
Congress on Numerical Methods in Engineering
Lisboa, June 29 to July 02, 2015
© APMTAC, Portugal, 2015

cmn2015  |  Congresso de Métodos Numéricos em Engenharia

Edited:  José Miranda Guedes, Nuno Silvestre, Miguel Tavares da Silva,
Jesús María Blanco, Irene Arias, Manuel Tur Valiente

RESUMO N° 327
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A demanda de energia, faz com que o homem esteja sempre à procura de novas soluções para a sua produção. 
Uma opção é a energia eólica, por se tratar de uma energia limpa e renovável. Para se evitar a ocupação das 
terras férteis, é natural a busca de soluções no mar. Portanto, neste trabalho é estudado o comportamento 
estrutural dinâmico de uma torre treliçada em concreto armado pré-tensionado por tirantes externos para 
uso offshore com a finalidade de suporte para turbinas eólicas de eixo horizontal. A torre está sujeita às ações 
gravitacionais, aerodinâmicas e hidrodinâmicas. Para considerar estas ações desenvolveu-se um código com-
putacional específico usando a linguagem MATLAB. É proposto um modelo simplificado bi-dimensional utili-
zando-se elementos de pórtico plano para contornar as dificuldades de uma análise tridimensional. Embora 
específico para este tipo de torre, o código permite variar geometrias, carregamentos e alterações do nível do 
mar. São experimentados dois espectros de ondas marítimas: o espectro de Pierson-Moskowitz e o JONSWAP. 
As cargas hidrodinâmicas são avaliadas pela equação de Morison. As cargas nodais equivalentes são avaliadas 
por integração ao longo do elemento estrutural de acordo com o proposto por Souza. A analise é realizada 
no domínio do tempo utilizando-se o algoritmo de integração de Newmark, levando-se em conta também o 
comportamento dos tirantes que não resistem a esforços de compressão. Através dos procedimentos adotados 
foi possível obter resultados para as freqüências e esforços, que se mostraram coerentes com os obtidos por 
modelos tri dimensionais mais complexos. O código desenvolvido permitiu a analise de forma simples, efici-
ente e confiável de torres treliçadas de concreto armado.


