
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

FLÁVIO JOSÉ ALEXANDRE LINARD 

PROJETO DE UM GERADOR COM ÍMÃS PERMANENTES E FLUXO AXIAL DE 50 KW 

PARA APLICAÇÃO EM GERAÇÃO EÓLICA DISTRÍBUIDA 

FORTALEZA 

2014



    

 

FLÁVIO JOSÉ ALEXANDRE LINARD 

 

 

 

 

 

PROJETO DE UM GERADOR COM ÍMÃS PERMANENTES E FLUXO AXIAL DE 50 KW 

PARA APLICAÇÃO EM GERAÇÃO EÓLICA DISTRÍBUIDA 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal do Ceará, como requisito 

parcial à obtenção do título de mestre em 

Engenharia Elétrica. 

 

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Silva Thé 

Pontes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2014  



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará 

Biblioteca de Pós-Graduação em Engenharia - BPGE 
 

 
L716p Linard, Flávio José Alexandre. 

Projeto de um gerador com ímãs permanentes e fluxo axial de 50 kw para aplicação em 

geração eólica distribuída  / Flávio José Alexandre Linard.  – 2014. 

84 f. : il. color., enc. ; 30 cm. 

 

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Tecnologia, Departamento 

de Engenharia Elétrica, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Fortaleza, 2014. 

Área de Concentração: Sistema de Energia Elétrica. 

Orientação: Prof. Dr. Ricardo Silva Thé Pontes. 

 

1. Engenharia elétrica. 2. Energia eólica. 3. Método dos elementos finitos. I. Título. 
 

 

        CDD 621.3 

 

 



    

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus. 

Aos meus pais, A todos os familiares, Amigo. 



    

 

AGRADECIMENTO 

 

À Deus. 

Ao Prof. Dr. Ricardo Thé, pela orientação para elaboração desse trabalho. 

À CAPES, pelo apoio financeiro via bolsa de mestrado. 

Ao CENAPAD pelo suporte computacional para realização desse trabalho.  

A todos(as) professores(as) do Departamento de Engenharia Elétrica, pelo 

ensinamento repassado e ao secretário Rafael. 

Aos professores Victor Aguiar e Danilo Nobre pelas sugestões dadas para 

melhoria dessa dissertação. 

Aos colegas do Lamotriz. 

A meus familiares, em especial minha mãe e minha irmã. 

A minha namorada Gilda, pelo incentivo durante a realização desse trabalho.  

Aos colegas da turma de mestrado, pelas reflexões, críticas e sugestões recebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O presente é a única coisa que não tem fim.” 

                                       (Erwin Schrödinger) 



    

 

RESUMO 

 

Atualmente, existe uma tendência mundial para a busca de novas fontes de energia com a 

menor agressão possível ao meio ambiente e ao homem, principalmente com vistas à geração 

de eletricidade. No Brasil, de acordo com o banco de informação de geração da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a geração por fonte eólica já totaliza cerca de 2.788 

MW de potência em operação. Além dos já instalados, 163 parques eólicos estão em 

construção e mais 127 foram outorgados pelo governo, nos diversos estados brasileiros. Este 

cenário, favorável ao desenvolvimento de energia eólica, leva a diversos trabalhos na área, 

relacionados tanto à previsão de vento, como a novas máquinas elétricas para aerogeradores. 

Considerando esta tendência, a presente dissertação visa o projeto de um gerador elétrico, 

com potência de 50 kW, utilizando-se ímãs permanentes de Neodímio-Ferro-Boro, para 

aplicação na geração de eletricidade a partir da energia eólica. A topologia escolhida para o 

gerador é a da máquina de Torus, caracterizada por ser simples, compacta e de alta eficiência. 

A modelagem 3d eletromagnética para análises dos campos no gerador elétrico é feita através 

do software comercial COMSOL Multiphysics
®
, que utiliza o Método de Elementos Finitos 

(MEF) para discretizar o domínio estudado. 

 

Palavras-Chave: Máquina de Torus. Energia eólica. Método de Elementos Finitos. 

COMSOL. Modelagem 3d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

ABSTRACT 

 

Today, there is a worldwide trend in the search for new sources of energy with the lowest 

possible environmental pollution and the minimum hazard for the human health, mainly due 

to the generation of electricity. In Brazil, according to the information database for electricity 

generation from Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, the energy production 

through wind power totalizes about 2.788 MW of power in operation now. Additionally, 163 

wind farms are under construction and 127 more were allowed by the government for all the 

Brazilian states. This scenery, favorable to the development of wind energy, leads to several 

works of research in the area, related to both wind forecast and the new electric machines for 

wind turbines. Considering such tendency, this dissertation aims to project an electric 

generator with the power of 50kW, using Neodymium-Iron-Boron permanent magnets, to be 

exploited in generating electricity from wind energy. The chosen topology for the generator is 

that of the Torus machine, characterized by being simple and compact as well as by having a 

high efficiency. The electromagnetic modeling for analysis of the electric field generator is 

made by employing the commercial software COMSOL Multiphysics
®

, which uses the Finite 

Element Method (FEM) to discretize the studied domain. 

 

Keywords: Torus machine. Wind Energy. Finite Element Method. COMSOL. 3d Modeling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apesar de a matriz energética brasileira ser considerada “limpa”, tem sido 

observada uma crescente busca por fontes de energias renováveis tais como energia solar, 

biomassa e também a energia proveniente dos ventos, a energia eólica. 

Muitos estudos em energia eólica têm sido desenvolvidos, recentemente, na busca 

da definição dos melhores locais para instalação de parques eólicos, bem como pesquisas 

relacionadas a geradores elétricos mais eficientes, para a transformação da energia cinética 

dos ventos em energia elétrica. 

Diversos modelos de geradores são utilizados em turbinas eólicas. Um tipo de 

muito utilizado em geração eólica é o gerador de indução duplamente alimentado, conhecido 

como DFIG. Outro que vem sendo empregado é o gerador síncrono com ímãs permanentes. 

Na Tabela 1.1, são listados seis modelos de geradores para fins eólicos (PINTO, 2013). 

 

Tabela 1.1 – Modelos de geradores 

Tipo de gerador 

Indução com gaiola de esquilo 

Síncrono a ímã permanente 

Síncrono com rotor bobinado 

Indução duplamente alimentado com escovas 

Indução duplamente alimentado sem escovas 

Relutância duplamente alimentado sem escovas 

 

Os geradores eólicos podem ser utilizados em geração de energia de forma 

descentralizada, a chamada Geração Distribuída (GD). Existem diversas maneiras para se 

definir a GD. A divergência está, normalmente, no que diz respeito ao ponto de conexão do 

gerador na rede, nos níveis máximos de potência e na subclassificação dos empreendimentos. 

Uma definição bem aceita é a de que a GD é uma fonte de geração conectada 

diretamente à rede de distribuição ou ao consumidor [35]. As vantagens da geração 

distribuída, sobre a geração convencional, são de que, na primeira, é possível instalar as 

centrais geradoras (neste caso, parques eólicos) a uma menor distância dos grandes centros 
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consumidores, possibilitando uma redução no transporte de grandes blocos de energia elétrica 

por linhas de transmissão, reduzindo-se, assim, os custos e as perdas. 

Segundo [35], a geração distribuída em função da potência é dividida em: 

- Micro GD: menor que 10kW; 

- Pequena GD: entre 10kW e 50kW; 

- Média GD: entre 50kW e 5MW; 

- Grande GD: entre 5MW e 500MW. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar um estudo quantitativo do 

projeto de um gerador de fluxo magnético axial com 50kW de potência, do tipo Torus com 

ímãs permanentes de Neodímio-Ferro-Boro (NdFeB), o qual possa ser utilizado em geração 

de energia de forma distribuída em pequenas comunidades, classificada entre micro e pequena 

GD. 

A partir da potência de saída desejada, foram desenvolvidos cálculos para o 

projeto e especificações do gerador, utilizando-se equações analíticas presentes em [23], 

tomando como modelo a topologia do gerador do tipo Torus, utilizada em trabalhos de [18], 

[19], [20], [21]. Foi feito um desenho da máquina no software comercial COMSOL 

Multiphysics
®

 e análises dos campos eletromagnéticos foram realizadas para a validação do 

projeto. 

Este trabalho possui sua estrutura dividida em cinco capítulos. Uma breve síntese 

de cada um deles é feita a seguir. 

No Capítulo 2, é apresentado um panorama da energia eólica no mundo, no Brasil 

e no Ceará, mostrando os principais produtores, e contextualizando o cenário para o objetivo 

do trabalho. 

Em seguida, no Capítulo 3, é mostrado um histórico sobre os geradores de ímãs 

permanentes de fluxo magnético radial e axial e é, também, apresentada a topologia que será 

utilizada no desenvolvimento do trabalho. 

O Capítulo 4 detalha o dimensionamento do gerador, através de equações 

analíticas contidas na literatura clássica, e as especificações dos materiais que serão utilizados 

para a simulação da máquina. 

São realizadas, no Capítulo 5, as simulações computacionais e a análise dos 

principais resultados obtidos. 

Por fim, no Capítulo 6, apresenta-se uma conclusão geral, relativa a todo o estudo 

desenvolvido, juntamente com sugestões de trabalhos futuros que podem ser desenvolvidos. 
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2  PANORAMA DA ENERGIA EÓLICA 

 

Nos últimos 10 anos, a necessidade por eletricidade aumentou e os impactos 

ambientais causados pela produção de energia passaram a ser tratados com uma maior 

atenção. No mundo, a demanda global por eletricidade é suprida, principalmente, através de 

combustíveis fósseis e energia nuclear (MARQUES, 2004). Com isso, foi necessária a busca 

por fontes alternativas com menor impacto ambiental. 

Em 2011, a geração de energia elétrica no Brasil atingiu 531,8 TWh. Somadas as 

importações, que foram de 35,9 TWh, a oferta interna de energia elétrica foi de 567.7 TWh. O 

consumo final foi de 480,1 TWh (EPE, 2014). 

O Brasil apresenta uma matriz energética de origem, predominantemente, 

renovável, sendo que a geração hidráulica responde por 74% da oferta de eletricidade. 

Somando-se as importações, que, essencialmente, são de origem renovável, pode-se afirmar 

que 89% da eletricidade no Brasil são originados de fontes renováveis (EPE, 2014). 

Entre as tecnologias para geração de eletricidade consideradas “limpas”, a mais 

promissora, em algumas regiões do Brasil, é a energia obtida através dos ventos. A região 

nordeste e o Estado do Ceará, em particular, devido às suas condições geográficas, 

apresentam grande potencial para instalação desta forma de geração de energia 

(FONTENELLE e SOUZA, 2004). 

O interesse por fontes de energia renováveis no contexto mundial é, cada vez, 

maior, principalmente devido à preocupação com o aquecimento global. Nos últimos anos, os 

investimentos em energia eólica cresceram e, recentemente, foram instalados pelo mundo 

inúmeros parques eólicos. 

Assim, neste capítulo, são apresentados panoramas da energia eólica pelo mundo, 

pelo Brasil e, em especial, pelo Estado do Ceará, onde a energia proveniente dos ventos vem 

sendo bastante explorada. São mostradas aqui as áreas de maior potencial eólico e também 

onde estão instalados numerosos parques eólicos. 

 

2.1 Energia eólica pelo mundo 

 

A capacidade de energia eólica instalada no mundo em 1990 era inferior a 2.000 

MW. Em 1994, a quantidade subiu para 3.734 MW, sendo dividida entre Europa (45,1%), 

América (48,4%), Ásia (6,4%) e outros países (1,1%). Em 1998, a capacidade instalada 

chegou a 10.000MW e, no final de 2002, ultrapassou 32.000 MW (ANEEL, 2012). 
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Na última década, o interesse pelo uso da energia eólica cresceu 

consideravelmente. De acordo com Sales (2009), entre 2002 e 2006, trinta por cento de toda 

capacidade energética anual instalada na União Européia, foram de geração eólica. 

Na América do Norte, os Estados Unidos da América tornaram-se, no fechamento 

de 2008, o país com maior capacidade instalada, ultrapassando a Alemanha. Contudo, desde o 

fim de 2010, a China é a líder no ranking mundial, com 44.773 MW de capacidade de energia 

eólica instalada (WWEA, 2014). Na América Latina, os países que mais investiram em 

energia elétrica gerada pelos ventos foram Brasil e México, atingindo 1.543MW e 1.002MW, 

respectivamente, de capacidade instalada em junho de 2012. 

A Tabela 2.1 apresenta a evolução, dos quinze principais países, em capacidade de 

energia eólica instalada, do fim de 2010 até junho de 2013. Juntos, eles possuem mais de 90% 

da capacidade instalada no mundo. 

 

Tabela 2.1 – Capacidade de energia eólica instalada de dezembro de 2010 até junho de 2013. 

Posição País 

Capacidade 

Total/Jun 

2013 (MW) 

Capacidade 

Total/Dez 2012 

(MW) 

Capacidade 

Total/Dez 2011 

(MW) 

Capacidade 

Total/Dez 

2010 (MW) 

1 China  80,824 75,324 62,364 44,733 

2 USA 60,009 60,007 46,919 40,180 

3 Alemanha 32,422 31,308 29,075 27,215 

4 Espanha 22,907 22,785 21,673 20,676 

5 India 19,564 18,321 15,88 13,065 

6 Reino Unido 9,610 8,228 6,018 5,203 

7 Itália 8,415 8,152 6,877 5,797 

8 França  7,821 7,623 6,640 5,660 

9 Canadá 6,578 6,201 5,265 4,008 

10 Dinamarca 4,578 4,162 3,927 3,734 

11 Portugal 4,564 4,542 4,379 3,702 

12 Suécia 4,066 3,743 2,798 2,052 

13 Austrália 3,059 2,584 2,226 1,880 

14 Brasil 2,788 2,507 1,429 930 

15 Japão 2,655 2,614 2,501 2,304 

 

Resto do mundo 26,204 24,174 18,778 15,805 

 

Total 296,255 282,275 237,717 199,739 

Fonte: WWEA, 2013. 

 

O interesse pela instalação de novos parques eólicos continua em plena ascensão. 

Os dez principais países que utilizam a energia eólica estão investindo, fortemente, em 

pesquisa e desenvolvimento, para viabilizarem parques eólicos offshore. Somente na costa da 

Alemanha (Mar do Norte e Mar Báltico), planejava-se instalar, gradativamente, 20GW até 
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2009, mas devido às novas diretrizes do governo alemão, este valor passou para 10GW. Hoje, 

a Alemanha é o terceiro país do mundo em capacidade de energia eólica instalada (SALES, 

2009). 

 

2.2 Energia eólica no Brasil 

 

Desde a década de 1970, o potencial eólico brasileiro tem sido objeto de diversos 

levantamentos e estudos. Os primeiros estudos foram feitos na região Nordeste, 

principalmente no Ceará e em Pernambuco, de onde surgiu o Atlas do Potencial eólico do 

Ceará, elaborado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) do Governo do Ceará, e o Atlas 

eólico da região Nordeste, produzido e publicado pelo Centro Brasileiro de Energia Eólica 

(CBEE), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) (NETO, 2010). 

O potencial bruto levantado para exploração de energia eólica no Brasil está 

estimado em 143.470 MW, conforme mostra a Figura 2.1. O potencial foi estimado em áreas 

cuja velocidade média anual dos ventos é maior que 7,0 m/s, e para a altura de 50m 

(CRESESB, 2001). 

 

Figura 2.1 - Mapa eólico estimado do Brasil 

 

Fonte: CRESESB (2001). 
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Na região Nordeste, há um grande potencial eólico estimado, sendo, portanto, local de 

muitas pesquisas e investimentos na área de energia eólica (CRESESB, 2001). Essa 

concentração é representada na Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 – Concentração da energia eólica nas regiões brasileiras. 

 

Fonte: CEPEL (2001). 

 

O Atlas do potencial eólico brasileiro foi elaborado em 2001 encontrando-se, 

portanto, desatualizado. Com a evolução da tecnologia de energia eólica, possibilitou-se o 

desenvolvimento de turbinas comerciais mais eficientes e mais altas, podendo ultrapassar 100 

metros de altura. A esta altura, estima-se que o potencial eólico nacional supere os 300 GW 

(NOGUEIRA, 2011). 

Na América Latina, o Brasil é o país que mais investiu em energia eólica. Em 

2002, dentro do PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia), foram 

selecionados 54 projetos de parques eólicos totalizando 1.422,92MW. O programa aumentou 

consideravelmente a capacidade de geração eólica do Brasil, que antes era de apenas 22MW 

de capacidade instalada (SALES, 2009). A Figura 2.3 apresenta a evolução do Brasil em 

capacidade de geração eólica, destacando o impacto do PROINFA. Em junho de 2013, a 

capacidade eólica instalada no Brasil chegava a 2788 MW. Hoje, este número já ultrapassa os 

3,6 GW. 

Figura 2.3 – Capacidade acumulativa de geração de energia eólica no Brasil até 2012. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de WWEA (2012). 
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Alguns fatores podem impulsionar a energia eólica no Brasil, como o potencial 

que, considerando apenas ventos a 50 metros de altura, equivale a mais de 10 usinas de Itaipu 

(14GW), totalizam 143,4GW. Outro fator importante são os leilões específicos para 

contratação de energia eólica (SALES, 2009). 

 

2.3 Energia eólica no Ceará 

 

No Estado do Ceará, a energia proveniente dos ventos começou a ser explorada 

em maio de 1990. Na época, foi firmado um Protocolo de Intenções entre a Companhia de 

Eletricidade do Ceará (COELCE) e a Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 

(GTZ), que objetivava desenvolver o projeto “Mapeamento Eólico do Ceará”, para que, 

através deste, fosse possível avaliar e identificar áreas potencialmente favoráveis e com mais 

recursos eólicos para implantação de parques eólicos (LAGE e BARBIERI, 2001). 

O convênio previa levantar e registrar dados sobre os ventos no Ceará, com as 

chamadas estações anemométricas, que são formadas por computadores e sistemas para medir 

a velocidade do vento (FONTENELLE e SOUZA, 2004). A parceria previa a instalação de 

três estações: em Cofeco, Fortaleza; em Jericoacoara, Jijoca; e em Palmeiras, Beberibe. O 

estudo durou dois anos (LAGE e BARBIERI, 2001). 

Ainda na década de 1990, foram realizados, no Estado, os primeiros investimentos 

para geração de energia através dos ventos. Foram instalados três parques eólicos, com 

potência de 17,4 MW. Segundo informações da empresa fabricante dos aerogeradores, a 

Wobben Wind Power, o primeiro foi localizado na Taíba, no município de São Gonçalo do 

Amarante; o segundo localizou-se na Prainha, em Aquiraz; e o terceiro na Praia Mansa, em 

Fortaleza. Os três são mostrados na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 – Primeiros parques eólicos do Ceará: Fortaleza (2,4 MW), Prainha (10 MW) e Taíba (5 MW).  

 

Fonte: adaptado de SEINFRA (2014). 



24 

  

Segundo dados da CRESESB, em 2001, o Estado do Ceará possui uma área 

territorial de 147.348 Km
2
 e possui um potencial eólico instalável de 5,8 GW, o que 

possibilita a geração anual de 12 TWh/ano, quando levados em conta ventos a partir de 7 m/s, 

a uma altura de 50 metros, e com fator de capacidade de 24%. 

No litoral do Estado do Ceará existem mais de 540 Km
2 

de dunas. Devido à 

baixíssima rugosidade da areia e sua orografia favorável, as usinas eólio-elétricas instaladas 

apresentam desempenho surpreendente (NETO, 2010). 

Aproveitando todo este potencial, o Governo do Ceará tem incentivado a 

exploração dos recursos energéticos de fontes alternativas e renováveis, em especial a fonte 

eólica. O Estado foi um dos beneficiados pelo PROINFA, com a introdução de 500 MW na 

sua matriz energética até o fim de 2010. 

O PROINFA é um programa de incentivo as fontes alternativas, promovido pelo 

Governo Federal, conforme descrito no Decreto Federal nº 5.025, de 2004. Este programa foi 

instituído com o objetivo de aumentar a participação da energia elétrica produzida por 

empreendimentos concebidos com base em fontes eólicas, biomassa e pequenas centrais 

hidrelétricas (PCH). Em relação às fontes eólicas, a região Nordeste foi a principal favorecida 

com esses projetos, que, em sua maioria, foram destinados ao Estado do Ceará. 

De acordo com [2], a partir dos resultados obtidos no 1º Leilão de Energia Eólica 

realizado no Brasil, o Estado do Ceará passará a ter um acréscimo de 572 MW de energia em 

sua matriz a partir de 2012. Neste dado não está sendo mencionada a geração de energia 

elétrica proveniente dos novos empreendimentos para produção de energia térmica e solar. 

Dos 54 projetos do PROINFA, 14 foram habilitados para o Estado do Ceará, o 

que representa 500,93 MW de energia. Até 2009, desses 14 projetos, 12 já haviam sido 

instalados, totalizando uma potência de 432,13 MW (SEINFRA, 2012). 

Os dois últimos parques eólicos propostos pelo PROINFA para o Estado do Ceará 

foram instalados em 2010, sendo estes as usinas eólicas de Praia do Morgado e Volta do Rio, 

ambas no município de Acaraú. 

Em maio de 2010, foi inaugurado o parque eólico de Praia do Morgado, que tem 

capacidade de 28,80 MW, instalado em uma área de 366 hectares e contando com 19 

aerogeradores de 1,5 MW. Em setembro de 2010, o último foi inaugurado, ou seja o Parque 

eólico de Volta do Rio, que ocupa uma área de 377 hectares, possui 28 aerogeradores, e tem 

capacidade instalada de 42,4 MW (CEMIG, 2012). 

Em 2012, o Ceará possuía 17 parques eólicos instalados, o que totaliza 518,9 MW de 

energia elétrica gerada pelos ventos. As usinas eólicas do Estado são apresentadas na Tabela 
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2.2. Hoje, o Ceará possui 22 parques eólicos instalados e mais 70 em construção, totalizando 

661 MW de potência instalada. 

  
Tabela 2.2 – Usinas eólicas em operação no Ceará 

Usina Município Potência (MW) 

Praia Formosa Camocim 104,4 

Canoa Quebrada Aracati 57,0 

Eólica Icaraizinho  Amontada 54,6 

Bons Ventos Aracati 50,0 

Volta do Rio Acaraú 42,4 

Parque Eólico Enacel Acaraú 31,5 

Eólica Praias de Parajuru Beberibe 28,8 

Praia do Morgado Acaraú 28,8 

Parque Eólico de Beberibe Beberibe 25,6 

Foz do Rio Choró Beberibe 25,2 

Eólica Paracuru Paracuru 23,4 

Taíba Albatroz São Gonçalo do Amarante 16,5 

Eólica de Canoa Quebrada Aracati 10,5 

Eólica Prainha Aquiraz 10,0 

Eólica Taíba São Gonçalo do Amarante 5,0 

Lagoa do Mato Aracati 3,2 

Mucuripe Fortaleza 2,4 

Fonte: ADECE, 2012 

 

2.4 Componentes dos aerogeradores 

 

Os aerogeradores têm por finalidade captar a energia cinética contida no vento e 

transformá-la em energia elétrica. Podem ser instalados no mar (off-Shore) ou na terra. 

Quanto à potência, podem ser classificados da seguinte forma: pequeno porte (menor do que 

500 kW), médio porte (de 500 kW a 1000 kW) e grande porte (maior do que 1 MW). 
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Possuem duas formas distintas, como apresentadas na Figura 2.5: eixo horizontal ou eixo 

vertical, sendo a primeira a mais utilizada. 

 

Figura 2.5 – Geradores de eixo horizontal e eixo vertical, respectivamente. 

  

Fonte: Montezano (2007). 

 

As principais partes constituintes do gerador eólico de eixo horizontal  são: torre, 

pás, nacele, cubo, eixo principal, caixa de engrenagem (presente apenas em algumas 

topologias), gerador elétrico, anemômetro e sistema de controle, que são apresentados na 

Figura 2.6 (RIBEIRO, 2010). 

 

Figura 2.6 – Principais componentes do gerador eólico 

 

Fonte: WEKKEN (2006). 
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2.4.1 Pás 

 

As pás são responsáveis pelo aproveitamento do vento. De acordo com Ribeiro 

(2010), podem apresentar diversas formas, ou configurações distintas, podendo ser 

construídas de compostos sintéticos, madeira e metais. A quantidade de pás em um 

aerogerador é diversa, porém, mais comumente, apresentam três pás. As principais razões 

para esta configuração são os menores esforços mecânicos e a menor emissão de ruído, isto 

devido ao fato da velocidade de ponta de pá não ultrapassar os 70 m/s (CARVALHO, 2003). 

  

2.4.2 Nacele e gerador 

 

A nacele é a parte onde os componentes são abrigados, incluindo o gerador 

elétrico. Geralmente, é feita de metal e a cobertura é de fibra de vidro. Diversos tipos de 

geradores podem ser utilizados em turbinas eólicas: 

 

• Geradores Assíncronos ou de Indução: 

    - Rotor em gaiola de esquilo (SCIG); 

    - Rotor bobinado (WRIG): 

        ■ Gerador de indução duplamente alimentado (DFIG). 

• Geradores Síncronos: 

    - Ímã permanente (PMSG); 

    - Excitação independente (WRSG). 

 

O gerador mais utilizado em turbinas eólicas é o gerador de indução. Ele tem 

várias vantagens tais como ser robusto e possuir uma mecânica simples e, por ser construído 

em série, apresentar baixo preço. Sua desvantagem é que o estator tem uma corrente de 

magnetização reativa. O rotor de um gerador de indução pode aparecer como um chamado 

rotor em curto-circuito (rotor em gaiola de esquilo) ou como rotor bobinado (WRIG) 

(ACKERMANN, 2005). 

O rotor em gaiola de esquilo (SCIG) tem sido a escolha predominante, devido à 

sua simplicidade mecânica, elevada eficiência e baixa manutenção. Este tipo de gerador é 

mostrado na Figura 2.7. O SCIG de configuração do Tipo A é diretamente acoplado à rede. 
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Figura 2.7 – Configurações típicas de geradores para turbinas eólicas. 

 

Fonte: Adaptado de Ackermann T (2005). 

 

No caso de um WRIG, as características elétricas do rotor podem ser controladas 

a partir do exterior e, assim, uma tensão de rotor pode ser imposta. A indústria de turbinas 

eólicas utiliza as seguintes configurações WRIG: Optislip, configuração do tipo B 

(apresentada na Figura 2.7), e o gerador assíncrono duplamente alimentado (DFIG). 

O DFIG consiste em um WRIG com os enrolamentos do estator diretamente 

ligados à rede trifásica e com frequência constante. O termo "duplamente alimentado" refere-

se ao fato de que a tensão sobre o estator é aplicada a partir da rede, e a tensão no rotor é 
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induzida pelo conversor de energia (ACKERMANN, 2005). O gerador DFIG de configuração 

do tipo C é mostrado na Figura 2.7. 

O gerador síncrono apresenta um custo mais elevado e uma maior complexidade 

mecânica do que um gerador de indução de potência semelhante. No entanto, tem uma clara 

vantagem que é o fato de não necessitar de uma corrente de magnetização reativa. O campo 

magnético no gerador síncrono pode ser criado utilizando-se ímãs permanentes ou com um 

enrolamento de campo convencional (ACKERMANN, 2005). 

Dois tipos clássicos de geradores síncronos têm sido utilizados em turbinas 

eólicas: o gerador síncrono com excitação independente (WRSG) e o gerador síncrono a ímã 

permanente (PMSG). 

Os enrolamentos do estator do WRSG são conectados diretamente à rede e, 

portanto, a velocidade de rotação é estritamente fixada pela frequência da rede de 

alimentação. O enrolamento do rotor é excitado com corrente contínua, usando-se anéis 

coletores e escovas, ou como uma excitatriz sem escovas com um retificador rotativo 

(ACKERMANN, 2005). 

Os fabricantes de turbinas eólicas Enercon e Lagerwey utilizam a turbina do tipo 

D (Figura 2.7), com um WRSG multipolar (de baixa velocidade) e sem caixa de engrenagens, 

o que é uma vantagem (ACKERMANN, 2005). 

A máquina de ímã permanente (PM) possui eficiência mais elevada do que a 

máquina de indução, isto devido à ausência de enrolamentos de campo. No entanto, os 

materiais utilizados para a produção de ímãs permanentes são de custo elevado e difíceis de se 

trabalharem durante a fabricação. Alguns dos fabricantes de turbinas eólicas que usam a 

configuração Tipo D com PMSG são Lagerwey, Winwind e Multibrid (ACKERMANN, 

2005). O gerador de indução requer pouca manutenção e, como consequência, possui uma 

longa vida em operação e custo reduzido (WEKKEN, 2006). 

Os geradores síncronos apresentam alta eficiência, podendo ser ligados 

diretamente à rede, desde que uma velocidade constante seja mantida. Segundo Ribeiro 

(2010), a frequência fornecida depende intrinsicamente da velocidade de rotação ser constante 

e, com isto, pode apresentar instabilidade caso a velocidade varie. 

Os geradores de fluxo magnético axial com ímãs permanentes, para fins eólio-

elétricos, vêm sendo alvo de pesquisas recentes como o trabalho realizado por (SABIONI et 

al., 2010). Nos capítulos subsequentes será discutida tal topologia. 
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2.5 Considerações finais 

  

Foi realizada, durante este capítulo, uma contextualização sobre a energia eólica 

no mundo, no Brasil e no Ceará, mostrando-se os maiores produtores. 

O potencial brasileiro de energia eólica é bastante elevado e vem sendo alvo de 

pesquisas nos últimos anos, o que levou a um crescimento na capacidade de energia eólica 

produzida no país. 

Existem diversas topologias de geradores para fins eólicos. Entre essas, 

encontram-se os geradores de ímãs permanentes. No próximo capítulo será feita uma 

abordagem sobre as topologias de geradores de ímãs permanentes. 
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3 GERADORES DE ÍMÃS PERMANENTES 

 

Neste capítulo, será apresentado um histórico sobre os geradores de ímãs 

permanentes, mostrando-se os geradores de fluxo magnético radial e axial, e dando-se ênfase 

à topologia Torus que será base deste trabalho. 

 

3.1 Histórico dos geradores  de ímãs permanentes 

 

As máquinas elétricas podem funcionar como motor ou gerador. Como motor, a 

máquina converte energia elétrica em energia mecânica, já o gerador, objeto de estudo deste 

trabalho, converte energia mecânica em energia elétrica. Elas podem ser classificadas em 

rotativas e lineares. As máquinas rotativas são divididas em máquinas CC e máquinas CA. A 

Figura 3.1 detalha a classificação geral das máquinas elétricas. 

 

Figura 3.1 – Classificação geral das Máquinas elétricas 

 

Fonte: adaptada de guia de especificações da WEG para motores elétricos (2014). 

 

Com relação à construção, as máquinas rotativas são constituídas de duas partes 

fundamentais: estator e rotor. O estator é a parte fixa da máquina, constituída de chapas de 
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aço laminadas, e o rotor é a parte girante da máquina. Nas máquinas síncronas, os 

enrolamentos de armadura e os de campo são colocados, respectivamente, no estator e no 

rotor. 

Uma importante diferença entre as máquinas elétricas está na concepção do rotor, 

sendo que na máquina síncrona de relutância a diferença também ocorre no estator. Com 

diferença somente na concepção do rotor, as principais máquinas CA são: 

 

 Máquina síncrona convencional com alimentação de campo externa; 

 Máquina síncrona convencional com excitatriz interna; 

 Máquina de indução com rotor tipo gaiola; 

 Máquina síncrona com ímã permanente. 

 

A última máquina citada é objeto de estudo deste trabalho. Basicamente, a 

máquina síncrona com ímã permanente não possui enrolamentos de campo, os quais são 

substituídos pelos ímãs permanentes com densidade de fluxo magnético constante. Tais ímãs 

são fixados, em alguns casos, tangencialmente na superfície do rotor, ou embutidos no mesmo 

(FITZGERALD et al., 2006). 

As máquinas com excitação a ímãs permanentes voltaram a aparecer devido ao 

desenvolvimento de novos materiais magnéticos como o Alnico, em 1931, o BoriumFerrite, 

na década de 1950 e, sobretudo, o Neodímio-Ferro-Boro (NdFeB), em 1983 (TIBOLA, 2009). 

Há poucos anos, com o aperfeiçoamento e queda nos custos dos ímãs de 

Neodímio-Ferro-Boro e o progresso da eletrônica de potência, as máquinas de fluxo 

magnético axial passaram a ser muito exploradas. Os ímãs são usados em substituição aos 

enrolamentos de campo, em máquinas elétricas. Estes ímãs, que em geradores elétricos são 

fixados na superfície do rotor, produzem um campo magnético constante, o qual induz uma 

tensão elétrica nos enrolamentos da armadura, ao girarem em torno do mesmo 

(FITZGERALD et al., 2006; TIBOLA, 2009). 

As máquinas síncronas de ímãs permanentes podem ser classificadas em duas 

topologias: máquina síncrona de fluxo magnético radial e máquina síncrona de fluxo 

magnético axial. Estas máquinas podem ser usadas para geração de energia elétrica através de 

turbinas eólicas. 

As principais máquinas de fluxo magnético axial possuem rotores e estatores na 

forma de disco. Uma diferença destas para as máquinas de fluxo magnético radial, é que as 
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primeiras possuem o rotor com grande diâmetro e com alto momento de inércia o qual pode 

acomodar um grande número de polos, e assim, operar em baixas rotações (TIBOLA, 2009). 

A primeira máquina síncrona de fluxo magnético axial empregada foi o disco de 

Faraday, que é uma máquina homopolar, cujo registro data de 1831. As máquinas de fluxo 

magnético radial foram inventadas em 1837 (LOUREIRO, 2008). 

 

3.2 Máquinas de fluxo magnético radial 

 

As máquinas de ímãs permanentes de fluxo magnético radial são conhecidas por 

terem maior capacidade de torque do que as máquinas de indução (M.I.), sendo sua eficiência 

também superior às M.I., devido à falta de enrolamentos do rotor. Uma desvantagem 

importante na fabricação dessas máquinas é a manutenção dos ímãs permanentes [14]. Outra 

desvantagem das máquinas com ímãs permanentes é sua limitação de potência, pois, a partir 

de certa faixa de potência, torna-se tecnicamente inviável construírem-se ímãs permanentes de 

grandes dimensões. Neste caso, são utilizados os enrolamentos de cobre com excitação 

externa para gerar o campo magnético dentro da máquina. Uma última desvantagem dos ímãs 

permanentes é a variação de temperatura dentro da máquina, que pode causar variação no 

campo magnético fornecido pelos ímãs (GURU e HIZIROGLU, 2000). Na Figura 3.2, pode 

ser vista a máquina de fluxo magnético radial. 

 

Figura 3.2 – Máquina síncrona de fluxo magnético radial 

Vista Frontal                                            Vista Lateral 

 

Fonte: Adaptado de LIBERT (2004). 
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Dentre as máquinas elétricas de fluxo magnético radial, a topologia mais usada é 

da máquina com rotor interno, sobre a superfície do qual os ímãs permanentes são colocados, 

conforme pode ser visto na Figura 3.3. Uma vantagem desta máquina é que sua construção é 

mais simples e, consequentemente, possui um custo menor do que outras máquinas de ímã 

permanente. 

A principal desvantagem desta máquina é a exposição dos ímãs permanentes aos 

campos desmagnetizantes, que são definidos como a diferença entre o campo magnético 

existente no interior do material e o campo externo aplicado. Esses geradores foram usados 

nas primeiras turbinas eólicas com acionamento direto (LIBERT, 2004). 

 

Figura 3.3 - Secção transversal da máquina de ímã permanente com rotor interno 

 
Fonte: LIBERT (2004). 

 

Outra topologia é da máquina de ímã permanente com rotor externo. Tal máquina 

consiste de um estator com ranhuras, localizado no centro, enquanto os ímãs são montados ao 

longo da circunferência interna do rotor. Uma vantagem desta topologia é que, como o 

diâmetro do rotor é maior do que para máquinas de fluxos magnéticos radiais convencionais, 

ela permite um maior número de polos (LIBERT, 2004). A sua configuração pode ser vista na 

Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 – Secção transversal da máquina de ímã permanente com rotor externo 

 

Fonte: LIBERT (2004). 
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Esses são dois exemplos de máquinas de fluxo magnético radial que podem ser 

usadas como geradores eólicos. Como já foi dito, existem também as máquinas de fluxo 

magnético axial que serão apresentadas a seguir. 

 

3.3 Máquinas de fluxo magnético axial 

 

Para aplicações com baixa velocidade e acionamento direto, as máquinas de fluxo 

magnético axial de ímãs permanentes são outra possibilidade. Estas máquinas possuem um 

maior diâmetro e um menor comprimento do que as máquinas de fluxo magnético radial. O 

fluxo dos ímãs permanentes é axial e a corrente flui radialmente. A máquina de fluxo 

magnético axial é mostrada na figura 3.5. 

 

Figura 3.5 – Máquina de fluxo magnético axial com ímãs permanentes, mostrando fluxo dos ímãs 

permanentes e direção da corrente 

    Vista Frontal                                                  Vista Lateral 

 

Fonte: Fonte: LIBERT (2004). 

 

Uma das máquinas de fluxo magnético axial com ímãs permanentes mais 

comumente estudadas, e muito utilizadas em geração eólica, é a máquina de fluxo magnético 

axial com núcleo toroidal apresentada na seção a seguir. 

 

3.3.1 Máquina de fluxo magnético axial com núcleo toroidal 

 

A máquina de fluxo magnético axial que possui bobinas enroladas ao redor de um 

estator e núcleo toroiral é conhecida como máquina de Torus. O estator da topologia pode 

aparecer em duas versões, sem ranhuras ou ranhurado, conforme mostrado nas Figuras 3.6 e 
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3.7. A primeira máquina de ímãs permanentes com estator sem ranhuras data da década de 

1980 (LOUREIRO, 2008; PARVIAINEM, 2005; AYDIN et al., 2001). 

 

Figura 3.6 – Máquina de Torus Fluxo Magnético Axial sem ranhuras com ímãs montados na superfície

 
Fonte: AYDIN (2004). 

 
Figura 3.7 – Máquina de Torus Fluxo Magnético Axial ranhurada com ímãs montados na superfície. 

 
Fonte: AYDIN (2004). 

 

Esta topologia foi definida por Spooner e é constituída por estator simples e rotor 

duplo e apresenta ímãs distribuídos na superfície do rotor, como visto nas Figuras 3.6 e 3.7 

(LOUREIRO, 2008; HUANG et al., 2001). 

A máquina de Torus pode atuar como motor ou gerador, sendo abordadas na 

literatura suas diversas vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens desta topologia estão 

suas características de simplicidade, de baixo custo, e a utilização de ímãs permanentes de 

Neodímio-Ferro-Boro, que possibilitam uma redução de volume e de massa e a obtenção de 

carregamento elétrico elevado (LOUREIRO, 2008). Destaque-se, ainda, que o arranjo 

compacto e a ação natural dos discos do rotor geram uma boa refrigeração dos enrolamentos 
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do estator, por estarem expostos ao ar (OSÓRIO et al., 2010). A máquina sem ranhuras 

apresenta uma vantagem adicional que é um menor torque de relutância, em função da não 

interação entre os ímãs permanentes do rotor e as ranhuras do estator (OSÓRIO et al., 2010). 

Quanto às desvantagens da estrutura Torus, a principal deve-se ao grande entreferro da 

máquina. Esta característica requer ímãs de maior espessura, o que eleva o custo da máquina 

(SABIONI et al., 2010). 

Na literatura, encontram-se muitas aplicações para a topologia Torus. Entre as 

mais citadas estão ventiladores, bombeamento de água, aeronaves e, principalmente, 

geradores eólicos de baixa potência, objeto de estudo deste trabalho (MAIA, 2011; GIERAS 

et al., 2008). 

O fluxo magnético desta estrutura pode aparecer em duas derivações, Torus-NN e 

Torus-NS conforme mostrado nas figuras 3.8 (a) e 3.8 (b). As figuras apresentam um estator 

ranhurado, mas as direções do fluxo também são válidas para estatores sem ranhuras. 

 

Figura 3.8 – Direção de fluxo para máquina de fluxo magnético axial com rotor ranhurado tipo NN e NS 

                  (a) Tipo NN.                                                                                  (b) Tipo NS. 

 

Fonte: HUANG (2001). 

 

No primeiro tipo o caminho do fluxo é por dentro do estator, o que exige núcleo 

com maior largura. Já na estrutura NS, o fluxo principal flui axialmente pelo estator que, por 

isso, requer pequena largura do núcleo (HUANG et al., 2001; SABIONI et al., 2010). 

Podemos ver os fluxos em uma visão 3D nas figuras 3.9 (a) e 3.9 (b). 
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Figura 3.9 – Fluxo 3D para máquinas com fluxo do tipo NN e NS 

(a) NN                                                       (b) NS 

 

                                                   
Fonte: HUANG (2001). 
 

A topologia Torus também pode aparecer na forma de multi-estágio, que também 

apresenta fluxos dos tipos NN e NS. A estrutura com dois estágios aparece com três rotores, 

sendo dois externos e um central, onde são colocados os ímãs permanentes, e dois estatores 

entre estes rotores, onde são colocadas as bobinas. Este modelo apresenta sempre um número 

de rotores a mais do que o de estatores. As figuras 3.10 (a) e 3.10 (b) mostram o fluxo na 

máquina com N = 3, onde N é o número de estágios. 

 

Figura 3.10 – Fluxo 2D para máquinas com fluxo magnético axial tipo NN e tipo NS com três estágios 

(a)  Tipo NN                                                                              (b) Tipo NS 

 
Fonte: AYDIN (2004). 

 

3.3.2 Principais pesquisas correlatas em máquinas de Torus para geração eólica 

  

Em Muljadi et al. (1998) é apresentado um projeto de uma máquina com estator 

na forma toroidal e ímãs permanentes de NdFeB. Foi construído um protótipo, e testes 

preliminares foram realizados em laboratório. Após análises, o gerador apresentou algumas 

vantagens para aplicação em energia eólica. O conceito modular é adequado para produção 
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comercial, a forma toroidal do enrolamento facilita fabricação, e o projeto de fluxo magnético 

axial torna mais fácil se aumentar a densidade de fluxo magnético no entreferro. 

Outro trabalho apresenta uma análise do enrolamento toroidal de uma máquina de 

fluxo magnético axial para um gerador eólico. Um modelo experimental da máquina foi 

construído e testado. Os ímãs permanentes em forma de U foram testados e analisados e os 

resultados matemáticos foram comparados com os dados experimentais havendo pequenas 

diferenças (KALLASTE e KILK, 2007). 

Em Maia et al. (2010) é feita uma discussão geral sobre o dimensionamento da 

máquina de Torus dando ênfase ao acoplamento do projeto térmico e eletromagnético. Esta 

topologia também é estudada para fins de geração eólica. O trabalho aponta que a máquina 

com enrolamento toroidal é uma solução adequada para aerogeradores. A modelagem foi feita 

utilizando softwares que discretizam o modelo por elementos finitos. 

O último trabalho apresentado nesta seção mostra um projeto de um gerador 

elétrico de fluxo magnético axial com ímãs permanentes de 10 kW, que é aplicado em 

geração eólica. Uma análise dimensional foi realizada e, após esta etapa, ocorreu a validação 

dos cálculos dimensionais utilizando-se elementos finitos. O modelo unidimensional e sua 

comparação com o método de cálculo através de elementos finitos forneceram o 

embasamento necessário para um dimensionamento mais confiável. A proposta de dois 

estágios demonstrou ser um fator complicador na montagem (MAIA, 2011). 

 

3.4 Principais fabricantes de geradores eólicos com ímãs permanentes 

 

Muitas empresas fabricam e vendem geradores para fins de geração eólica, tanto 

de fluxo magnético radial com ímãs permanentes (RFPM) como de fluxo magnético axial 

com ímãs permanentes (AFPM).  

A empresa Potencia (México) foi pioneira na fabricação de geradores de ímãs 

permanentes. Seu primeiro gerador de ímãs permanentes tinha 5kW e 28 polos, e teve seu 

desenho e fabricação executados em 1975. Atualmente, a Potencia fabrica geradores de 10kW 

a 660kW (WEKKEN, 2006). 

A tabela 3.1 lista outros fabricantes, apresentando o país de origem, o tipo de 

gerador fabricado e a faixa de potencia. 
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Tabela 3.1 – Fabricantes de geradores para turbinas eólicas 

Fabricante        País de 

Origem 

Endereço eletrônico Tipo de 

gerador 

Faixa de Potencia 

Bergey EUA www.bergey.com RFPM 1kW a 10kW 

Westwind Reino 

Unido 

www.westwind.com RFPM com 

rotor externo 

3kW a 20kW 

Jeumont Industry França www.jeumont-

framatome.com 

AFPM Até 750kW 

Potencia México www.potenciaindustrial.

com.mx 

Gerador ímãs 

permanentes 

10 kW a 660 kW 

ABB Suiça www.abb.com.br Gerador ímãs 

permanentes 

400 – 4000 kW 

Fonte: LIBERT (2004); www.potenciaindustrial.com.mx (acessado em agosto 2012). 

 

3.5 Considerações finais 

 

Pode-se verificar, neste capítulo, a apresentação das diversas topologias de 

máquinas de fluxo magnético radial e axial, e, em especial, a topologia conhecida como 

máquina de Torus, que será objeto de estudo deste trabalho. Foram mostradas características 

das topologias que podem servir para aplicação em geração eólica, destacando-se suas 

vantagens e desvantagens. 
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4 DIMENSIONAMENTO DO GERADOR DE FLUXO MAGNÉTICO AXIAL DE 

ÍMÃS PERMANENTES COM NÚCLEO TOROIDAL 

 

Neste capitulo é apresentado o dimensionamento do gerador alvo do estudo desta 

dissertação. Para isto será utilizado um equacionamento analítico proposto por (GIERAS et 

al., 2011). Este dimensionamento cobrirá todos os parâmetros elétricos, magnéticos e 

mecânicos, a partir de alguns fatores de projetos pré-determinados. 

 

4.1 Apresentações do projeto e da topologia utilizada 

 

O projeto a ser desenvolvido é de um gerador elétrico de fluxo magnético axial de 

ímãs permanentes com núcleo toroidal, com potência mecânica de 50 kW e um rendimento de 

0,92. O gerador elétrico projetado utiliza a topologia Torus sem ranhuras, descrita no Capítulo 

3 deste trabalho. O motivo que levou a tal escolha é o de que a máquina sem ranhuras não 

gera variação de fluxo, e as perdas magnéticas, no rotor e no ímã, são desprezíveis (SABIONI 

et al., 2010). 

Inicialmente, pensou-se em fazer uma máquina com apenas um estágio. Para 

tanto, cálculos foram realizados, mas observou-se que a máquina ficaria com diâmetro 

desproporcional para este nível de potência. Então, para uma diminuição do diâmetro do 

gerador, optou-se por se utilizar uma máquina com dois estágios. 

A máquina será composta por três rotores, nos quais serão dispostos os ímãs 

permanentes, e, entre os rotores, serão posicionados os dois estatores, nos quais serão 

colocadas as bobinas. A disposição da máquina é mostrada na Figura 4.1: 

 

Figura 4.1 – Esquema do gerador proposto na presente dissertação (Vista lateral). 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 
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4.2 Parâmetros de projeto 

 

Para o dimensionamento da máquina são necessários alguns critérios de projeto 

que serão determinados com base em modelos unidimensionais que foram utilizados em 

trabalhos como (MAIA, 2011; GIERAS et al., 2008). Os critérios de projeto serão 

apresentados no decorrer do capítulo, começando-se por kd, que representa a razão entre o 

diâmetro externo (Dext) e o diâmetro interno (Din) do estator, as grandezas Dext e Din podem ser 

vistas na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 – Indicação do diâmetro externo e do diâmetro interno do estator 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

O valor de kd pode ser relacionado com o torque eletromagnético de uma máquina 

de fluxo magnético axial com ímãs permanentes. O torque eletromagnético é expresso por: 

  

d in x in xT R F R F sen   para      igual a 1:                                         (4.2.1.a) 

d in xT R F                                                                                                      (4.2.1.b) 

Em que: 

x med mF S B A                                                                                              (4.2.1.c) 

2 22 ( )ext inS R R                                                                                           (4.2.1.d) 
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in d extR k R                                                                                                   (4.2.1.e) 

Então: 

2 22 ( )d x in med m ext in inT F R B A R R R                                                       (4.2.1.f) 

                  
2 2 2

e2 ( R ) R
dmed m ext xt d extB A R k k                                         (4.2.1.g) 

                  
3 3 3

e2 ( R )
dmed m d ext xtB A k R k                                               (4.2.1.h) 

                  3 32 ( )med m ext d dB A R k k                                                         (4.2.1.i) 

 

Para obtenção do valor máximo do torque, podemos realizar a primeira derivada 

da função Td (4.2.1.i) em relação a kd e igualar a zero, resultando um kd = 
 

√ 
. A prática 

industrial mostra que, para uma máquina de ímãs permanentes de fluxo magnético axial 

(AFPM), o torque máximo ocorre quando a razão entre o diâmetro interno e o diâmetro 

externo, kd, é diferente de  
 

√ 
 (GIERAS et al., 2008). Fazendo uso destas informações, 

estabeleceu-se um valor de 0,6 para kd, por ser este um valor próximo ao obtido quando o 

torque é máximo. 

Outros critérios de projeto foram determinados, em função da topologia que será 

utilizada. Como a escolha foi por uma máquina com enrolamento toroidal, o fator de 

enrolamento, kw1, foi estabelecido como 1, mesmo caso do fator de potência,     n que 

também foi estabelecido como 1, como pode ser visto na literatura (GIERAS et al., 2008). 

Como a máquina projetada é um gerador, seu princípio consiste na transformação 

de energia mecânica em energia elétrica. Partindo-se de uma potência mecânica de 50 kW e 

com um rendimento de 0,92, valores definidos para este trabalho e já informados no início 

deste capítulo, a potência nominal do gerador é obtida através da equação (4.2.2). 

nom

mec

P

P
   (4.2.2) 

 

Em que: 

η → rendimento 

Pnom → potência nominal 

Pmec → potência mecânica. 
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Depois de obtida a potência nominal da máquina, pode-se obter, através da 

equação (4.2.3), a corrente nominal da máquina. O fator de potência será 1, como já foi 

mencionado. 

 
3 cos

nom
nom

f n

P
I

V 
  (4.2.3) 

 

Inom → corrente nominal 

cosφn → fator de potência 

Vf  → tensão de fase. 

O acionamento do rotor terá uma rotação nominal, nrnom, igual a 285rpm. Este 

valor foi escolhido devido à velocidade do vento no litoral cearense que chega até 9 m/s dado 

presente em CRESESB (2012), para alturas de 60 metros. Foi estabelecido um número de 

pares de polos (p), por estágio, equivalente a 10. Ambos são os valores iniciais de projeto. 

A frequência, em Hz, pode ser calculada através da equação (4.2.4). 

 
60

rnomn
f p  (4.2.4) 

Em que: 

p → número de polos 

nrnom → rotação nominal da turbina. 

 

Sendo a máquina trifásica, o número de bobinas por estágio é dado pela equação 

(4.2.5). Já o número de bobinas por estágio por fase é dado pela equação (4.2.6). 

12bobn pm  (4.2.5) 

1

     bob
c

n
n

m
  

 

 

(4.2.6) 

Em que:  

nbob→ número de bobinas por estágio 

m1 → número de fases 

nc → número de bobinas por estágio por fase. 
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Para o dimensionamento adequado do gerador, outros parâmetros precisam ser 

determinados, tais como o valor de pico da densidade de fluxo magnético no entreferro, Bmg, e 

a densidade linear de corrente, Am, (GIERAS et al., 2008). 

O valor de pico da densidade de fluxo magnético no entreferro, Bmg, tem seu valor 

representado pela equação (4.2.7). 

 

1

2 2
i

1

8

f

mg

ext in

B
D D

p



 
 

  
   

 
 

(4.2.7) 

Em que: 

φf1 → fluxo magnético (valor de pico). 

αi → relação entre o valor de pico e o valor médio da densidade de fluxo 

magnético. 

Dext→ diâmetro externo 

Din→ diâmetro interno. 

 

Já a variável densidade linear de corrente, Am, é relacionada com o número de 

fases, a corrente nominal, e o diâmetro interno e externo, como pode ser visto na equação 

(4.2.8) (GIERAS et al., 2008). 

 

12 2

2

f nom

m

ext in

m N I
A

D D


   


 
 
 

 
 

(4.2.8) 

 

Em que: 

m1→ número de fases 

Nf→ número de espiras em série por fase 

Inom→ corrente nominal em valor eficaz. 
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A Tabela 4.1 mostra a faixa de variação de alguns parâmetros, para uma máquina 

de fluxo magnético axial, que serão utilizados para o seu dimensionamento, e que constam em 

diversos trabalhos da literatura como (MAIA, 2011). 

 

Tabela 4.1 – Faixa de variação de parâmetros de projeto de máquinas de fluxo magnético axial 

Valores Valores 

Ja 6 6 23 10 9 10 /A m    

Am 
3 38 10 62 10 /A m    

Bmg 0,30 0,80T  

kd 0,4 0,8  

Fonte: MAIA (2011). 

 

Outros parâmetros importantes para o dimensionamento do gerador Torus são a 

relação entre o valor de pico e o valor médio da densidade de fluxo magnético, αi, e o valor da 

força eletromotriz em termos da tensão nominal na máquina, εf. 

Na literatura, existem diversas equações em que o diâmetro externo é expresso em 

função dos parâmetros já expostos. Essas equações serão apresentadas na próxima seção 

(MAIA, 2011; (GIERAS et al., 2008). 

 

4.3 Cálculos das dimensões do gerador Torus 

 

Para obtenção das dimensões do gerador que será estudado, faz-se necessária a 

utilização de diversos equacionamentos. A primeira a ser abordada é a equação (4.3.1), onde 

as grandezas descritas Am e Bmg podem ser relacionadas pela potência ativa do gerador, 

através da tensão e da corrente nominal. 

 

1 1

1
2

2
f f w fE N k f         

(4.3.1) 

 

A força eletromotriz induzida, Ef, pode ser reescrita com auxílio das equações 

(4.2.4) e (4.2.7), resultando na equação (4.3.2). 
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2 2
2

12
480

ext in
f i f w rnom mg

D D
E N k n B 

 
        

 
 

(4.3.2) 

 

Após serem definidas todas as grandezas elétricas e magnéticas, é possível 

correlacioná-las em função da potência nominal, como é apresentado nas equações (4.3.3) e 

(4.3.4). 

 

 
1

cos
f

nom nom n

f

E
P m I 


     

(4.3.3) 

Em que: 

Ef → força eletromotriz induzida de fase em valor eficaz 

εf → valor relativo da força eletromotriz em termos da tensão nominal da 

máquina. 

 

1

2

1

1

2 ( )

4 2

i rnom f w m ext in
nom

f f

n N k A D D
P m

m N

  



       
  

  
 

(4.3.4) 

 

Sendo o valor da potência nominal conhecido, o valor do diâmetro externo pode 

ser determinado em função das variáveis apresentadas. O diâmetro externo é relacionado pela 

equação (4.3.5). 

 

3
3

1

40

cos
60

f nom

ext
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i w mg m n D est
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D

n
k B A k n



  

 


       

 
 

(4.3.5) 

Em que: 

kD =    21 1d dk k                                                                                                (4.3.5.a)  

kd = in

ext

D

D
.                                                                                                               (4.3.5.b) 

 

Outras variáveis importantes são φf1 e Nf, que podem ser calculados fazendo-se 

uso das equações (4.3.6) e (4.3.7). A primeira equação relaciona o valor de pico da 

componente fundamental do fluxo magnético em função dos diâmetros interno e externo, a 
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densidade de fluxo magnético, a razão entre o valor de pico da densidade de fluxo magnético 

e o valor de pico da componente fundamental da densidade de fluxo magnético. Já a segunda 

equação relaciona o número de espiras por fase, como função da densidade linear de corrente, 

dos diâmetros interno e externo, e da corrente nominal em valor eficaz. 

 

1

2 2

2f

ext in
i mg

R R
B

p
  

 
    

 
 

 

(4.3.6) 

 

 

14 2
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m I

  


  
 

 

(4.3.7) 

 

Com a obtenção do diâmetro externo do gerador e com o auxílio das equações 

(4.3.5.b) e (4.3.7), é possível se determinar outras variáveis necessárias para a construção da 

máquina, tais como o diâmetro interno e o número de espiras. 

É necessário se determinar ainda mais algumas dimensões para que seja possível a 

modelagem do gerador. Essas dimensões são a largura do rotor e do estator, e a espessura dos 

ímãs permanentes que serão distribuídos na superfície do rotor. 

Para se obterem as dimensões restantes, é preciso se definir alguns parâmetros e 

algumas grandezas tais como área polar, área do ímã permanente e indução na superfície do 

ímã permanente. A tabela 4.2 mostra as faixas de variação dos parâmetros, que são mostradas 

na literatura (MAIA, 2011). 

Tabela 4.2 – Parâmetros para projeto de máquinas 

Parâmetros Valores 

Bcs 1,60 1,80T  

Bcr 1,40 1,60T  

kcu 0,41  

kdisp 0,80 0,95  

μrpm 1,0 1,2  

Fonte: MAIA (2011). 
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A área polar, Ap, pode ser calculada através da equação (4.3.8), e a área do ímã 

permanente, Apm, pode ser calculada através da equação (4.3.9). 
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in in

e

p

D D
D D
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(4.3.8) 
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(4.3.9) 

Onde: 

ke→ fator de empilhamento 

dpm→ distância entre os ímãs permanentes. 

 

A indução na superfície do ímã permanente, Bu, pode ser relacionada como 

função das grandezas descritas através da equação (4.3.10). 
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Onde kdisp é o fator de dispersão e depende da geometria da máquina. É definido 

um entreferro, g, e a equação (4.4.11) é usada para se obter a altura da testa da bobina, Wcu. 
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(4.3.11) 

Onde:  

 
gD

2

ext inD D
  →diâmetro médio 

Ja →densidade superficial de corrente  

kcu → fator de preenchimento de condutores circulares na bobina 
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Com todas as grandezas descritas, é possível encontrarem-se as larguras dos 

núcleos dos estatores, Lcs, e rotores, Lcr, além da espessura dos ímãs permanentes, epm. Estas 

dimensões são obtidas com auxílio das equações (4.3.12), (4.3.13) e (4.3.14). 
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(4.3.14) 

Onde: 

 

Bcr → densidade de fluxo magnético no núcleo do rotor 

Bcs → densidade de fluxo magnético no núcleo do estator 

 

Após todas as equações serem apresentadas, são mostrados na Tabela (4.3) todos 

os parâmetros de projetos que serão aplicados nas equações para que, então, sejam obtidas 

todas as dimensões e variáveis necessárias para a modelagem do gerador Torus. 

Alguns desses parâmetros foram definidos devido à topologia utilizada, outros, 

como Pnom, p, m1, nest e nrnom, foram definidos de acordo com o projeto esperado. O restante 

dos parâmetros (η, kd, Am, αi, Bmg, εf, Bcs, Bcr, kcu, Ja, Brpm, kdisp e µrpm) foram impostos 

baseados nas tabelas 4.1 e 4.2. 
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Tabela 4.3 – Parâmetros de entrada para dimensionamento do gerador. 

Parâmetros Valor 

kd 0,6 

  0,92 

Am 50 kA/m 

Pnom 46 kW 

P 10 

m1 3 

V 380 V 

nest 2 

αi 0,775 

nrnom 285 rpm 

Bmg 0,755 

εf 1,05 

nc 20 

Bcs 1,70 T 

Bcr 1,50 T 

kcu 0,41 

Já 5x10
6
 A/m

2
 

Brpm 1,35 T 

Kdisp 0,87 

μrpm 1,07 
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4.4 Materiais do Gerador 

 

4.4.1 Estatores e Rotores 

 

Um dos materiais utilizados como núcleo magnético de rotores e estatores em 

projetos de geradores elétricos é o aço 1010. Este material apresenta boa soldabilidade, baixa 

resistência mecânica e média usinabilidade (capacidade de um metal ser trabalhado por uma 

ferramenta manual ou mecânica). Este tipo de liga apresenta menor concentração de carbono 

em sua estrutura do que o aço 1020, por conseguinte, apresenta menor dureza (FAVORIT, 

2014). Por se tratar de um material não linear, é apresentada, na Figura 4.3, a curva BxH do 

material. Esta curva mostra que, para campos acima de 2T, ocorre saturação do material. 

 
Figura 4.3 – Curva BxH do aço 1010. 

 

Fonte: COMSOL Multiphysics (2014). 

 

4.4.2 Ímãs permanentes 

 

Os ímãs permanentes produzem fluxo magnético sem a necessidade de 

enrolamentos de excitação e sem potência elétrica. Estes ímãs apresentam uma dificuldade de 

magnetização e, por isso, são constituídos por materiais magneticamente duros (HUANG et 

al., 2001). 
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Em 1931, T Mishima patenteou uma liga metálica dura, com base em alumínio, 

níquel e ferro, o que seria o início da família de ímãs permanentes, conhecida por AlNiCo. 

Com o desenvolvimento da família, estes ímãs tornaram-se muito úteis para a engenharia 

elétrica (HUANG et al., 2001). 

Na década de 1950, outra família de ímãs tornou-se disponível, e ficou conhecida 

como ferrites. 

Em 1960, começou o desenvolvimento de outros tipos de ímãs permanentes, os 

conhecidos ímãs de terra rara, dos quais o primeiro foi o samário-cobalto. Estes ímãs, devido 

às suas propriedades magnéticas, tornaram-se muito adequados para serem utilizados em 

motores elétricos e geradores. 

No final dos anos 1990, surgiram diversas iniciativas no sentido de se utilizarem 

máquinas síncronas excitadas por ímãs permanentes (HUANG et al., 2001). 

Os ímãs permanentes mais comumente usados em geradores elétricos são os 

conhecidos neodímio-ferro-boro (Nd-Fe-B). A figura 4.4 apresenta uma evolução dos ímãs 

permanentes ao longo da história e mostra sua curva BxH. 

Figura 4.4 – Evolução dos ímãs permanentes ao longo da história

 

Fonte: HUANG (2001). 

 

Com a descoberta da liga Nd-Fe-B, considerada como sendo um ímã de alta 

energia, tornou-se possível construir topologias de máquinas com alta eficiência, alta 

densidade de potência, alta densidade de torque, e com baixas perdas no rotor, além de 

possuírem dimensões mecânicas reduzidas (GIERAS et al., 2008). 

As propriedades magnéticas dos principais materiais magnéticos utilizados como 

ímãs permanentes são apresentadas na Tabela 4.4. Pode-se notar que, apesar de apresentarem 

grandes qualidades, os ímãs de NdFeB só suportam temperaturas de até 150 C . O ímã de 

Neodímio é um componente capaz de manter alinhados todos os seus spins eletrônicos, de 

forma a produzir um alto nível de magnetização remanente, mas a elevação de temperatura é 

responsável por desalinhar sua estrutura, provocando sua desmagnetização. 
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Tabela 4.4 – Propriedades dos ímãs permanentes. 

Material Br (T) Hc (kA/m) (BH)máx. 

kJ/m3 

Permeabilidade 

relativa 

Temperatura 

Limite ( C ) 

Alnico 0,71 - 1,31 43,8 - 160 11,9 - 82 2,1 - 6,4 520 

Ferrite 0,23-0,42 180 - 280 25 - 31,8 1,04 - 1,2 400 

Sm-Co 0,83 - 1,18 480 - 800 128 - 240 1,03 - 1,05 250 

NdFeB 1,2 - 1,3 350 - 1120 280 - 350 1,03 - 1,20 150 

 

Para o presente trabalho, o ímã escolhido foi o de Nd-Fe-B, devido às 

características já apresentadas e por seu desempenho em geradores elétricos. 

 

4.5 Condições para projeto da máquina estudada. 

 

Com a utilização das equações definidas no subitem 4.3, dos dados definidos na 

Tabela 4.3 e dos materiais apresentados no subitem 4.4, foram determinados os dados 

referentes aos diâmetros externos e internos dos rotores e estatores, ao tamanho dos ímãs 

permanentes colados à superfície dos rotores, ao tamanho da testa da bobina, à quantidade de 

espiras e a intensidade da corrente através das espiras. Tais dados são apresentados na tabela 

4.5. 

Tabela 4.5 – Dados referentes às dimensões do gerador 

 Símbolo  Dimensão (mm) 

Diâmetro externo Dext 602,00 

Diâmetro interno Dint 362,00 

Largura do entreferro g 2,0 

Distância entre ímãs dpm 7,5 

Espessura do ímã epm 11,00 

Comprimento do ímã Lpm 65,00 

Largura do estator Lcs 33,00 

Largura do rotor interno Lcri 17,00 

Largura do rotor externo Lcre 34,00 

Testa da bobina Wcu 5,8 

Comprimento total do gerador Ltotal 223 
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Em seguida, foi realizada uma modelagem da máquina no software comercial 

COMSOL Multiphysics. Quanto aos materiais do projeto, foram utilizados o aço 1010 para os 

dois estatores e para os três rotores, cobre para as bobinas, e Neodímio-Ferro-Boro (NdFeB) 

modelo N45H para os ímãs permanentes. As propriedades magnéticas do ímã N45H são 

mostradas na tabela 4.6 (MAIA, 2011; LIPO, 2007). 

 

 Tabela 4.6 – Propriedades magnéticas do ímã N45H 

   Símbolos Unidades Valor 

Densidade de fluxo remanente Brpm T 1.35 

Coercividade Hc A/m 1003 

Permeabilidade magnética µ H/m 1.07 

Fonte: LIPO (2011). 

 

A Figura 4.5 apresenta a estrutura do gerador estudado, indicando todas as partes 

que o constituem, entre as quais os rotores, estatores, bobinas e ímãs permanentes. Tal figura 

foi elaborada com auxílio do software COMSOL. 

 

Figura 4.5 – Corte no eixo x da máquina estudada, mostrando seus principais componentes eletromagnéticos. 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 
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A Figura 4.6 mostra, em destaque, os ímãs permanentes colados à estrutura dos 

rotores que compõem a máquina estudada. 

 

Figura 4.6 – Ímãs permanentes 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

4.6 Considerações finais 

 

Neste capítulo, foram determinados os valores das dimensões principais do 

gerador de fluxo magnético axial, com núcleo toroidal, através do equacionamento 

apresentado. Tais dimensões serão utilizadas para gerar um modelo em CAD (Computer aided 

design), avaliar os campos através do software COMSOL Multiphysics, e analisar o 

comportamento destes campos no gerador projetado. 

Inicialmente, foram realizados cálculos dimensionais para uma máquina com 

apenas um estágio, entretanto foram obtidas dimensões que se tornariam inviáveis para o 

projeto. Então, para diminuição destas dimensões, foi utilizado o artifício de se fazer um 

projeto com 2 estágios, chegando-se, assim, às dimensões apresentadas, as quais são mais 

compatíveis com um projeto de gerador com a potência desejada. 
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5 RESULTADOS DAS ANÁLISES DOS CAMPOS 

 

Simulações para observar o comportamento dos campos da máquina projetada 

com auxílio do equacionamento apresentado no capítulo 4 foram processadas no software 

comercial COMSOL Multiphysics
®

, instalado em um cluster que fica no Centro Nacional de 

Processamento de Alto Desempenho (CENAPAD) localizado na Universidade Federal do 

Ceará (UFC). O COMSOL utiliza o Método de Elementos Finitos (MEF) para discretização 

do domínio. O MEF e o COMSOL são abordados no anexo.
 

Para a simulação, utilizou-se o pacote para máquinas AC/DC com o módulo de 

simulação de campos magnéticos. O desenho do modelo foi realizado utilizando-se a 

ferramenta de CAD, presente no software. A malha utilizada foi feita manualmente, e já 

apresentou refinamento nos ímãs permanentes e nas bobinas. Utilizaram-se elementos 

tetraédricos para formação da malha mostrada na Figura 5.1. 

 

Figura 5.1. – Malha com os elementos tetraédricos. 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

Para representar este modelo, foram necessários 12.682.188 elementos 

tetraédricos, quantidade bastante elevada, sendo necessário muito tempo de simulação para 

obtenção de resultados. Então, como alternativa, foi utilizada a condição de simetria que a 

máquina apresenta, simulando-se apenas um setor da máquina (36 graus) contando com oito 
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ímãs e doze bobinas. Em seguida, foi gerada a malha para simulação, apresentada na Figura 

5.2. A nova malha reduziu o número de elementos para 543.527. 

 

Figura 5.2 – Malha de um setor da máquina. 

(a) Vista lateral                                                                       (b) Vista superior 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

Foram realizadas duas simulações, utilizando-se maneiras distintas de 

posicionamento dos ímãs, sendo estas as distribuições do tipo NN e do tipo NS. Foi utilizada 

uma simulação quase estacionária, com t = 0,1s. Devido à utilização de bobinas numéricas 

(termo utilizado no COMSOL), antes de se iniciarem os cálculos dos campos, a etapa 

preliminar para determinar o sentido da corrente foi realizada, após o que os campos foram 

calculados. 

 

5.1 Apresentação e discussões dos resultados 

 

Após a análise eletromagnética, foram obtidos os resultados referentes à densidade 

de fluxo magnético (B) e à intensidade de campo magnético (H). 
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As Figuras 5.3 e 5.4 apresentam a distribuição geral da densidade de fluxo magnético 

na superfície da máquina com distribuição de ímãs do tipo NS e do tipo NN, respectivamente, 

destacando o setor da máquina que foi simulado. 

 

Figura 5.3 – Densidade de fluxo magnético (T) na superfície da máquina, destacando-se o setor simulado 

(distribuição NS) 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

Figura 5.4 – Densidade de fluxo magnético (T) na superfície da máquina, destacando-se o setor simulado 

(distribuição NN) 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 
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Pode ser observado, ao se analisarem as Figuras 5.3 e 5.4, que a densidade de fluxo 

magnético tem um valor máximo maior quando a distribuição dos ímãs é do tipo NN, sendo a 

diferença de 0.1966 T, quando comparado ao tipo NS. Em média, na topologia com o tipo NS, 

a densidade de fluxo magnético fica em torno de 0.8 T e 1 T. No tipo NN, a média fica entre 1 

T e 1.4 T, levando-se em consideração toda a superfície da máquina. Como já foi dito, foi 

simulado apenas um setor. Para gerar a máquina completa, conforme as Figuras 5.3 e 5.4, foi 

realizada uma rotação sobre o eixo z do setor simulado e utilizada a ferramenta sector 3d, 

presente no software COMSOL Multiphysics. 

Nas Figuras 5.5 e 5.6 são mostrados os sentidos que a densidade de fluxo magnético 

faz nos setores de simetria da máquina que foram simulados, respectivamente, para o tipo NN 

e para o tipo NS. 

 

Figura 5.5 – Caminho percorrido pela densidade de fluxo magnético - vista lateral do setor simulado 

(distribuição NN) 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 
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Pode ser observado que, no gerador que utiliza a distribuição de ímãs do tipo NN, a 

densidade de fluxo magnético percorre quatro caminhos fechados, o que nos mostra quatro 

pares de polos no setor simulado da máquina. Já no gerador do tipo NS, a densidade de fluxo 

magnético percorre apenas um caminho por toda estrutura do setor, configurando um par de 

polos no setor simulado como mostra a teoria apresentada na seção 3.3.1. 

 

Figura 5.6 – Caminho percorrido pela densidade de fluxo magnético - vista lateral do setor simulado 

(distribuição NS) 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

Analisando as Figuras 5.3 e 5.4 juntamente com as Figuras 5.5 e 5.6, podemos 

perceber que a distribuição do tipo NN provoca elevação no valor de pico da densidade de 

fluxo magnético, aumentando a concentração desta grandeza no rotor central do gerador, local 

onde as linhas de campo estão em sentidos opostos. 

Nas Figuras 5.7 e 5.8 são mostrados os caminhos que a intensidade de campo 

magnético percorre nos setores da máquina que foram simulados, respectivamente, para os 

tipos NN e NS. 
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A diferença mais significativa está na parte central, onde os ímãs da estrutura do tipo 

NN estão se repelindo e apresentando uma força de sustentação, enquanto que, nas do tipo 

NS, os campos gerados pelos ímãs estão no mesmo sentido. 

 

Figura 5.7 – Caminho percorrido campo magnético - vista lateral do setor simulado (distribuição NN) 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

Figura 5.8 – Caminho percorrido pela intensidade de campo magnético - vista lateral do setor simulado 

(distribuição NS) 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 
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As Figuras 5.9 e 5.10 mostram, agora em escala de cores, a intensidade de campo 

magnético no setor da máquina que foi simulado. 

 

Figura 5.9 – Intensidade de campo magnético (A/m) - vista lateral do setor simulado (distribuição NN) 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

Figura 5.10 – Intensidade de campo magnético (A/m) - vista lateral do setor simulado (distribuição NS) 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 
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Pode ser observado que, diferentemente da densidade de fluxo magnético, a 

intensidade de campo magnético não sofre grande alteração devido ao posicionamento dos 

ímãs NN e NS. A diferença entre os dois posicionamentos é de apenas 0.0097 A/m para a 

densidade de fluxo magnético. 

Nas Figuras 5.11 e 5.12 são mostradas as densidades de fluxo para o rotor central 

com as distribuições de ímãs dos tipos NN e NS, respectivamente. 

 

Figura 5.11 – Densidade de fluxo magnético (T) - vista superior do rotor central do setor simulado 

(distribuição NN) 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

Pode-se verificar que a distribuição do tipo NN apresenta valores maiores para a 

densidade de fluxo magnético, tendo a primeira um aumento mais significativo, com a 

diferença chegando a 0.1867 T, quando comparadas as duas distribuições. Na Figura 5.11, a 
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densidade de fluxo magnético fica mais concentrada na faixa entre 1 T e 1.6 T. A Figura 5.12, 

por outro lado, apresenta valores menores entre 0.7 T e 1.4 T, devendo-se isto ao diferente 

posicionamento dos ímãs no rotor central. 

 

Figura 5.12 – Densidade de fluxo magnético (T) - vista superior do rotor central do setor simulado 

(distribuição NS) 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

Nas Figuras 5.13 e 5.14 são mostradas a densidade de fluxo magnético e a 

intensidade de campo magnético no rotor externo, para as distribuições de ímãs dos tipos NN 

e NS, respectivamente. 
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Figura 5.13 – Densidade de fluxo magnétic (T) - vista superior do rotor externo do setor simulado 

(distribuição NN) 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

Figura 5.14 – Densidade de fluxo magnétic (T) - vista superior do rotor externo do setor simulado 

(distribuição NS) 

  

Fonte: Elaboração própria (2014). 
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No rotor externo, assim como no rotor central, a densidade de fluxo magnético 

para a distribuição do tipo NN, também mostrou um aumento quando comparada à 

distribuição do tipo NS. A diferença ficou em 0.1632 T. Pelas figuras, pode ser notado que 

este aumento ocorreu nas bordas dos ímãs permanentes. 

Nas Figuras 5.15 e 5.16 são mostradas as densidades de fluxo magnético para o 

estator com as distribuições de ímãs dos tipos NN e NS, respectivamente. É observado que a 

distribuição de ímãs do tipo NN apresenta valores de pico mais elevados para a densidade de 

fluxo magnético também no estator, ficando a diferença em 0.3468 T, quando comparada ao 

tipo NS. 

 

Figura 5.15 – Densidade de fluxo magnético (T) - vista superior do estator do setor simulado (distribuição NN) 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 
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Figura 5.16 – Densidade de fluxo magnético (T) - vista superior do estator do setor simulado (distribuição NS) 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

Por apresentar dois estágios, a máquina estudada apresenta quatro entreferros, 

sendo dois deles distintos. O entreferro entre o rotor externo e o estator foi chamado de 

entreferro 1, e o localizado entre o rotor central e o estator foi chamado de entreferro 2. Para a 

análise da densidade de fluxo magnético nos entreferros foram traçados planos entre suas 

estruturas, e apresentada uma vista 2-D destes planos. 

Nas Figuras 5.17 e 5.18 são mostradas as densidades de campo magnético do 

entreferro 1, para a distribuição do tipo NN e do tipo NS, respectivamente. Observa-se que a 

densidade de fluxo magnético da distribuição do tipo NS, neste entreferro, apresenta valor de 

pico mais elevado do que a do tipo NN. Pela escala de cores, é visto que, na distribuição do 

tipo NN, a densidade de fluxo magnético fica concentrada entre 0.6 T e 0.7749 T. Já na 

distribuição do tipo NS, ela fica concentrada na faixa que vai de 0.6 T a 0.8123 T. Isto resulta 

em uma média de 0.68 T e 0.70 T para as distribuições do tipo NN e do tipo NS, 

respectivamente. 
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Figura 5.17 – Densidade de fluxo magnético (T) do entreferro 1 (distribuição NN) 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

Figura 5.18 – Densidade de fluxo magnético (T) do entreferro 1 (distribuição NS) 
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Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

Nas Figuras 5.19 e 5.20 são mostradas as densidades de campo magnético do 

entreferro 2, para a distribuição do tipo NN e do tipo NS, respectivamente. Observa-se que a 

densidade de fluxo magnético da distribuição do tipo NN, neste entreferro, apresenta valor de 

pico mais elevado que a do tipo NS. Pela escala de cores, é observado que na distribuição do 

tipo NN a densidade de fluxo magnético fica concentrada entre 0.6 T e 0.7996 T. Já na 

distribuição do tipo NS, ela fica concentrada na faixa que vai de 0.6 T a 0.7126 T. Isto resulta 

em uma média de 0.69 T e 0.65 T para as distribuições do tipo NN e do tipo NS, 

respectivamente.  

 

Figura 5.19 – Densidade de fluxo magnético (T) do entreferro 2 (distribuição NN) 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 
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Figura 5.20 – Densidade de fluxo magnético (T) do entreferro 2 (distribuição NS) 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

Para melhor visualização dos resultados, a Tabela 5.1 apresenta um comparativo 

entre os valores de pico obtidos para o estator, rotor central, rotor externo e entreferros 

obtidos nas simulações. 

 

Tabela 5.1 – Comparativo dos valores de pico da densidade de fluxo magnético para as distribuições de ímãs do 

tipo NN e NS 

Setor da máquina Valor de pico da densidade de 

fluxo magnético NN (T) 

Valor de pico da densidade de 

fluxo magnético NS (T) 

Estator 1.3314 0.9846 

Rotor Central 1.7941 1.6074 

Rotor Externo 1.5451 1.7023 

Entreferro 1 0.7749 0.8123 

Entreferro 2 0.7996 0.7426 

Fonte: Elaboração própria (2014). 
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Observa-se que, exceto pelo rotor externo e pelo entreferro 1 (situado entre o rotor 

externo e o estator), a distribuição de ímãs do tipo NN apresenta valores de pico mais 

elevados para a densidade de fluxo magnético, devendo ser esta a distribuição escolhida para 

este projeto. A maior diferença foi constatada no estator, devido ao fato de o posicionamento 

dos ímãs NN provocar maior incidência de campos no estator. 

 

5.2 Considerações finais 

 

Para cada disposição de ímãs foram obtidos dois resultados para o valor de pico da 

densidade de fluxo magnético nos entreferros (Bmg). Para a disposição do tipo NN, foi obtida 

uma média de 0.787 T, e para a disposição do tipo NS, foi obtida uma média de 0.777 T, 

ambas próximas ao valor utilizado como parâmetro de entrada para Bmg, que foi de 0.750 T. 

Em relação aos valores de densidade de fluxo magnético no núcleo dos rotores, foram obtidos 

valores médios bem próximos para as duas disposições, 1.67 T (NN) e 1.65 T (NS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

  

6 CONCLUSÕES 

 

Esta dissertação objetivou o projeto de uma máquina de fluxo magnético axial 

com núcleo toroidal de 50 kW para aplicação em aerogeradores. O projeto de um gerador da 

topologia Torus é um processo complexo, isso devido à natureza da máquina e por ser 

necessário grande esforço computacional para a simulação. 

A primeira etapa do projeto destinou-se ao estudo e apresentação de um 

equacionamento analítico a partir do qual foi possível obter o dimensionamento do gerador a 

ser projetado. Essa etapa demostrou um desafio devido às diversas equações necessárias para 

a determinação do dimensionamento da máquina e também a dificuldade na determinação de 

alguns parâmetros de projeto. 

Após a primeira etapa, utilizaram-se os parâmetros e o equacionamento para 

determinar as dimensões do gerador, tais como diâmetro interno, diâmetro externo, espessuras 

dos rotores e estatores, também como o número de ímãs, bobinas e espiras. 

Ao iniciar o projeto foi pensado em fazer um gerador de apenas um estágio, isso 

por motivos construtivos menos complexos, mas observou-se que para o número e o tamanho 

dos ímãs pretendidos resultaria em um diâmetro muito grande para a máquina, o que se 

tratando de um gerador para fins eólicos poderia ser um problema, porque caso o gerador 

tivesse grandes dimensões a nacele também teria e isso poderia não ser viável para o projeto 

do aerogerador. Para superar essa dificuldade e reduzir o tamanho do diâmetro da máquina, 

optamos por aumentar o número de estágios do gerador, o que consequentemente reduziria as 

dimensões necessárias para a nacele, então, foi projetada uma máquina com dois estágios, 

mas com o ônus de tornar a máquina mais complexa para simulações e futura construção.  

Quando se trabalha com ímãs permanentes é possível distribui-los de duas 

maneiras na superfície da máquina, essas sendo conhecidas como distribuição do tipo NN e 

do tipo NS. No equacionamento não é colocado o tipo de distribuição, então foram realizadas 

duas simulações, uma para o tipo NN e outra para o tipo NS, com a finalidade de analisar o 

comportamento dos campos. 

Nas duas simulações o comportamento dos campos nos entreferros foi quase 

igual, mas os valores para a densidade de fluxo magnético no núcleo do estator e do rotor 

foram mais elevados na distribuição do tipo NN, valores esses mais próximos da faixa para 

máquinas de fluxo axial. Podendo ser concluído que para esse projeto a distribuição mais 

indicada é a do tipo NN. 

Para trabalhos futuros são sugeridas: 
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 Novas simulações variando algumas dimensões no núcleo do estator 

variando o entreferro para analisar se há um aumento na densidade de 

fluxo magnético no núcleo do estator, entreferro etc; 

 Simulações levando em consideração os efeitos de rotação do rotor para a 

densidade de fluxo magnético da máquina, sendo esta outra forma de 

modelar a máquina. 

 Simulações mecânicas e termodinâmicas. 

 

Este trabalho resultou na publicação do seguinte artigo: 

Linard, F. J. A.; Oliveira Jr. D. S.; Pontes, R. S. T.; Aguiar, V.P.B; Fernandes Neto, T.R.; 

Electromagnetic analysis of an axial flow machine with permanent magnets for use in wind 

turbines. In Internacional Conference on Renewable Energies and Power Quality (Icrepq), 

2013, Bilbao - Spain. 
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ANEXO A 

 

A SIMULAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS 

 

Neste capítulo são apresentados os conhecimentos e as ferramentas necessários 

para a realização de simulações eletromagnéticas em máquinas elétricas. Conhecimentos 

necessários como os diversos métodos numéricos presentes na literatura para discretização do 

domínio e uma descrição sobre o software utilizado para a simulação. 

 

A.1 Métodos numéricos para discretização do domínio 

 

Na literatura científica existem diversos métodos para discretização de problemas 

de domínio envolvendo eletromagnetismo. Entre essas técnicas estão: Método de Elementos 

Finitos (MEF), Método das Diferenças Finitas (MDF), Métodos dos Momentos (MoM) e a 

Técnica de integração Finita (TIF). 

O Método de Elementos Finitos tem sua evolução intimamente ligada ao 

desenvolvimento das engenharias e ciência dos computadores. Este método é aplicado em 

muitas áreas distintas, dentre as quais se destacam a engenharia civil, aeronáutica e a 

engenharia nuclear. Em eletromagnetismo o MEF é associado ao método variacional ou 

método residual (BIANCHI, 2005). 

O MEF foi proposto em 1940, mas só foi utilizado anos depois em projetos 

aeronáuticos e análises estruturais (BASTOS e SADOWSKI, 2003). 

Atualmente, muitos projetos que envolvem análise eletromagnética tem utilizado 

o MEF e com bastante êxito. Esse cenário gera uma redução no número de protótipos, 

resultando economia nos projetos. 

O Método de Elementos Finitos é baseado na subdivisão de um domínio em um 

número fixo de subdomínios gerando assim uma malha. Essa subdivisão pode ser em uma, 

duas ou três dimensões. 

 

A.2 Análises em elementos finitos 

 

A análise em elementos finitos pode ser dividida em três etapas que são: pré-

processamento, processamento e pós-processamento. 
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A.2.1 Pré-processamento 

 

A primeira etapa destina-se a representação gráfica do modelo, definições de 

materiais, a divisão do domínio em subdomínios, definição das condições de contorno e a 

malha. 

 

A.2.1.1 Representação gráfica (CAD) 

 

O primeiro passo será a representação gráfica da máquina que se objetiva estudar. 

Também são definidos os materiais que serão utilizados no projeto. 

 

A.2.1.2 Divisão do domínio 

  

O primeiro passo do elemento finito é a divisão do domínio. Em problemas de 

uma dimensão o domínio é uma curva e cada subdomínio é um segmento. Em duas 

dimensões, o domínio é uma superfície e cada subdomínio é um polígono, normalmente 

triângulo e quadrado. Em problemas de três dimensões, o domínio é um volume e cada 

subdomínio é um tetraedro, prisma triangular, retângulo sólido. Na Figura A.1 é mostrado às 

formas do elemento nas três dimensões apresentadas. 

 

Figura A.1 – Elementos para divisão dos domínios. 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 
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A.2.1.3 Condições de contorno 

 

Os problemas resolvidos por elementos finitos geram equações diferenciais, estas 

para serem solucionadas numericamente dependem das condições de contorno. São 

consideradas duas condições de contorno para equações diferenciais, as quais são: 

 - Condição de contorno de Dirichlet: onde um valor específico da variável 

dependente é fornecido no contorno; 

 - Condição de contorno de Neumann: onde um valor específico para a derivada da 

variável dependente (gradiente) é fornecido no contorno. 

 

A.2.2 Processamento 

 

A etapa de processamento é representada pela simulação em si, onde as equações 

dos elementos são obtidas, é escolhida a função de aproximação, é feita a montagem das 

equações dos elementos e por fim a solução do sistema linear levando em conta a condição de 

contorno julgada mais adequada. 

 

A.2.3. Pós-processamento 

 

O pós-processamento permite a visualização de todos os resultados calculados, 

como exemplos a densidade de campo magnético (B), a Intensidade de campo magnético (H) 

e a densidade superficial de corrente (J).  Também é possível determinar cálculos de vários 

resultados secundários, como exemplo temos capacitância, indutância ou forças. 

 

A.3 COMSOL Multiphysics 

 

O Software comercial COMSOL Multiphysics
®
 abrange uma gama extremamente 

ampla de componentes eletromagnéticos permitindo caracterizar, projetar e aperfeiçoar 

dispositivos antes de criar protótipos, podendo reduzir riscos de projetos e melhorar o 

desempenho global e a rentabilidade (MANUAL COMSOL, 2014).  

As aplicações do software são diversas, como mostrado na Figura A.2, entre os 

pacotes presentes está o módulo AC/DC, que é utilizado por engenheiros e cientistas para 

entender e projetar campos elétricos e magnéticos em aplicações estáticas, baixa frequência e 

transientes (MANUAL COMSOL, 2014). 
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Figura A.2 – Pacotes de simulação COMSOL. 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

O módulo inclui simulações estacionárias ou dinâmicas em duas ou três 

dimensões e é uma ferramenta perfeita para análises detalhadas de bobinas, capacitores e 

máquinas elétricas, como gerador elétrico. A Figura A.3 mostra a interface gráfica do 

software apresentado os estudos (MANUAL COMSOL, 2014). 

 

Figura A.3 – Interface gráfica mostrando estudos presentes no COMSOL Multiphysics. 

 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

O COMSOL Multiphysics utiliza o Método de Elementos Finitos em malhas que 

podem apresentar elementos tetraédricos.  A malha influencia a precisão e o tempo de 
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simulação. As malhas tetraédricas combinadas com elementos de primeira ordem precisa de 

uma resolução maior.  

O COMSOL apresenta diversas condições de contorno que podem ser utilizadas 

de maneira adequada a cada tipo de problema. Ao todo foram utilizadas três condições de 

contorno: isolamento magnético, isolamento elétrico e simetria de setor. 

A primeira condição é aplicada na fronteira limítrofe do ar que circunda o gerador 

Essa é a condição de contorno predefinida para a interface de campos magnéticos e define as 

componentes tangenciais do potencial magnético como zero no limite n × A = 0, a condição é 

apresentada na Figura A.4. 

 

Figura A.4 – Condições de contorno isolamento magnético. 

  

Fonte: Manual COMSOL Multiphysics (2014). 

 

A segunda condição é aplicada na fronteira das bobinas. O nó de isolamento 

elétrico, que é condição de contorno padrão, acrescenta isolamento elétrico como a condição 

de contorno.  

E a terceira condição é aplicada foi a de condutor magnético perfeito, utilizada 

como condição de contorno de simetria. 

 

A.4 Considerações finais 

 

As simulações eletromagnéticas foram realizadas no software COMSOL 

Multiphysics, que utiliza o Método de Elementos Finitos para a discretização do domínio, a 

malha escolhida foi à tetraédrica. 

 


