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Resumo – Este artigo apresenta uma nova metodologia de cál-

culo de ampacidade de linhas aéreas, a qual utiliza dados da ve-

locidade do vento obtidos por meio da análise da camada limite 

da atmosfera – CLA na determinação do vão crítico. Está basea-

da na dificuldade e no alto custo de monitorar os parâmetros 

climatológicos ao longo da linha aérea, em especial a variação do 

vento. Nessa metodologia proposta, os vãos com menor velocida-

de de vento e simultaneamente com menor distância livre são 

definidos como vãos críticos e são aqueles que limitarão a capa-

cidade térmica da linha. Os resultados obtidos na aplicação da 

metodologia em linha aérea de 138 kV, com 133 vãos, demons-

tram a consistência e sua aplicabilidade. Esta metodologia pode 

ser aplicada tanto na fase de projeto como na fase de operação 

da linha. Neste último caso, poder-se-á operar a linha aérea com 

maior segurança e com possibilidade de maximizar a transmis-

são. 

 
Palavras-chave – Ampacidade, Linhas de Transmissão, Méto-

do Determinístico, Método Probabilístico e Parâmetros Climato-

lógicos. 

I.  INTRODUÇÃO 

m ponto relevante para a melhoria do processo de cálcu-

lo da ampacidade é a necessidade de se estabelecer ao 

longo de todos os vãos de uma dada linha aérea os valores dos 

parâmetros climatológicos velocidade do vento, temperatura 

ambiente e radiação solar [1]. O monitoramento das condições 

climatológicas ao longo de toda a linha aérea por meio de 

estações climatológicas é de custo proibitivo [2], sobretudo 

para linhas longas. Assim, um ponto de partida plausível para 

se trabalhar na determinação da velocidade do vento, que é o 

parâmetro climatológico de maior influência no cálculo da 

ampacidade, é a utilização do estudo numérico da camada 

limite da atmosfera - CLA
1
 [3] e [4] para a região da linha 
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1 A Camada Limite Atmosférica (CLA), também conhecida como Camada 

Limite Planetária (CLP), possui altura típica de 1 km, localiza-se na baixa 

aérea. Na validação do modelo da CLA é preciso dispor da 

topografia digital do terreno e de medidas de velocidade do 

vento em diversos pontos sobre a fronteira da região e em seu 

interior. Uma vez validado o modelo, é preciso apenas efetuar 

simulações com diversas condições de fronteira para forma-

ção de um banco de dados que será utilizado na determinação 

dos vãos críticos climatológicos, isto é, vãos com menor valor 

de velocidade de vento. É importante salientar que ainda não 

existe uma metologia proposta na literatura para a determina-

ção dos vãos críticos [5], [6] e [7]. Neste contexto, o objetivo 

geral desse trabalho é apresentar uma nova metodologia de 

cálculo da ampacidade – AmpCLA, que seja mais realista do 

que as metodologias tradicionais de cálculo [8] e [9]. Na apre-

sentação que se segue, são sucintamente apresentados, o mé-

todo de cálculo de ampacidade determinístico, o algoritmo 

para o cálculo da temperatura do condutor, o critério de de-

terminação do vão crítico, a metodologia proposta (AmpCLA) 

e a sua aplicação em uma linha aérea de 138 kV em operação.  

II.  CÁLCULO DA AMPACIDADE 

A IEEE Std 738™-2006 [8] define a Capacidade Térmica em 

Regime Permanente como sendo “a corrente elétrica constante 

para a qual a temperatura do condutor é igual à temperatura 

máxima permitida para condições climatológicas especifica-

das e para características do condutor sob a suposição de que 

o condutor se encontra em equilíbrio térmico. Considerando a 

equação de equilíbrio térmico (1) em regime permanente,  

CRSJ
PPPP

 (1) 

é possível determinar qual é a corrente máxima que pode pas-

sar pelo condutor ao se considerar que a taxa de perda por 

efeito Joule.   Isto é,  
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troposfera e por isto sofre diretamente a influência da superfície. A CLA é a 

camada inferior da troposfera, em contato direto com a superfície terrestre, 

que apresenta uma escala de altura de 1 a 2 km (durante o dia) e entre 0 e 100 
m (durante a noite). 
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Em (1)-(3), PJ, PS , PR e PC são respectivamente a taxa de ga-

nho de calor por efeito Joule, a taxa de ganho de calor por 

radiação solar, a taxa perda de calor por irradiação térmica do 

condutor e a taxa de perda de calor por convecção, dados em 

W/m. Os parâmetros R e TC são a resistência por unidade de 

comprimento ( /m) e a temperatura do condutor (
o
C). 

O cálculo da capacidade térmica do condutor em regime 

permanente é normalmente feito para uma temperatura máxi-

ma do condutor especificada no projeto da linha (por exem-

plo: TC = Tmax = 70 (
o
C)) e condições climatológicas conser-

vadoras, isto é velocidade do vento entre 0,6 e 1,2 (m/s), tem-

peratura ambiente no verão entre 30 e 45 (°C). 

III.  CÁLCULO DA TEMPERATURA DO CONDUTOR 

As taxas de perda de calor por convecção (PC) e irradiação 

(PR) não são linearmente dependentes da temperatura do con-

dutor, assim, a equação de equilíbrio térmico (1) pode ser 

resolvida para determinar a temperatura do condutor em ter-

mos da corrente e variáveis climáticas através de um processo 

iterativo [10], isto é, dada a corrente que circula pelo condu-

tor, segue-se os seguintes passos: 

a) Assume-se uma temperatura de referência para o condu-

tor. 

b) Calculam-se as taxas de perdas de calor por convecção e 

irradiação. 

c) Calcula-se a corrente do condutor para esta temperatura 

de referência. 

d) Comparam-se os valores da corrente calculada através da 

equação (3) com a corrente que circula no condutor. 

• Se as correntes são iguais, pára-se o processo e a 

temperatura corrente é a solução procurada. 

• Se as correntes são diferentes, a temperatura do con-

dutor de referência é então aumentada se o valor da 

corrente calculada é inferior ao valor da corrente do 

condutor. Caso contrário a temperatura é diminuída. 

e) Retorna-se ao passo b. 

IV.  CRITÉRIO PARA LOCALIZAÇÃO DO VÃO CRÍTICO 

A determinação do conjunto de vãos críticos é importan-

tíssima, pois se ocorrer alguma falha, com certeza a grande 

probabilidade é de que ocorra em um destes vãos. A definição 

de vão crítico juntamente com os fatores que os influenciam 

são elegantemente discutidos em [2]. Basicamente os vãos 

críticos são aqueles que possuem a menor velocidade de vento 

e concomitantemente possuem a menor distância livre entre o 

condutor e o objeto aterrado mais próximo. 

Na metodologia AmpCLA, a determinação dos vãos críti-

cos é implementada de forma original e de baixo custo se 

comparada com o monitoramento ao longo de toda a linha, 

conforme mencionado em [2]. A diferença basicamente con-

siste nos valores de velocidade considerados, pois na metodo-

logia proposta, o vão crítico em termos da velocidade do ven-

to é identificado através de simulação da camada limite da 

atmosfera, com condição de fronteira prescrita (v = 1 (m/s) e 

no mínimo quatro direções de incidência no domínio de simu-

lação). Os vãos que possuírem velocidades menores que 1 

(m/s) são  considerados  vãos críticos climatológicos. Este 

valor de velocidade de referência é um critério técnico depen-

dente da região do planeta considerada. 

Matematicamente, seja Vce o conjunto de vãos críticos elé-

tricos quanto à distância livre [11], isto é, são vãos que possu-

em distância livre inferior a uma determinada distância de 

referência; e Vcc o conjunto de vãos críticos climatológicos, 

isto é, são vãos com menor valor de velocidade do vento
2
.  

Observe que um vão pertencente a Vce é provavelmente 

um vão com maior probabilidade de violação da distância 

mínima de segurança entre condutor – objeto terrado mais 

próximo do que um vão não pertencente a Vce. Portanto, um 

vão pertencente a Vce possui maior risco de falha elétrica. Por 

outro lado, um vão que pertença a Vcc possui menor capacida-

de de refrigeração do condutor e, portanto, maior risco térmi-

co. 

Os vãos que pertencem a ambos os conjuntos Vcc e Vce 

formam o conjunto Vc e de vãos da linha aérea. Matematica-

mente, Vc e é o conjunto formado pela interseção entre os 

conjuntos Vcc e Vce. 

 VVV
ccceec  (4) 

Sobre o conjunto de vãos Vc e deve-se ainda excluir os vãos 

dominados ao se aplicar o critério de não-dominância
3
 quanto 

à velocidade do vento e distância livre. Isto é, deve-se excluir 

o vão que comparativamente com qualquer outro pertencente 

ao conjunto Vc e tenha maior valor de velocidade do vento e 

altura livre. O resultado da aplicação do critério de não-

dominância constitui o conjunto de vãos críticos da linha e 

será denominado de conjunto Vc. 

 

Observe que os vãos pertencentes a Vc constituem uma fron-

teira não-dominada e são aqueles que possuem concomitan-

temente as menores distâncias livres e as menores velocidades 

de vento dentre todos os vãos da linha aérea. Isto é, são os 

vãos críticos do ponto de vista do risco de falha, isto é, risco 

térmico ou elétrico. 

 

Uma vez determinado o conjunto de vãos críticos Vc, deve 

se então determinar o vão mais crítico, através do cálculo da 

temperatura do condutor de cada um destes vãos e sua nova 

distância livre correspondente. O vão que apresentar a menor 

distância livre dentre todos os vão pertencentes a Vc e ainda se 

aproximar da distância mínima de sergurança é o vão mais 

crítico de toda a linha aérea. 

V.  CAMADA LIMITE DA ATMOSFERA - CLA 

A região da CLA é definida como sendo uma fina camada 

da atmosfera, adjacente à superfície terrestre (até 2 km de 

altura), em que o escoamento do vento apresenta um elevado 

número de Reynolds. Esse escoamento ocorre em diferentes 

                                                           
2 Com ângulo de ataque de 90º em relação ao eixo do condutor. 
3 um vetor u = (u1, . . . , uk)  domina um outro vetor v = (v1, . . . , vk) (re-

presentado por VU ) se e somente se u é parcialmente menor que v. Isto 

é, ii vuki },,...,1{ e }|},...,1{ ii vuki . 
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escalas, onde cada escala, descrita em termos de domínio 

computacional, utiliza modelos distintos. Esses modelos utili-

zam as equações constitutivas gerais [3], apresentando dife-

renças apenas nas simplificações dos termos fonte, que de-

pende principalmente do domínio computacional e da estrati-

ficação térmica. As equações que regem estes escoamentos 

geofísicos são as equações de continuidade, de conservação 

de quantidade de movimento, de conservação de energia e de 

conservação da espécie química. Os modelos para simulação 

dos campos de velocidade de vento são classificados em qua-

tro classes de modelos: circulação global, predição de climas, 

meso-escalas e micro-escala. O modelo de circulação global é 

caracterizado por utilizar domínios entre 200 e 500 km ao 

longo da superfície terrestre e são utilizados para analisar os 

campos de velocidade de vento. Os modelos de predição de 

clima utilizam por sua vez domínios entre 50 e 100 km e são 

utilizados para resolver problemas de frentes climáticas. Os 

modelos de meso-escalas utilizam domínios típicos entre 2 a 

50 km e são empregados no estudo dos campos de velocidade 

de vento sobre topografias e, finalmente, os modelos micro-

escala utilizam pequenos domínios específicos e são empre-

gados no estudo da regionalização dos campos de velocidade 

de vento sobre a superfície terrestre. Esses modelos utilizam 

as mesmas equações constitutivas gerais com mais ou menos 

simplificações nos seus termos fonte. O estudo numérico so-

bre a CLA em topografia complexa para aplicação em estudos 

climatológicos foi introduzido por [4]. O detalhamento da 

modelagem da camada limite da atmosfera é apresentada no 

Apêndice A para não prejudicar a compreensão do artigo. 

A.  Simulação da CLA 

A simulação da CLA foi realizada no âmbito deste utili-

zando sistema computacional CFX da ANSYS [12]. A meto-

dologia de simulação consistiu dos seguintes pontos: 

1) condição de contorno logarítmica com valor de referência 

da velocidade do vento definido a 10 metros de altura do 

solo e igual a 1 (m/s) (veja apêndice A, equação (11)); 

2) direção do vento em relação à referência geográfica se-

gundo os seguintes ângulos de incidência (45; 135; 225; 

315°C) (veja Figura 1); 

3) atmosfera neutra, isto é, número de Froude superior a 

1000. 

 

Foram realizadas quatro simulações, uma para ângulo de 

incidência do domínio. Após as simulações, foram identifica-

dos os vãos críticos climatológicos da linha aérea, isto é, quais 

vãos possuíam velocidade do vento inferior a 1 (m/s). Natu-

ralmente, maior número de ângulos de incidência poderiam 

ser considerados para maior precisão na determinação do con-

junto de vãos críticos climatológicos. 

 
Figura 1 - Domínio de simulação com os ângulos de incidên-

cia do vento. 

VI.  METODOLOGIA AMPCLA 

A metodologia AmpCLA proposta neste trabalho foi de-

senvolvida com base em informações de velocidade do vento, 

obtidas via análise da camada limite atmosférica, para deter-

minação do conjunto de vãos críticos climatológicos em uma 

dada linha aérea e na redefinição de ampacidade de linha em 

operação. A metodologia AmpCLA pode ser resumida no 

seguinte conjunto de etapas: 

 

1) Selecionar os parâmetros da linha aérea a ser estudada. 

2) Discretizar o domínio de estudo, região topográfica digi-

talizada contendo todos os vãos da linha aérea, utilizando 

um malhador apropriado. 

3) Efetuar simulações da CLA conforme descrito no item V.  

.  

4) Identificar os Vãos Críticos Climatológicos – Vcc, a partir 

das menores amplitudes de velocidade do vento simula-

das na etapa 3, menor que 1 m/s, conforme item IV.  . 

5) Identificar os Vãos Críticos do ponto vista elétrico - Vce, 

conforme descrito no item IV.  . 

6) Selecionar os vãos críticos não-dominados por meio da 

interseção do conjunto de vãos Vce e Vcc e aplicação do 

critério de não-dominância conforme descrito no item IV.  

. Armazenar o conjunto de vãos resultante em um vetor 

Vc. 

7) Calcular a temperatura do condutor para o conjunto de 

vãos pertencentes ao conjunto Vc utilizando o método ite-

rativo em regime permanente conforme descrito no item 

III.   e considerando a velocidade de vento calculada em 

Vcc conforme etapa 4. 

8) Recalcular as distâncias livres no conjunto de vãos Vc 

utilizando a temperatura do condutor obtida na etapa 7. 

9) Identificar o pior caso, isto é, de menor distância livre. 

10) Calcular a ampacidade determinística (item II.  ) para o 

vão crítico identificado em 9. 

 

Esta metodologia tem a vantagem de permitir a identificação 
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do vão crítico sem a necessidade de monitoramento de ne-

nhum vão da linha aérea. Uma vez encontrado o vão crítico 

pode-se agora monitorar a temperatura do condutor através de 

um sensor tipo Power Donut e calcular a ampacidade em tem-

po real. O custo financeiro do monitoramento fica extrema-

mente reduzido em relação às outras metodologias, pois se 

espera que o número de vãos críticos seja pequeno quando 

comparado com o número total de vãos da linha aérea. 

VII.  APLICAÇÃO PRÁTICA DA AMPCLA 

A metodologia proposta foi aplicada na determinação da am-

pacidade de uma linha aérea de transmissão projetada utili-

zando os seguintes parâmetros: 

1) Condutor tipo Linnet ou 336 (mcm) 

2) Corrente elétrica = 510 (A) = 1 PU 

3) Tensão da linha = 138 (kV) 

4) Radiação solar = 1000 (W/m
2
) 

5) Velocidade do vento medido a 10 metros de altura do 

solo = 1 (m/s) 

6) Ângulo do vento em relação ao eixo do condutor = 90 (°) 

7) Temperatura ambiente = 30 (°C) 

8) TN: Temperatura normal do condutor = 70 (°C) 

9) TE: Temperatura de emergência do condutor = 90 (°C) 

 

A.  Etapa 1: Seleção da Linha 

A linha em estudo possui 133 vãos distribuídos ao longo 

de 52 km de comprimento na região de Acuruí-MG. As dis-

tâncias livres mínimas, em todos os vãos, são calculadas ou 

retiradas diretamente do projeto da linha. Para fins de ilustra-

ção é mostrado na Figura 2 um vão da linha. 

 

 
Figura 2 – Perfil e Planta da Linha de 138 kV em estudo. 

 

B.  Etapa 2: Discretizar o Domínio Computacional da Linha 

O domínio contendo a linha aérea deve ser discretizado de 

forma aproriada utilizando algum malhador em 3D. Neste 

trabalho, foi utilizado o malhador da referência [12]. A Figu-

ra 3 ilustra uma malha da região contendo parte da linha aé-

rea. 

 

 

Figura 3 – Discretização do domínio da linha de transmissão 

para análise da camada limite.  

 

C.  Etapa 3: Simulação da CLA 

A CLA foi simulada com a velocidade de vento na frontei-

ra de entrada da região igual a 1 (m/s), para cada uma das 4 

direções do vento (45; 135; 225; 315°C). Dos resultados nu-

méricos obtidos com estas simulações foram então extraídas 

as velocidades de vento em todos os vãos ao longo da linha 

aérea. O menor resultado de velocidade dentre os quatro valo-

res extraídos para todos os vãos foi considerado como a velo-

cidade crítica climatológica do vão.  A Tabela 1 mostra os 

resultados obtidos para alguns poucos vãos.  

Tabela 1  Resultados obtidos com a simulação da CLA. 

Vão Ângulo de Ataque do Vento 

(Figura 1) (°) 
Módulo da Velocidade do 

Vento Simulado (m/s) 
19-20 45 3.8 
19-20 135 1.4 
19-20 225 1.1 
19-20 315 4.8 
20-21 45 3.5 
20-21 135 1.2 

20-21 225 0.9 
20-21 315 4.1 

21-22 45 3.7 

21-22 135 1.2 

21-22 225 1.0 
21-22 315 3.8 

 

D.  Etapa 4: Identificar os Vãos Críticos Climatológicos - Vcc 

A Figura 4 mostra os resultados da velocidade do vento (para 

4 simulações da CLA) em função dos vãos da linha aérea. O 

valor mostrado na Figura 4 é o menor valor de velocidade de 

vento obtido em 4 simulações (ver valor em negrito da Tabela 

2), uma para cada ângulo de ataque (45; 135; 225; 315°C) e 

com a velocidade do vento na entrada de 1 (m/s). Analisando 

a Figura 4, observa-se que os resultados numéricos para a 

velocidade do vento são, em apenas 3 do total de 133 vãos , 

inferiores ao valor de 1 m/s imposto como condição de fron-
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teira na entrada da região de estudo. Nos vãos com menor 

velocidade de vento espera-se ter uma temperatura no condu-

tor mais elevada e, consequentemente redução na mínima 

distância livre e maior risco de falha elétrica. 

Figura 4 Velocidade do vento nos vãos da linha aérea de 138 

kV. 

 

Os vãos críticos climatológicos da linha aérea estão mos-

trados na Tabela 2, especificamente os vãos (20-21, 40-41 e 

51-52), que correspondem à velocidade do vento menor que 

1,0 (m/s).  

 

Tabela 2  Vãos Críticos Climatológicos - Vcc. 

Vão 
Velocidade do Vento Simula-

da (m/s) 

Distância livre (m) para 
velocidade do vento igual a 

1 (m/s)  

20-21 0,9 10 

40-41 0,9 10 

51-52 0,9 14 

 

E.  Etapa 5: Identificar os Vãos Eletricamente Críticos- Vce 

A localização dos vãos eletricamente críticos – Vce é feita 

analisando o projeto eletromecânico da linha aérea em relação 

às distâncias entre o objeto aterrado mais próximo e o condu-

tor aéreo, e verificando se esta distância é inferior a determi-

nado valor de referência (href), a qual deve ser superior à dis-

tância mínima de segurança especificada em norma técnica 

(hmin). Por exemplo, seja href = 10 (m) para o caso em que a 

distância mínima de segurança é segundo norma técnica hmin 

=7 (m) para linhas aéreas de 138 kV. A Tabela 3 mostra os 

resultados desta análise com a identificação dos vãos críticos 

segundo o critério de segurança adotado. Observa-se que den-

tre os 133 vãos da linha, apenas 5 possuem alturas iguais a 10 

(m). Nenhum vão desta linha possui altura inferior a este valor 

de referência. 

 

 

 

Tabela 3 Vãos Críticos Elétrico – Vce identificados no perfil e planta original 
da linha (ver Figura 2). 

Vão 
Velocidade do Vento 

Simulada (m/s) 

Distância livre (m) para 
velocidade do vento 

igual a 1 (m/s) 

3-4 1,1 10 
19-20 0,9 10 
20-21 0,9 10 
39-40 1,0 10 
40-41 0,9 10 

 

F.  Etapas 6, 7, 8 e 9 

A interseção entre os conjuntos Vcc e Vce, isto é, 

Vc e  = Vcc Vce = {20-21, 40-41, 51-52}  {3-4,19-20,20-

21,39-40,40-41} = {20-21, 40-41}. Aplicando o critério de 

não-dominância quanto aos pares (velocidade do vento, dis-

tância livre), se percebe que os dois vãos (20-21) e (40-41) 

são ambos os críticos e com os mesmos valores de velocidade 

de vento e distância livre. Efetuando os novos cálculos de 

temperatura do condutor e da distância livre obtém-se para 

estes vãos valores idênticos, respectivamente iguais a 72,6 

(ºC) e 9,9 (m). Esses dois valores violam os limites requeridos 

pelo projeto eletromecânico dessa linha. 

 

Outra análise alternativa para determinar o conjunto não-

dominado é plotar os dados de todos os vãos Vcc e Vce num 

gráfico de velocidade de vento versus distância livre, depois 

de recalculada a distância livre para a velocidade de vento 

simulada em Vcc, e aplicar o critério de não-dominância. A 

Figura 5 ilustra este procedimento considerando o conjunto de 

vãos pertencentes a 
cecc

VV .  

Figura 5 Determinação dos vãos não-dominados. 

 

G.  Etapa 10: Calcular a Ampacidade Determinística nos 

Vãos Críticos- Vc 

A ampacidade calculada no vão crítico define a ampacida-

de de toda a linha aérea. Dessa forma, para a velocidade de 

vento de 0,9 (m/s), e o limite da temperatura de projeto dessa 

linha aérea igual a 70 (ºC), resulta em 0,965 (PU) de capaci-

dade de transmissão, o que é 3,5% menor do que a ampacida-

de original calculada para a velocidade de vento de projeto 

igual a 1 (m/s) e temperatura do condutor igual a 70 (
o
C). 

Naturalmente o ideal seria efetuar um maior número de 
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simulações da CLA com diferentes condições de incidência 

do vento e que fossem as mais realistas possíveis. No entanto, 

as poucas simulações aqui apresentadas têm por objetivo a-

presentar a metodologia desenvolvida em uma aplicação real. 

Este resultado mostra que esta linha aérea poderia ser mo-

nitorada em tempo-real em apenas dois vãos do total de cento 

e trinta e três. Este monitoramento poderia ser feito via senso-

res para medição da temperatura do condutor ou distância 

livre. Esta informação é certamente de grande valia para a 

concessionária, pois o dispêndio de recursos para monitora-

mento da linha aérea visando o aumento de segurança e a pos-

sibilidade no aumento de capacidade de transmissão da linha 

poderia ser feito com um pequeno investimento. 

Observa-se também que a metodologia pode ser aplicada 

tanto nas fases de projeto quanto na operação da linha aérea. 

Na fase de projeto para permitir ao projetista uma visão realis-

ta da linha quanto aos vãos críticos e garantir já na fase de 

projeto a determinação da ampacidade com maior precisão. 

Na fase de operação para permitir a supervisão dos vãos críti-

cos e com isto aumentar a confiabilidade da linha e possivel-

mente até maximizando a transmissão de energia elétrica. 

VIII.  CONCLUSÕES 

Este artigo apresentou de forma didática a nova metodolo-

gia AmpCLA, a qual permite identificar os vãos críticos da 

linha e consequentemente o seu monitoramento no caso de 

linhas existentes. Para demonstrar a aplicação da metodologia 

em um caso real, utilizou-se uma linha aérea de 133 vãos, de 

138 kV, na região de Acuruí – MG. Os resultados obtidos 

mostram a consistência da metodologia, bem como a necessi-

dade de um pequeno investimento para permitir o monitora-

mento em tempo real e consequentemente a exploração má-

xima da capacidade de transmissão da linha, auxiliando a e-

quipe de operação das concessionárias.  
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APÊNDICE A - MODELO MATEMÁTICO DA CLA 

O modelo matemático da CLA é definido pelas equações 

(5) a (8) que representam, respectivamente, a conservação de 

massa, quantidade de movimento, equação de estado e equa-

ção de energia sob a decomposição de Reynolds e a aproxi-

mação de Boussinesq [16]. 

.3,2,1i0
x

u

i

i  (5) 
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t

jj

jp
 (8) 

onde: 

ui  i-ésima componente cartesiana da velocidade do vento

 (m/s) 

xi i-ésima coordenada cartesiana (m) 

p  pressão (N/m
2
) 

0 massa específica de referência (kg/m
3
) 

k energia cinética por unidade de massa (m
2
/s

2
) 

t  tempo (s) 

t  viscosidade efetiva (m
2
/s) 

Sw termo fonte (m/s
2
) 

Cp capacidade térmica do ar a pressão constante (W.s/kg°C) 

T temperatura (°C) 

PrT número de Prandt turbulento (adimensional) 

Q taxa de geração de energia  (W/m) 

 

O termo Sw representa o termo de flutuação que considera o 

efeito da turbulência. A definição do termo de flutuação ca-

http://www.powline.com/
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racteriza diversos modelos disponíveis na literatura. Usual-

mente, os modelos apresentados por [13], [14] e [15] utilizam 

a aproximação de Boussinesq e os modelos de turbulência são 

derivados do modelo k-  (k  turbulent kinetic energy,    

the turbulent energy dissipation) 

rate 

A.  Domínio de Análise 

A simulação da camada limite é feita sobre um domínio que 

possui na sua base o solo, com vegetação, água e ou constru-

ções, que colocam dificuldades para o movimento da camada 

de ar. O topo do domínio deve ser considerado alto o suficien-

te para que se possam considerar condições de fronteira tipo 

Neumann natural, sem que com isto haja perda de precisão 

nos resultados. Na entrada do domínio a condição de fronteira 

para modelo turbulento pode ser conforme o modelo k-ε, e o 

perfil da velocidade na entrada com distribuição logarítmica. 

Nas laterais se tem condição de simetria e na saída a condição 

de saída. A Figura 6 ilustra as superfícies do domínio onde as 

condições de fronteira devem ser definidas.  

 

 

wall

upper

inlet outlet

laterals

x1

x2

x3

 
Figura 6 Ilustração das condições de fronteira. 

 

B.  Condições de Contorno – Modelo k-ε 

As condições de contorno utilizadas na CLA pelo modelo de 

turbulência k-ε estão associadas à energia cinética turbulenta 

k, e à sua taxa de dissipação ε. Neste modelo, as condições de 

entrada são dadas por (9) e (10) 

2

*u
k

C
 (9) 

3

*u

z  (10) 

onde  

u*  velocidade de fricção  (m/s) 

k  constante de Von Karman (k=0.41) (adimensional) 

C   constante empírica (adimensional) 

z  altura (m) 

C.  Condições de Contorno na Entrada 

O perfil logarítmico de velocidade na entrada é dado por 

(11) em função da altura z (m).  

o

ref

o

refin

z
z

ln

z
zln

.uzu  (11) 

onde:  

u(z)in   velocidade dada pelo perfil logarítmico modificado 

(m/s) 

uref   velocidade de referência obtida a uma altura de 10 (m) 

em (m/s) 

Zref   altura de referência igual a 10 (m) 

Z0  comprimento aerodinâmico da rugosidade (m) 

 

Valores típicos de rugosidade são apresentados na Tabela I. 

 
TABELA I 

VALORES GERAIS DE RUGOSIDADE. 

Região Z0 (m) 

Cidade 1 
Floresta 0,3 

Grama baixa 0,03 
Água 0,0001 

D.  Condições de Contorno na Saída e nas Laterais 

O perfil de velocidade na saída e nas laterais é dado por 

condição de derivada nula em relação normal à superfície, 

para todas as grandezas  envolvidas, conforme (12). 

0
n

 (12) 

E.  Condições de Contorno no Solo (Parede) 

A velocidade no solo é considerada nula em todas as direções, 

isto é ux = uy = uz = 0. 

F.  Condições de Contorno na Superfície do Topo 

A velocidade na superfície do topo, dada por (13), é conside-

rada constante e não é mais influenciada pela rugosidade do 

solo. 

Uu
w  (13) 

As outras propriedades são consideradas constantes. 

G.  Tratamento das Forças de Empuxo Verticais 

As forças de empuxo são consideradas no termo Sw da e-

quação da conservação de quantidade de movimento (6), o 

qual é dado por (14). 

)(ggS
0w

 (14) 

onde:  

Sw  termo fonte (kg/s
2
m

2
) 

g aceleração da gravidade (m/s
2
) 

 massa específica do meio  (kg/m
3
) 

0  massa específica de referência  (ρ0 = 1.185 kg/m
3
) 

 

Ao se considerar a variação  constante durante a simula-

ção, o número de Froude pode ser relacionado por (15) ao se 

considerar a relação entre as forças de inércia e de empuxo. 
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2
1

0
Lg

U
Fr  (15) 

onde: 

U∞  representa a velocidade desenvolvida acima de 500 me-

tros (m/s) 

Δρ variação da massa específica para a altura considerada 

(kg/m
3
) 

L altura do domínio (m) 

g aceleração da gravidade (m/s
2
) 

 

Desta forma, o termo fonte em relação à altura z, o qual 

considera o efeito térmico, introduzido na equação da conser-

vação de quantidade de movimento, pode ser escrito em [17] 

conforme (16). 

2

0

2

w
FrL

U
S  (16) 

Finalmente, a intensidade das forças de empuxo devido aos 

efeitos térmicos do solo é obtida através de valores atribuídos 

ao número de Froude. A Tabela II mostra a relação entre o 

tipo da atmosfera e a faixa de valores atribuídos ao número de 

Froude.  

 
TABELA II 

VALORES GERAIS DO NÚMERO DE FROUDE. 

Fr Tipo de Atmosfera 

> 1000 CLA Neutra 

10 < Fr <1000 CLA Estável 

-100 < Fr < 10 CLA Instável 

 

 

Resumidamente, as condições de fronteira e de turbulência 

são apresentadas na Tabela III.  

 

 
TABELA III 

CONDIÇÕES DE CONTORNO UTILIZADAS NO CFX PARA O MODELO SIMPLIFICADO [17]. 

Contorno u1 u2 u3 K 
 

Entrada (inlet) 
0

z

z
ln

u
)z(u  0u

2
 03u  

C

u
k

2

 

3

*u

z  

 

Fronteira de saída (outlet) 
0

x

u

1

1  0
x

u

1

2
 0

x

u

1

3
 0

1x

k

 

0
1x

 

Solo (wall) Parede sem deslizamento acoplada com funções de parede do modelo de turbulência 0
x

k

2

 
3

*u

z  

 

Fronteiras laterais  
0

x

u

3

1  0
x

u

3

2  0
x

u

3

3  0
x

k

3

 0
x

3

 

Céu (Symmetry) Uu1  
0

2

2

x

u  
0

2

3

x

u

 

0
2x

k

 

0
2x

 
    

 

 

 


