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RESUMO 
 
 

PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS EÓLICAS COM MATERIAIS COMPÓSITOS As 
indústrias de pás eólicas são umas das maiores consumidoras de materiais compósitos . Os 
desafios são as produções das pás com as características aerodinâmicas adequadas. As pás 
tem geometrias muito complexas. Há a necessidade de desenvolver e apresentar novos 
materiais e processos de produção para atender a esta demanda. Entre muitos materiais, a 
matriz é reforçada com a fibra de vidro e apresenta boas propriedades como resistencia a 
fadiga e estabilidade térmica. O potencial de aplicações destes materiais são para melhorar as 
propriedades estruturais das pás eólicas com redução significativa de massa e de custo. Neste 
trabalho são apresentados os processos de fabricação envolvendo os materiais e a confecção 
de pás. Os materiais utilizados para a fabricação de pás de rotor para turbinas eólicas estão 
sujeitas a requisitos especiais. O número de ciclos e da variação de carga são muito diferentes 
das encontradas por outras estruturas na aviação, construção naval e construção de pontes. O 
desenvolvimento de novos materiais também deve estar adequado ao desenho cada vez mais 
complexo de pás para turbinas eólicas. Para maximizar o retorno sobre o investimento, o 
tamanho médio da pá está cada vez maior e mais pesado necessitando maiores quantidades 
de materiais. Como o comprimento da lâmina se aproxima de 100 m, o aumento da sofisticação 
no design de lâmina, materiais e fabricação são necessários. A maior área de superfície da pá 
aumenta efetivamente a relação entre a velocidade da ponta de uma pá de acordo com o 
aumento da velocidade do vento, aumentando a quantidade de energia que pode ser 
produzida. Um objetivo importante de sistemas com pás maiores é controlar o peso da pá. Os 
processos de fabricação das pás envolvem técnicas de fabricação com fibra de vidro, 
geralmente com diâmetros menores que 50 metros de área varrida. Os materiais compostos 
com fibras de carbono estão sendo utilizados para pás com diâmetros maiores que 50m de 
área varrida. Verifica-se assim um desenvolvimento de técnicas e novos materiais para serem 
empregados em pás de turbinas eólicas. As pás de fibra de carbono oferecem maior rigidez e 
resistência em relação ao peso. As longarinas feitas de fibra de carbono podem reduzir o peso 
e aumentar a rigidez . Estes benefícios aumentam conforme aumenta o tamanho da pá. Por 
exemplo, o uso de fibras de carbono em pás com 60 m é estimado em reduzir a massa total da 
lâmina em 38% em comparação com 100 % de fibra de vidro. A otimização da concepção e 
construção de pás para as novas gerações de turbinas eólicas requer uma propriedades 
mecânicas específicas, assim como propriedades físicas e químicas dos materiais a serem 
desenvolvidos. Os esforços mecânicos em que os materiais estão sujeitos, com relação ao uso 
da energia eólica apresentam exigências peculiares sobre esses materiais. Esses requisitos 
incluem resistência à fadiga, alta resistência ao desgaste e propriedades térmicas. Deve-se 
estar atento para a determinação das propriedades específicas de cada material empregado. 
Os testes e avaliação de materiais compósitos utilizados em pás de turbinas eólicas podem 
reduzir os custos de desenvolvimento da tecnologia e pode ser usado para prever o 
desempenho dos materiais compósitos. Os materiais que podem ser testados incluem resinas 
não curadas e adesivos, laminados e componentes curados.  


