 

Freezer vertical/horizontal 30 24h 47,55 

Bomba d’água ½ cv 30 30min 7,20 
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Realizando o cálculo, o consumo mensal de uma casa, escola, posto de saúde ou 

qualquer outro estabelecimento que utilize uma geladeira, 10 lâmpadas fluorescentes de 

23W, freezer e bomba d’água conforme a tabela 1, irá ter o consumo dado por, 

P = 134,49 kWh 

Com base nessa informação uma turbina hidrocinética que de 1 Hp, trabalhando dentro 

das condições de projeto, atenderá a potência necessárias para itens básicos. 

Tendo como base as bacias hidrográficas encontradas em muitos estados 

brasileiros, estimamos a profundidade do rio em que o equipamento irá ser instalado em 

2 metros. A velocidade da correnteza é aproximada em 1,5 m/s, número realista 

encontrado em muitos rios brasileiros. 

6.4 Gerador 

 

O gerador é uma peça fundamental ao projeto da turbina, nele é convertida a energia 

mecânica em energia elétrica. É bastante comum a adaptação de motores elétricos em 

geradores, isso é realizado devido a versatilidade que tem os motores elétricos, sua grande 

faixa de potência e facilidade de adaptação a diversos meios. Sendo assim, foi selecionado 

o motor do fabricante Weg, modelo da linha W22 High Efficiency Trifásico. A folha de 

dados do motor se encontra em anexo. 

Os dados mais importantes são mostrados na tabela 2. 
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Tabela 2 -  Dados do gerador escolhido 

Parâmetros do gerador – W22 high Efficiency Trifásico 

Potência [kW] 1 Hp = 745,7 W 

Voltagem [V] 220/460 

Velocidade [rpm] 1150 

Frequência [Hz] 60 

Peso [kg] 21,2 

 

É importante frisar que o gerador foi selecionado como um equipamento a ser 

adquirido no mercado e não projetado por não ser o foco desse trabalho. Foi tomado como 

parâmetros para a escolha, a potência gerada, as rotações, devido a restrições na caixa 

multiplicadora, e frequência, é importante gerar a mesma frequência de trabalho dos 

principais eletrodomésticos brasileiros dispensando futuras adaptações. 

As dimensões e peso do gerador são indicadas pelo fabricante. A partir disso, 

adapta-se outros componentes para que o conjunto trabalhe com harmonia, não sendo 

possível fazer alterações grosseiras no gerador. As dimensões do gerador estão dadas na 

figura 26. 

  

Figura 26 - Medidas do gerador, em polegadas. Fonte : Catálogo WEG 
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A rotação do gerador para a potência de 1Hp deverá ser 1150 rpm, sendo a rotação 

da turbina de aproximadamente 133 rpm, correnteza a 1,5 m/s e rotor de tamanho 1,36 m, 

como será detalhado na próxima seção Pode-se realizar uma primeira estimativa para a 

razão de transmissão: 

  

 𝑖 =
𝑛1
𝑛2

 (1) 

   

𝑛 – velocidades angulares dos eixos de entrada e saída 

Portanto a razão é de 1: 8,7 

6.5 Rotor 

 

Os princípios de funcionamento da turbina hidrocinética são bem similares aos 

aplicados nas turbinas eólicas, para o rotor não é diferente. No projeto completo do 

equipamento deve-se que dimensionar do rotor, pois ele é nele que a corrente de fluido 

passará aplicando forças nas pás, criando movimento e torque para o eixo.  

Em turbinas hidrocinéticas é muitas vezes preterido ter um rotor eficiente de 

tamanho compacto, do que um rotor grande com menor eficiência, pois o custo de 

material aumenta de acordo com o tamanho, além do custo dos outros equipamentos do 

sistema. 

A potência de saída da turbina é dada pela forma [11,12]: 

 

 P =
1

2
 ρAV3Cpn (2) 
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Sendo 

ρ  -  densidade da água;  

V  - a velocidade do escoamento; 

𝐶𝑝 - o coeficiente de potência;  

 𝑛 - o rendimento do conjunto; 

A - é a área varrida pelo rotor. 

Nas condições de operação define-se a temperatura da água em aproximadamente 

25º Celsius, assim, 𝜌á𝑔𝑢𝑎 é 997 kg/m3. A velocidade da correnteza foi estimada avaliando 

as condições mais comuns para a operação de uma turbina dessa natureza. Constata-se 

que no Brasil existem diversos rios com essas características de corrente, esse é o motivo 

para a aproximação da velocidade de correnteza ser 1,5 m/s. 

 O coeficiente de potência é um fator teórico, seu limite foi deduzido por Betz para 

turbinas eólicas, como sendo 0,593. De acordo com testes realizados em outros projetos 

de turbina hidrocinética, o uso do difusor contribuiu para o aumento do coeficiente de 

potência. [13] . 

Portanto, com o uso de difusor talvez possamos ter um coeficiente um pouco 

maior do que 0.593. Como esse trabalho não objetiva estudar especificamente como o 

coeficiente de potência muda de acordo com difusor, será considerado o Coeficiente de 

potência abaixo do coeficiente de Betz, portanto Cp = 0,4382 seguindo como calculado 

em [9]. 

Para a eficiência do equipamento dividir-se a eficiência em eficiência mecânica, 

que é a eficiência da transmissão da caixa multiplicadora, acoplamento e elétrica do 

sistema eficiência do gerador. Considerando a eficiência aproximada em 70 %, 

resolvendo a equação da potência de saída da turbina, para esses valores, encontramos o 
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tamanho da área varrida pelo rotor e o tamanho do final do rotor para os parâmetros 

apresentados na equação 3. 

 

 

𝐴 =
2𝑃

𝑛 𝐶𝑝𝜌𝑉3
= 1,3566 𝑚3 

 

(3) 

O tamanho das pás é dado por: 

 𝐴 =
𝜋𝐷2

4
 (4) 

 

 𝑅 =
𝐷

2
=  0,6780 ≈ 0,68 𝑚 (5) 

 

6.5.1 Forma das pás 

 

A segunda etapa para o projeto do rotor é a forma das pás. A vasta maioria das 

pás para o aproveitamento da energia dos ventos e correntezas são projetadas usando 

perfis de aerofólios. Sabe-se que as forças que atuam ao longo do aerofólio são usadas 

para gerar o torque necessário na geração de potência. Nesse projeto, foi 

convenientemente usado o perfil de aerofólio que foi objeto de estudo da referência [11], 

essa escolha foi realizada devido a ótima qualidade do estudo feito, fornecendo bons 

resultados para a análise do modelo em softwares CFD (Computational Fluid Dynamics) 

e FEM (Finite Element Method). 

Escolha do perfil define o componente onde receberá a ação das forças de arrasto 

e de sustentação. Nesse trabalho o perfil S822 foi escolhido. O perfil é próprio para o 

projeto devido suas boas características. A série S foi projetada pelo National Renewable 
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Energy laboratory (NREL) nos Estados Unidos. Esse perfil é menos suscetível a sujeira 

e incrustação do que os perfis NACA. A espessura da seção aumentada dos perfis de raiz 

e ponta permite que a pá tenha peso reduzido, baixo custo, rigidez aumentada dos perfis 

e resistência a fadiga melhorada [11].  

As forças que atuam nas pás do rotor podem ser decompostas em uma força 

normal (dFn), equação 6, que contribui para empurrar o eixo e uma força tangente (dFt), 

equação 7, responsável pelo torque transmitido ao eixo [11]: 

 𝑑𝐹𝑁 = 𝑑𝐿𝐶𝑜𝑠𝜙 + 𝑑𝐷𝑆𝑖𝑛𝜙 =
1

2
(𝐶𝐿𝐶𝑜𝑠𝜙 + 𝐶𝐷𝑆𝑖𝑛𝜙)𝜌𝑉

2𝐶𝑑𝑟 (6) 

 

 𝑑𝐹𝑇 = 𝑑𝐿𝑆𝑖𝑛𝜙 − 𝑑𝐷𝐶𝑜𝑠𝜙 =
1

2
(𝐶𝐿𝑆𝑖𝑛𝜙 − 𝐶𝐷𝐶𝑜𝑠𝜙)𝜌𝑉

2𝐶𝑑𝑟       (7) 

  

Onde: Cl e Cd são os coeficientes de sustentação e arrasto; V é a velocidade relativa do 

vento em relação a pá e o elemento infinitesimal é a corda; C é a corda. 

 

Figura 27 - Elementos de força que atuam nas pás [13] 
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O número de pás usados nesse projeto será 3, pois percebe-se uma maior 

simplicidade na fabricação se comparado a um maior número de pás e um torque de saída 

mais uniforme se comparado com duas pás apenas. Portanto, tem-se que para uma turbina 

hidrocinética utilizando a equação das forças: Potência da turbina igual a 1 Hp; densidade 

da agua à 25ºC igual a 997 kg/m³; velocidade da corrente igual a 1,5 m/; eficiência 0,7; 

número de pás igual a 3; coeficiente de sustentação igual a 0,8; coeficiente de arrasto 

igual a 0,009 e ângulo de ataque igual a 5º. Todos os dados foram obtidos em testes em 

túnel de vento para esse tipo de aerofólio. [12] 

A Velocidade da ponta da pá  𝜆 = 6,325 e o Coeficiente de potência Cp= 0,4382. 

De acordo com o gráfico mostrado na figura 28. 

 

Figura 28– Coeficiente de potência (𝐶𝑝) como função da velocidade na ponta da pá (𝜆) e o ângulo de 

inclinação (𝜃) [13]. 

 

Para o cálculo da velocidade de rotação em qualquer ponto da pá é dado pela 

equações 8 e 9. 



39 

 

 𝜆 =
𝜔𝑟

𝑉
    (8) 

 

 𝜔 =  
𝜆𝑉

𝑟
 (9) 

 Onde: 

𝜆 é a razão de velocidade; 𝜔 é a velocidade angular do ponto; 𝑉 é a velocidade da 

correnteza; 𝑟 é o raio do rotor e 𝐴  é a velocidade angular do rotor. 

Portanto, 𝜆 = 6,325 pela figura 28, r = 0,68 m e V =1,5 m/s. Substituindo na 

equação 9, tem-se: 

 𝜔 = 13,952
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 ≈ 133 𝑟𝑝𝑚 (10) 

 

O resultado pode ser aplicado para várias posições de pontos ao longo das pás e, assim, 

ser usado para a construção geométrica do rotor, está resumido de acordo com a tabela 4. 

Tabela 3 - Parâmetros computados para as pás [13] 

Ponto 
Raio do 

elemento, r[m] 

Vel.  na ponta 
do elemento de 

raio, 𝝀𝒓 [m/s] 

Torção da 

lâmina, 𝜷 
Tamanho de 
corda- C[m] 

1 0,068 0,633 41,83 0,101 

2 0,136 1,265 26,93 0,086 

3 0,204 1,898 18,35 0,068 

4 0,272 2,530 13,18 0,054 

5 0,340 3,163 9,82 0,045 

6 0,408 3,795 7,48 0,039 

7 0,476 4,428 5,77 0,0034 

8 0,544 5,060 4,46 0,0030 

9 0,612 5,693 3,43 0,027 

10 0,680 6,325 2,61 0,025 
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Nessas condições a velocidade angular de projeto será 133 rpm. Foi feita a 

modelagem no Solidworks 2016, respeitando o tamanho de corda para cada pá, a 

construção é mostrada na figura 29 e o resultado está na figura 30. 

 

 

Figura 29 - Modelagem do perfil das pás da turbina 

 

Figura 30 - Design final da modelagem das pás 

 

É possível empregar os mais variados materiais para as pás da turbina 

hidrocinética. Um material que pode ser usado é o aço 1045, pois é um material com boa 
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resistência. Com a forma desenhada, o peso e volume deslocado do rotor com as pás é 

dado pela tabela 4. 

Tabela 4 - Massa e volume do rotor e pás 

Massa 14 kg 

Volume 0,17 m3 

 

A dinâmica de forças atuando no eixo devido ao movimento do rotor pode ser 

complexa, é possível ter forças variáveis devido ao escoamento irregular do fluido e o 

empuxo. Para esse projeto, o cálculo foi simplificado para a circuntância mais crítica, que 

é a força peso quando o equipamento está sendo transportado. Esses calculos serão a base 

para o dimensionamento do eixo de entrada. Portanto, qquando o equipamento não estiver 

submerso, o rotor receberá a força peso de acordo com Lei de Newton: 

 

𝑃 =  𝑚𝑔 =  14 𝑘𝑔 ∗  9,81 𝑚/𝑠² =  137,3 𝑁 

Sendo: 

Massa do rotor - 𝑚 = 14 𝑘𝑔, gravidade: 𝑔 =   9,81 𝑚/𝑠² , volume deslocado: 𝑉 =

 0,17 𝑚3 . 

6.6 Caixa multiplicadora 

 

A potência gerada com o movimento da água no rotor é transmitido para o eixo, que 

por sua vez está acoplado a caixa multiplicadora. Essa caixa, que realiza o inverso do 

trabalho de uma caixa redutora, faz com que a rotação lenta do eixo de entrada, se 

multiplique, fornecendo assim a velocidade que o gerador necessita para gerar energia 

elétrica. 
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Nosso objetivo principal é a conversão da energia mecânica em energia elétrica. Por 

isso deve-se transmitir a potência gerada pelo rotor para o gerador. Se fosse fabricado um 

eixo direto entre o rotor e o gerador, não atenderíamos a especificação do gerador 

escolhido devido à baixa rotação. O projeto precisa de 1150 rpm (especificação do motor) 

para a geração de 1 Hp, ademais o rotor gira a uma velocidade de 133 rpm. Assim, faz-se 

necessário o uso da caixa multiplicadora com a razão de transmissão de 1:8,7. Fazendo 

rotação gerada pelo rotor será multiplicada em 8,7 vezes, chegando assim no valor 

requerido. 

Existem diversas vantagens em comprar a caixa multiplicadora no mercado, além 

de ser mais simples, a aquisição reduz o risco do projeto, economiza tempo do projetista, 

reduz custos e aumenta a qualidade do produto final. Por isso, foi decidido que a caixa 

seria adquirida em uma empresa especializada.  

A TGM é uma companhia consolidada no mercado, seu portfolio é extenso, 

apresentando muitas soluções, como uma alta gama de turbinas a vapor e redutores 

industriais. Portanto, de acordo com o catalogo da TGM, o modelo TGM-Premium 

Stephan de eixos coaxiais, paralelos e ortogonais, de aplicação geral com potência que 

vão de 0,12 kW a 90 kW e reduções que vão até 325:1 está de acordo com as 

especificações procuradas. Com a vasta gama de soluções, a caixa multiplicadora para 

esse projeto será de 1 hp = 745,7 W e razão de transição de 1:8,7 
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Figura 31 - Exemplo de caixa multiplicadora TGM Premium Stephan 

 

Um importante dado para o projeto é a estimativa de torque antes e depois da caixa 

multiplicadora. O cálculo pode ser realizado de acordo com a equação 11.  

 𝑃𝑜𝑡 = 𝑇 𝜔 (11) 

 

Sendo,  

𝑃𝑜𝑡 − 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 [𝑊]  

𝑇 − 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 [𝑁.𝑚]  

𝜔 − 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 [
𝑟𝑎𝑑

𝑠
]  

A estimava de produção de energia é de 745,7 kW e a velocidade angular é de 133 

rpm ou 13,95 rad/s. Então, a capacidade do gerador é dada pela equação 12. 

 𝑇 =  
𝑃𝑜𝑡
 𝜔

=
745,7

13,95
= 53,45 𝑁.𝑚 (12) 

 

Esse é o torque teórico para o projeto, o torque de saída é dado pela divisão da 

razão de transmissão chega-se a:  

 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎í𝑑𝑎 =  𝑇 =  6,14 𝑁.𝑚 (13) 
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6.7 Dimensionamento do eixo 

 

O eixo é um componente rotativo que é usado para a transmissão de torque ou 

movimento. Ele é muito importante, podendo ser acoplado em muitos outros elementos 

de máquina, como engrenagens, volantes, rodas dentadas, etc. No caso da turbina 

hidrocinética, o eixo será necessário para transmitir a potência gerada pelo movimento do 

rotor até a caixa multiplicadora e, depois na saída da caixa até o gerador.  

De acordo com a literatura, para o projeto do eixo é necessário compreender que a 

existem áreas críticas em sua forma e somente essas áreas são importantes, pois nelas que 

a falha ocorrerá. Portanto, depois de determinada essas áreas e dimensioná-las para 

atender as especificações. A geométrica completa do eixo pode ser escolhida com maior 

liberdade. 

Para o projeto do eixo foi usado o critério da Máxima Energia de Distorção e o 

critério dinâmico de Soderberg. A condição de operação o eixo estará sobre flexão e 

torção, esse critério é preferido por não ser muito conservador. 

No dimensionamento do eixo, é possível modelá-lo como sendo uma viga bi apoiada, 

pois a ideia inicial é apoiar o eixo em dois mancais de rolamento. 

De acordo com os cálculos das forças atuantes no rotor, a força peso do rotor e das 

pás será de 137,3N, já a força axial devido a forças de arrasto atuantes nas pás será 

transmitida para a caixa multiplicadora.  

As dimensões iniciais do eixo foram escolhidas de acordo com o espaço disponível 

na dentro da estrutura do conjunto, sempre procurando ser o mais compacto. O eixo 

recebe o torque do rotor através de uma chaveta, está apoiado em dois mancais de 

rolamento. Um mancal posicionado a 110 mm da ponta esquerda e o outro a 240mm. O 

comprimento total do eixo é de 300 mm, o comprimento total é suficiente para acomodar 
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os mancais. A força foi aproximada como sendo uma força pontual atuando a 20mm da 

extremidade esquerda do eixo. Com o auxílio do software MDsolids 4.0, foi possível 

calcular o diagrama de força cortante e momento fletor no eixo, o resultado é dado pelas 

figuras 32,33 e 34. 

 

 

Figura 32 - Distribuição da carga no eixo 

 

 

Figura 33 - Diagrama da força cortante 

 

 

Figura 34 - Diagrama do momento fletor [ N.mm] 
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O material do eixo deverá ser de fácil obtenção, barato e que forneça a resistência 

necessária para a operação. Após a usinagem o eixo também deverá passar por um 

processo de tratamento para que resista a oxidação causada pelo contato com a água. 

Assim, o material selecionado foi o ao SAE 1045, que apresenta as características 

mostradas na tabela 5. 

Tabela 5 - propriedades do aço 1045 [8] 

Aço SAE 1045 – laminado a frio 

Modulo de elasticidade [Gpa] 205 

Resistência ao escoamento 𝑺𝒚[Mpa] 530 

Resistencia a Tração 𝑺𝒖𝒕 [Mpa] 630 

 

Para o cálculo do diâmetro mínimo do eixo, pelo critério da máxima energia de distorção 

para o caso estático [9]. 

 𝑑 =  √[32 ∗
𝐶𝑆

𝜋 ∗ 𝑆𝑦
 √( 𝑀2 +

3

4
𝑇2)

3

 (14) 

𝑑 =  12,24 𝑚𝑚 

Portanto definindo-se o coeficiente de segurança, CS = 2, resistência ao 

escoamento Sy = 530 Mpa , torque de entrada T = 53,45 N.m, momento fletor máximo de  

12,35 N.m, o eixo procurado deverá ter diâmetro maior que d = 12,24 mm. 

No dimensionamento de eixos, a fadiga é uma falha comum, por isso no 

dimensionamento de sua estrutura precisamos garantir que irá suportar a fadiga. O 

Critério dinâmico de Soderberg é usado como parâmetro de projeto.  

Pelo equação de Soderberg tem-se: 

 
𝜎𝑎
𝑆𝑒
+
𝜎𝑚
𝑆𝑦

=
1

𝐶𝑆
  (15) 
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Sendo então o diâmetro do eixo, calculado tomando em consideração o limite de 

resistência a fadiga, é dado pela equação 16. 

 𝑑 =  √[32 ∗
𝐶𝑆

𝜋
 √ (

𝑀

𝑆𝑒
)
2

+ (
𝑇

𝑆𝑦
)

2

]
3

  (16) 

 

Sendo o limite de resistência no local crítico de uma peça de máquina, no nosso 

caso o eixo, na geometria e na condição de uso pode ser calculado de acordo com a 

literatura [8], através da formula de Marin, equação 17. 

 𝑆𝑒 = 𝑘𝑎𝑘𝑏𝑘𝑐𝑘𝑑𝑘𝑒𝑆�̀� (17) 

 

Onde:  

ka - fator de modificação de condição de superfície  

kb - fator de modificação de tamanho  

kc - fator de carregamento 

kd - fator de modificação de temperatura  

ke - fator confiabilidade  

kf - fator de concentração de tensão em fadiga, 

S'e - limite de resistência de espécime de teste do tipo viga rotativa  

6.7.1 Dimensionamento para fadiga 

 

De acordo com a tabela 7, o fator  𝑘𝑎 é dado pela equação 18. 
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 𝑘𝑎 = 4,51 ∗ 𝑆𝑢𝑡
−0,265 =  0,817 (18) 

Tabela 6 - Parâmetros para o fator de modificação superficial de Marin [8] 

Acabamento superficial Fator a Expoente b 

S kpsi S Mpa 

Retificado 1,34 1,58 -0,085 

Usinado ou laminado a frio 2,70 4,51 -0,265 

Laminado a quente 14,40 57,70 -0,718 

Como forjado 39,90 272,00 -0,995 

 

O fator de modificação de tamanho é na verdade um fator interativo, pois necessita 

do valor do diâmetro do eixo para calcula-lo. Realizando os cálculos e de acordo com a 

equação em [8], o fator  𝑘𝑏 será: 

 
𝑘𝑏 =

{
  
 

  
 (

𝑑

0,3
)
−0.107

= 0,819𝑑−0,107,      0,11 ≤ 𝑑 ≤ 2 𝑖𝑛

0,91𝑑−0,157,                                    2 < 𝑑 ≤ 10 𝑖𝑛

(
𝑑

7,62
)
−0,107

= 1,24𝑑−0,107     2,79 ≤ 𝑑 ≤ 51 𝑚𝑚

1,51𝑑−0,157                                             51 < 𝑑 ≤ 254 𝑚𝑚

 
(19) 

 

Para as especificações de projeto: 

 𝑘𝑏 = 1,24 ∗ 𝑑−0,107 = 0,8617 (20) 

O fator  𝑘𝑐 é dado pelo tipo de carga aplicada. Então, para flexão que  𝑘𝑐 = 1, pois: 

𝑘𝑐 = {
1         𝑓𝑙𝑒𝑥ã𝑜
0,85     𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙
0,59 𝑡𝑜𝑟çã𝑜

 

 

O  fator de temperatura 𝐾𝑑 é encontrado de acordo com a equação abaixo. 

  𝑘𝑑 = 0,975 + 0,432(10−3)𝑇𝑓 − 0,115(10
−5)𝑇𝑓

2 + 0,104(10−8)𝑇𝑓
3 − 0,595(10−12)𝑇𝑓

4 (21) 

Onde 70 ≤ 𝑇𝑓
 ≤ 1000℉ 

Para esse projeto a temperatura de operação em 25ºC = 77ºF. Portanto: 

 𝑘𝑑 = 1,00 
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O fator de confiabilidade é devido a natureza dos dados, dessa forma tomamos o 

valor na tabela 8, para a confiabilidade escolhida, 95% é 

 𝑘𝑒 = 0,868 

Tabela 7 - Fatores de confiabilidade  𝑘𝑒, correspondentes a 8% de desvio padrão do 

limite de resistência 

Confiabilidade, % Variante de transformação  𝒛𝒂  Fator de confiabilidade 𝒌𝒆  

50 0 1,000 

90 1,288 0,897 

95 1,645 0,868 

99 2,326 0,814 

99,9 3,091 0,753 

99,99 3,719 0,702 

99,999 4,265 0,659 

99,9999 4,753 0,620 

O fator de concentração de tenções 𝐾𝑓 e é obtido de acordo com as equações 22 e 23. 

  𝑘𝑓 =
1

𝑘
 (22) 

  𝑘 = 1 + 𝑞( 𝑘𝑡 − 1) (23) 

 

Figura 35 - Diagrama de fatores teóricos de concentração de tensão 
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Figura 36 - Valores de q para diversos raios de entalhe 

 

Sendo o valor de  𝑘𝑡  e 𝑞 é obtido pela figura 35 e 36. 

 𝑘𝑡 =   1,6  e q = 0,82 

Portanto, 

 𝑘𝑓 = 0,670 

Após o cálculo de todos os fatores, o diâmetro mínimo aceitável para o projeto do eixo 

de entrada, pelo critério de Soderberg, é encontrado resolvendo a equação 16. 

𝑑 =  √[32 ∗
𝐶𝑆

𝜋
 √ (

𝑀

𝑆𝑒
)
2

+ (
𝑇

𝑆𝑦
)

2

]
3

 = 14,08 𝑚𝑚  

Então, qualquer valor acima de 14,08 mm poderá ser usado para o diâmetro do eixo. 

Nesse trabalho o diâmetro será arredondado para 15 mm, por questões práticas. 
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6.8 Mancais  

 

Existem dois tipos de mancais, os mancais de contato rolante (mancais de rolamento) 

e os mancais de munhão (mancais de deslizamento). Como o próprio nome diz, nos 

mancais de rolamento nesse tipo de mancal a carga principal é suportada por meio de 

elementos de rolamento. De acordo com o [8], diversos fatores devem ser levados em 

consideração pelo projetista em um projeto de mancal, são eles carregamento de fadiga, 

fricção, calor, resistência a corrosão, problemas cinemáticos, propriedades do material, 

lubrificação, tolerâncias de usinagem, montagem, uso e custo. 

Atualmente, muitos fabricantes de mancais disponibilizam a tecnologia a preços 

acessíveis. Portanto, nesse projeto escolheu-se procurar em catálogos de fabricantes o 

mancal mais apropriado para o eixo do rotor.  

Antes da consulta dos catálogos, é preciso definir as restrições iniciais para o 

mancal. O mancal deve precisar do mínimo de manutenção possível, ser de fácil 

montagem e ter a vida razoavelmente longa, pois a turbina estará em uma área isolada 

dos centros urbanos dificultando o acesso de técnicos aos componente da máquina.  

Existe grande variedade de fabricantes de rolamentos com grandes diferenças, o 

projeto da turbina hidrocinética requer dois mancais no total. Serão dois mancais para o 

eixo de entrada da caixa multiplicadora.  

Na escolha dos mancais para o eixo de entrada, foram selecionados dois mancais 

de rolamento do tipo esfera. Este tipo rolamento é amplamente usado numa variedade de 

aplicações, sendo de fácil utilização e aceitam um pouco de desalinhamento. Os mancais 

de esferas não aceitam esforços axiais, todo o esforço axial devido à correnteza será 

absorvido pela caixa multiplicadora. O mancal de rolamento escolhido será o modelo 

16002 da empresa SKF, as especificações completas são dadas pelo catalogo do 
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fabricante se encontram ao final do trabalho. As cargas em cada um dos mancais foram 

calculadas na parte de dimensionamento do eixo. Desse modo, a seleção do rolamento foi 

feita levando em consideração as cargas estáticas e dinâmicas. Um resumo das 

características do mancal encontra-se na tabela 8. A figura 37 mostra o mancal 

esquematizado, as dimensões se encontram em anexo. 

 

Figura 37 - Mancal de rolamento 

 

Tabela 8 -  Mancal de rolamento de esferas 

Mancal de esferas – SKF 16002 

Diâmetro [mm] 15 

Carga radial dinâmica [kN] 5,8 

Carga axial estática [kN] 2,8 

Rotação máxima [rpm] 32000 
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6.9 Acoplamentos 

 

O acoplamento é o elemento de máquina que tem a função de transmitir o movimento 

de rotação entre dois elementos. Na prática, seria muito difícil fabricar eixos com grandes 

dimensões a partir de uma única peça, isso dificultaria, por exemplo, a montagem de 

elementos, manutenção dos equipamentos, ou até a construção de máquinas.  

Os acoplamentos são classificados em fixos, moveis e elásticos. Os fixos são usados 

para unir duas árvores de maneira precisa. Já os elásticos admitem desalinhamento 

paralelo, angular e axial entra as árvores, sendo indicado para casos em que existam 

movimentos bruscos e menos precisão. Existem, também, acoplamentos acionados 

devido a um comando, sendo assim só se inicia a transmissão de torque e movimento 

quando acionados, um exemplo bem comum desse tipo de acoplamento é a embreagem 

de veículos. 

O acoplamento escolhido para o projeto é o acoplamento flexível, devido a suas 

características de correção de eventuais desalinhamentos. 

Na seleção e dimensionamento do projeto partimos do princípio que ele será usado 

em três pontos do projeto, um antes da caixa multiplicadora, outro após a caixa, conforme 

a foi mostrado no esquema de componentes do projeto. 

Essa disposição irá facilitar a montagem do conjunto, além de facilitar a troca e 

manutenção de qualquer componente do conjunto. O acoplamento procurado precisa estar 

dentro das especificações de projeto. O mais compacto é sempre preferido devido, peso, 

facilidade de mobilidade. Idealmente, ele deve tem o diâmetro de 30 mm 

O acoplamento escolhido para o projeto foi O acoplamentos ACRIFLEX AM. Os 

acoplamentos dessa linha são compostos por dois cubos simétricos de ferro fundido 

cinzento, e um elemento elástico alojado entre eles, de borracha sintética de elevada 
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resistência a abrasão. O interessante desse tipo de acoplamento são as vantagens na 

manutenção, dispensa lubrificação e aceita desalinhamentos no conjunto. O catálogo 

completo se encontra ao final do trabalho. As principais dimensões são dadas pela tabela 

9. 

Tabela 9 - Acoplamento selecionado 

Acoplamento ACRIFLEX – AM 2 

Diâmetro máximo [mm] 22 

Torque [N.m] 402 

Rotação máxima [rpm] 6000 

 

Figura 38 - Acoplamento Acriflex AM. Fonte: Catálogo Acriflex 

6.10 Sistema de Freio  

 

O freio é um componente muito importante para o projeto da turbina hidrocinética. 

Sua função é de regular a velocidade do eixo. Se a velocidade estiver muito acima da 

velocidade suportada pelos componentes da turbina, o freio é acionado e a velocidade é 

reduzida para prevenir falhas ou danos permanentes. 

Existem duas possibilidades para a localização do freio na turbina hidrocinética, a 

primeira seria imediatamente antes da caixa multiplicadora, onde a rotação é de 133 rpm 

e o torque será de aproximadamente 53,45 N.m ou o freio poderá ser inserido após a caixa 

multiplicadora. Nessa localização o eixo roda a aproximadamente 1150 rpm, porem com 
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um torque de 6,14 N.m. Nesse trabalho, assim como na maioria de projetos de turbinas 

eólicas e hidrocinéticas, o freio será colocado entre o gerador e a caixa multiplicadora 

onde torque é menor.  

Existem variados tipos de freios mecânicos. Entre os mais usados em projetos de 

turbinas eólicas e por similaridade, em turbinas hidrocinéticas, são os freios 

eletrohidraulicos, hidráulicos, pneumáticos e magnéticos.  

Cada um possui suas peculiaridades. Por exemplo, o freio eletrohidráulico que não 

faz uso de unidade hidráulica, pois tem o atuador composto por um motor elétrico. Já o 

freio hidráulico consiste em um custo menor que o freio eletrohidráulico pois dispensa 

toda a parte elétrica, o acionamento é feito por uma unidade hidráulica e a pressão de óleo 

é o que regula o fechamento do freio. O Magnético tem a frenagem mais precisa, funciona 

com a aplicação de voltagem na bobina de freio, criando um campo magnético e freando 

o eixo. Finalmente, no freio pneumático, o ar comprimido é o fluido de operação, ele atua 

como pinça e freia o sistema, como o ar é pouco denso, nesses freios a capacidade de 

frenagem é menor se comparada aos anteriores. 

Então, para a seleção do equipamento é necessário um freio compacidade de 

frenagem maior que 6,14 N.m. Foi escolhido o freio ROBA®-quick electromagnetic 

brake, size 3, type 520.20, com as especificações dadas pela tabela 11. 

Tabela 10 - Resumo das informações do freio 

ROBA – Freio eletromagnético - size 3 

Torque nominal [N.m] 8,5 

Potencia elétrica [W] 13 

Velocidade máxima 8600 

Peso [mm] 0,42 

Diâmetro [mm] 20 
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6.11 Chavetas 

 

As chavetas são comumente usadas em projetos mecânicos em geral, sua função 

é realizar a ligação de elementos rotantes e transmitir torque do elemento principal para 

o outro elemento.  No caso da turbina hidrocinética, a chaveta será colocada para a 

transmissão de torque do rotor para o eixo de entrada e nos acoplamentos. O 

dimensionamento das chavetas é dado pela norma DIN 6885.   

O material indicado para chavetas é o st60 ou st80 (ABNT 1050 ou 1060). Nesse 

dimensionamento foi escolhido para o material da chaveta o ABNT 1050. Ele apresenta 

tensões admissíveis de:   

 Tensão admissível ao cisalhamento -   τ =  60 𝑁/𝑚𝑚2  

 Tensão admissível ao esmagamento - 𝜎  =  100 𝑁/𝑚𝑚2 

 

Como já vimos, o torque na árvore é dado pela equação 24. 

 𝑇 = 
𝑃𝑜𝑡
 𝜔

 (24) 

𝑇 =
745,7

13,95
= 53,45 𝑁.𝑚 

A força tangencial (FT), para o raio do eixo igual a 15mm é calculada pela equação 25. 

 𝐹 =
𝑇

𝑟
 (25) 

𝐹 = 3563,33 𝑁 

Assim, o dimensionamento do comprimento da chave por cisalhamento é dado pela 

equação 26. 

 𝜏 =
𝐹

𝑏. 𝑙𝑐
  (26) 
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𝑙𝑐 =
𝐹

𝜏. 𝑏
= 7,42 𝑚𝑚 

Onde b = 8 pela norma, para um diâmetro de eixo de 30mmm. 

Por outro lado o dimensionamento por pressão de contato, pela equação 27. 

 𝜎 =
𝐹

𝑙𝑒 . (ℎ − 𝑡1)
 (27) 

 

Portanto, o comprimento será: 

𝑙𝑒 =
𝐹

𝜎 . (ℎ − 𝑡1)
=   11,88 𝑚𝑚 

O comprimento mínimo da chaveta será 𝑙𝑚𝑖𝑛 = 12 𝑚𝑚, 𝑝𝑜𝑖𝑠 𝑙𝑒 > 𝑙𝑐 𝑒  𝑙𝑒 ≅ 12 𝑚𝑚. 

Escolhe-se qualquer valor acima de 12mm. Por questão de estabilidade entre a árvore e o 

cubo da engrenagem adora-se o comprimento da chaveta o mesmo comprimento do cubo. 

6.12  Estrutura de apoio 

 

É necessário uma estrutura para que seja feita a montagem dos componentes, 

dando sustentação para o conjunto. A estrutura foi projetada em aço 1045, fabricado a 

partir de chapas metálicas. Um bom motivo para a escolha do aço é a resistência 

necessária para suportar os esforços que a estrutura está submetida.  

A tabela 11 traz um resumo das massas de cada componente da turbina, assim 

como a massa total sem o peso da estrutura.  
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Tabela 11 - Massas dos componentes, massa total e peso total atuando na estrutura. 

Componente Massa [Kg] 

Rotor 14 

Mancais 0,053 

Freio 0,4 

Gerador 21,2 

Caixa multiplicadora (aprox.) 25 

Massa total [Kg] 60,65 

 

A estrutura concebida, com a ajuda do software de desenho SolidWorks 2016, é mostrada 

na figura 39. 

 

Figura 39 - Estrutura desenhada no SolidWorks 

 

Escolheu-se a geometria priorizando a simplicidade. No modelo mostrado pela figura 

39 o local de cada componente da turbina está indicado por um retângulo facilitando a 

visualização. Existem, também, 6 engastes de cada lado para a montagem. A ideia é que a 

estrutura seja montada em uma carcaça. Essa carcaça, por sua vez, vedará a turbina protegendo 

os componentes mecânicos da ação da água.    



59 

 

O estudo dos esforços estáticos da estrutura foi feito através de simulação 

computacional, com o auxílio do software ANSYS 16.0. Os engastes foram considerados 

fixos, como na figura 40, enquanto as forças foram aplicadas nas posições dos 

equipamentos. A figura 41 ilustra as forças consideradas, assim como os suportes fixos.  

 

 

Figura 40 - Detalhe dos engastes da estrutura 

 

 

Figura 41 - Forças e engaste da estrutura representado no Software Ansys 

O resultado da simulação para a distribuição da tensão ao longo da estrutura é 

dado pela figura 42. Nota-se que a tensão máxima será em torno de 13 MPa. O coeficiente 

de segurança mostrado na figura 43, reafirma que a estrutura é robusta e suportará, com 

folga, todos os esforços em que está submetida. 
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Figura 42 - Distribuição da tensão ao longo da estrutura 

 

Figura 43 - Fator de segurança 

 

Logo, as dimensões gerais do chassi são dados pela figura 44. 

 

Figura 44 – Dimensões gerais da estrutura 
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O conjunto completo formado pela estrutura e os equipamentos é mostrado em 

anexo, porém é importante conhecer a direção do fluxo da corrente em relação à turbina 

hidrocinética. Nas figuras 45 e 46, são apresentados dois desenhos do equipamento 

somado à condição de operação de acordo com o fluxo de água que passa pela turbina. 

 

 

Figura 45 – Vista isométrica da turbina e fluxo da corrente de água 

 

 

Figura 46 – Vista superior da turbina e fluxo da corrente de água 
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7 Conclusão 

Gerar energia a partir da corrente dos rios é uma grande possibilidade do uso de 

energia limpa e renovável. O nosso país tem um grande potencial hidrográfico para a 

geração hidrocinética e, ao mesmo tempo, em regiões de rios abundantes, existe uma 

população que não é atendida pela rede de transmissão de energia elétrica.  Esse projeto 

pode gerar energia para as necessidades básicas de uma comunidade, beneficiando 

economicamente e socialmente um grande número de pessoas. No trabalho foi possível 

mostrar quais são os principais componentes que esse tipo de geração de energia requer, 

assim como, de que maneira os componentes estão dispostos dentro do equipamento. A 

geração de 1HP se mostrou suficiente para atender as pequenas populações com demanda 

de energia baixa.  

Além disso, o trabalho apresentou noções básicas para o projeto mecânico e 

seleção de equipamentos, cálculos de cargas em eixo, diagrama do corpo livre, forças 

resultantes e etc. Esse conhecimento foi adquirido em diversas disciplinas da graduação 

em Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e aplicado ao caso 

da hidrogeração. O uso do Software Solidworks foi necessário para que a montagem final 

da turbina fosse concluída, foram desenhadas as peças dimensionadas, de acordo com as 

especificações do fabricante. O desenho de peças, dimensões e montagem no software, 

proporcionou a união de elementos teóricos com a parte prática. 

Conforme o trabalho foi se desenvolvendo, foi possível ter noção da viabilidade 

que o Brasil possui para o aproveitamento da energia das correntes de água dos rios.  Com 

o aprimoramento da turbina hidrocinética é possível levar a tecnologia para diversas áreas 

com resultados promissores, replicando sucessivamente projetos ao longo das regiões 

isoladas da rede elétrica. É esperado que a difusão desse projeto contribua para trazer a 

energia renovável para o centro dos debates.  
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É importante ressaltar, também, que o projeto precisa ser continuado. Algumas 

peças da turbina não foram selecionadas, devido ao foco do trabalho ser os componentes 

mecânicos. Portanto para trabalhos futuros, pode-se citar algumas sugestões como: a 

criação da carcaça do equipamento, assim como a análise das vibrações do sistema, estudo 

térmico do equipamento, construção de um protótipo para otimização e validação dos 

resultados.   
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9 Anexos 

9.1 Catálogos
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9.2 Conjunto Turbina Hidrocinética 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Conjunto Turbina Hidrocinética A2

Projeto Final de Graduação

Prof. Armando Carlos de Pina Filho

Data: 24/01/2017

Alex Rodrigo de Oliveira Faria

Unidades: mm

Primeiro Diedro

Escala: 1:5

Núm Qnt. Especificação Observação

Componentes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pá

Rotor

Mancal de rolamento de esferas

Eixo do Rotor

Mancal de rolamento de rolos cônicos

Caixa de Engrenagens

Gerador

Acoplamento

Base

Chaveta

3

1

1

1

1

1

1

3

1

5

1

Aerofólio NREL S822 - Fibra de vidro

Fibra de vidro

Aço 1045

SKF - SY 35 TF

SKF 32005 X/Q

TGM Premium Stephan

Acriflex AM 3 

ABNT  1050

WEG W22 High Efficiency

Aço 1045

ROBA - quick eletromagneticFreio Eletromagnético
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