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RESUMO 

O estudo dos metais tornou-se algo cada vez mais importante, pois seus resultados são tidos 
como justificativas para a tomada de decisões em meio às indústrias que vivenciam uma 
contínua evolução. Elas precisam investir em pesquisa e desenvolvimento para continuarem 
destacando-se frente aos concorrentes e sobreviver no mercado atual e futuro. Neste trabalho 
serão apresentados tópicos que formam o corpo desses elementos. Apresentaremos um estudo 
de caso sobre metais específicos como Tungstênio, Cobre, Ferro e Zinco, postos como 
alternativa para uso na confecção dos receptores de raios em pás eólicas. Baseado nas 
referências de diversos autores, este trabalho, através do método quantitativo e qualitativo, 
possibilitará obter resultados probatórios da eficiência dos receptores confeccionados com 
tungstênio, os quais atendem aos requisitos estabelecidos no mercado.  
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INTRODUÇÃO 

 
Com a disponibilidade de milhares de materiais, a escolha do material mais adequado 

passa a ser solução de diversas falhas previstas como certas e até algumas de pequena 

probabilidade de ocorrência.  

De acordo com dados da Global Wind Energy Council (GWEC), o crescimento 

energético de fontes limpas tem ganhado nos últimos anos grande relevância no Brasil, 

alcançando a oitava posição no ranking mundial. Isso tem resultado em uma enorme expansão 

no mercado tecnológico o qual precisa dominar os mais elevados conceitos de ciência e 
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engenharia, movendo empresas no setor a investir gradativamente em tecnologia de ponta, 

capaz de selecionar ou desenvolver os componentes que tragam maior resistência e 

desempenho dos seus maquinários. 

           Os geradores eólicos são produtos com garantia de 20 anos, sendo expostos a muitas 

variações climáticas. Logo, conhecer as propriedades dos insumos, neste caso do tungstênio, 

evidenciará a sua escolha para confecção dos receptores usados nas pás eólicas. 

(ABEEÓLICA, 2018).  

O objetivo deste artigo é analisar comparativamente receptores confeccionados com 

cobre, zinco, ferro e tungstênio como solução para receptação de raios nas pás eólicas.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Pás eólicas 

 
As pás eólicas são componentes-chave dos geradores que atuam na produção de 

energia elétrica a partir do vento. O conjunto de três pás é responsável por mover o rotor em 

paralelo com o gerador, quando atingida pela força do vento. Sua produção requer bastante 

mão de obra porque seu processo de fabricação se dá de forma artesanal. Os insumos mais 

usados na sua confecção são fibras de vidro, balsa, espumas e resina. As etapas de produção 

dividem-se em nove partes, conforme apresentado na figura 1, sendo os receptores colocados 

na etapa Assemble Blade.  

 

Figura 1 – Fluxo das etapas de montagem da pá eólica 
 

 

Fonte: os autores 
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Matérias 

 
Na engenharia, a escolha de matérias baseia-se em critérios de propriedades do 

material, deterioração das propriedades dos materiais e os aspectos econômicos 

(CALLISTER, 2008). Tais medidas são estudadas na prospecção ou aquisição de novos 

componentes que melhore o desempenho das pás. Nos tópicos adiante, os parâmetros citados 

serão aplicados nos seguintes metais: cobre, zinco, ferro e tungstênio. Os receptores usados 

nas pás são responsáveis por receptar raios na tip (ponta das pás), conforme ilustrado na 

figura 2, por um período mínimo de duas décadas. São utilizadas duas unidades com 

dimensões 10x40mm. (PLANSEE, 2018).  

 
Figura 2 – Tip: local onde ficam os receptores de tungstênio nas pás eólicas 

 

 
 
Fonte: os autores 

 
 
Cobre	

 
Tipo de metal de coloração vermelha, com aspecto amarelado, brilho agradável, 

localizado no grupo I-B da tabela periódica, sendo de número atômico 29, massa atômica 

63,55 g mol-. Possui ponto de fusão de 1038°C e ponto de ebulição de 2927ºC. Metal macio, 

maleável e dúctil, de símbolo químico Cu, originado do latim cuprum, em alusão a ilha do 

Chipre onde se acredita ter sido encontrado pela primeira vez. (TEIXEIRA, 2018). 

 

Zinco	

 

Metal de transição, símbolo Zn, com coloração branco-azulado, localizado no grupo 

12 e quarto período da tabela periódica. Seu número atômico é 30, massa atômica 65,38 g 
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mol-, possuindo ponto de fusão a 419,57°C e ponto de ebulição a 907°C. Não é maleável ou 

dúctil ao ambiente em temperatura natural. (CALLISTER, 2008). 

 

Ferro	

 
Elemento de transição, símbolo Fe. Apresenta coloração variável, podendo ser 

acinzentada devido à presença de sulfeto, carbureto de ferro e silicato. Todavia, em estado 

puro, possui cor branca prateada. Metal pertencente ao grupo 8B da tabela, de número 

atômico 26, massa atômica 55,85 g mol-1. Possui ponto de fusão a 1535°C e ponto de ebulição 

a 3000°C. (TEIXEIRA, 2018). 

 

Tungstênio	

 

O tungstênio é um metal de transição externa, pertencente ao grupo 6 da tabela 

periódica, junto com molibdênio e cromo. (PAULINO, 2018). Faz parte do conjunto de 

metais refratários, elementos que têm ponto de fusão superior ao da platina (1772 °C). 

(PLANSSE, 2018). É sólido, tem aspecto branco-acinzentado, brilhante nas condições 

ambiente. É um elemento com o maior ponto de fusão (3422°C) e de ebulição (5657°C). Seu 

símbolo químico é W, número atômico 74, massa 183,85 u (LIRA, 2018). É possível dividir 

suas propriedades em dois tipos distintos: propriedades físicas e propriedades químicas. 

  

Propriedades físicas 

 
Em uma posição impura, o tungstênio apresenta-se como um metal com uma variação 

de cor branca a cinza, conforme figura 3. Contém periodicidade frágil, o que dificulta bastante 

o trabalho em si. Porém, quando está em sua forma pura, a manipulação pode ser 

extremamente simples, como cortes e transformação em peças. (LIRA, 2018). 

 
Figura 3 - Micrografia óptica de uma folha de tungstênio  (recristalizada) 

 
 
 
 
 

 
Fonte: https://www.plansee.com/en/materials.html 
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Condutividade térmica e elétrica  

 

           O trânsito rápido de temperatura e calor no tungstênio se dá pela livre dispersão de 

elétrons em suas ligações metálicas, algo comum nos metais (FOGAÇA, 2018). Este fator 

torna-se determinante quanto à função requerida dos receptores usados nas pás eólicas que é 

receptar e guiar as descargas elétricas provocadas por raios até o cabo de aterramento.  

 

Propriedades químicas  

 
Sendo um material elementar, o tungstênio é resistente à agressividade de oxigênios, 

bases e ácidos (PLANSEE, 2018). 

 

Ponto de fusão e ebulição  

 
O ponto de fusão e o ponto de ebulição constituem a temperatura que uma matéria 

muda de condição, em uma determinada pressão. No momento em que uma substância no 

nível sólido troca energia térmica com outa matéria (troca de calor), ocasiona uma expansão 

no grau de movimento de suas moléculas, fazendo com que sua temperatura também aumente. 

Ao atingir determinada temperatura (ponto de fusão) as ligações internas entre os átomos e 

moléculas se rompem, devido à agitação das moléculas. Neste ponto, a matéria inicia o 

processo de mudança do seu estado sólido para o estado líquido, caso permaneça recebendo 

calor. Em paralelo com o que ocorre na fusão, tem-se uma temperatura (ponto de ebulição) no 

qual uma determinada matéria transita do estado líquido para o estado gasoso. Nesta fase é 

necessário que a substância receba calor e haja uma permanência constante de temperatura 

durante toda a mudança, conforme a figura 4. (GOUVEIA, 2018). 

 
     Figura 4 – Processo de fusão e ebulição  

 

 
     
 Fonte: https://goo.gl/uTPDzW 
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METODOLOGIA 

 
Este trabalho faz uso do método quantitativo e qualitativo no qual amostras de dados 

são comparadas entre si, na perspectiva de autores distintos. Com o propósito de enriquecer 

ainda mais o estudo, foram realizadas entrevistas com o gerente, o encarregado e os 

operadores da empresa LM WIND POWER, pioneira na confecção de pás eólicas desde 1952. 

Gerenciando as informações obtidas, montou-se um planejamento envolvendo o setor tático e 

operacional, capaz de enxergar os custos como aspecto decisório na escolha do material.  

 

ESTUDO DE CASO 

 
A Figura 5 demostra uma análise comparativa do tungstênio com quatro tipos de 

matérias que poderiam ser uma opção na escolha como insumo para produzir receptores, 

porém o tungstênio apresenta-se superior quanto ao ponto de fusão e ebulição, característica 

que garantirá a resistência do produto quando o mesmo sofrer a ação das descargas elétricas 

dos raios.  

 

Figura 5 – Processo de fusão e ebulição  

 
 
Fonte: adaptado de PLANSEEN (2018). 

 
O tungstênio, por se tratar de um metal, possui os átomos extremamente unidos devido 

as suas ligações. Isso passa a ser um fator crucial quando há uma passagem do estado sólido 

para o líquido e do estado líquido para o gasoso. Realizando uma breve seleção entre metais, 

em molde autêntico, dentre todos na forma pura, o tungstênio destaca-se por possuir maior 

ponto de fusão, resistente a altas temperaturas. Possui estágios extremamente altos de 

estabilidade dimensional, maior resistência à tração, praticamente indestrutível (PLANSEE, 

2018). Em meio aos metais inalterados, exibe o menor grau de expansão térmica, conforme 

tabela 1. 
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                Tabela 1 – Análise coeficiente de expansão 
 

     
 
                  Fonte: http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/almanaque/ 
                         374-coeficientes-de-expansao-linear-de-solidos.html 

  A agitação de moléculas que formam determinado corpo resulta do aumento de 

temperatura sofrida, causando uma expansão nas dimensões do objeto, conforme demonstra a 

figura 6. Tal evento é conhecido como dilatação térmica e a modificação da distância de um 

corpo em função da variação de temperatura denomina-se dilatação térmica linear. 

(TEIXEIRA, 2018). Comparando o tungstênio com outros materiais, percebe-se que ele 

possui o menor coeficiente de expansão térmica linear, propriedade que pode evitar 

rompimento e danos nas camadas de fibras das pás. 

 
                                    Figura 6 - Coeficiente de expansão térmica linear 

 
                                      
                                     Nota:  Δ L = L – Lo (expansão do comprimento pela variação de temperatura). 
                                     Fonte: https://goo.gl/wimNPq 
 

Conforme apresentado na tabela 2, os metais em análise são ótimos condutores 

elétricos. Este fator é importante para os receptores realizarem a interceptação das descargas 

dos raios e as conduzir o mais rápido possível ao cabo de aterramento, a fim de evitar 

aquecimento nos materiais, o que pode gerar danos nas camadas de fibras das pás. 

 

Tabela 2 - Análise condutividade elétrica a 20°C 
 

Tungstênio 18,18 s.m / mm2 

Cobre 
61,7 s.m / mm2 

Zinco 
17,8 s.m / mm2 

Ferro 
10,2 s.m / mm2 

 
Fonte: https://www.plansee.com/en/materials.html. 
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A figura 7 mostra os receptores de tungstênio receptando descargas elétricas que são 

conduzidas até o cabo de aterramento. O INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais -

(2018), afirma que a intensidade específica de um raio é de 30 mil amperes, ou seja, 

aproximadamente mil vezes a intensidade de um chuveiro elétrico. De fato, tem que ser um 

material extremamente resistente que possa atender determinada função.  

 
         Figura 7 - Receptação dos raios 
 

          
          
         Fonte: https://goo.gl/ywBZJB 

 
Corrosão  

 
Trata-se de uma ação natural na qual o metal é deteriorado por consequência da reação 

de oxidorredução (transferência de elétrons das espécies que se oxidam para as que se reduz), 

entre ele e os elementos naturais, principalmente o oxigênio do ar.  

 
Tabela 3 – P1 Potenciais de redução padrão por elemento 

 

Material E ° (V) 

Tungstênio –0,119 

Ferro –0,44 

Zinco –0,7618 

Cobre 0,52 

 
Fonte: https://goo.gl/Cq2FYb. 

 
Comparando o tungstênio com outros metais na tabela 4, nota-se que o mesmo 

apresenta o menor potencial de redução. As máquinas estão sendo instaladas em várias 

regiões do país, passando a se deparar com várias mudanças de clima. Os componentes devem 
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resistir e apresentar o mais elevado desempenho, no mínimo, em um intervalo de duas 

décadas (BELLIA, 2018). 

Análise de custos comparativos  

 
De acordo com o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON), custo 

é o valor gasto com bens e serviços para a produção de outros bens e serviços. Em projetos, 

esta etapa é bastante discutida por possuir um peso de alta importância no início, meio e fim. 

É quase impossível um processo não ter algum tipo de ligação com custo. Contudo, vale 

salientar e mensurar o tempo de permanência do referido metal, sem a necessidade de 

manutenção, o que não pode ser evitada quando são utilizados metais como cobre, ferro e 

zinco, por exemplo. Nas figuras 8a e 8b os gráficos fazem um comparativo dos custos de 

montagem com os custos de manutenção no processo de troca dos receptores confeccionados 

com W, Cu, Zn e Fe. A análise testifica que uma possível manutenção re sulta em um custo de 

14% maior que o custo de montagem em um projeto com 100 geradores, optando por 

receptores de W. (PLANSEE, 2018). 

 
 
Figura 8a – Análise de custos 

 
Fonte: adaptado de PLANSEE, (2018). 
 
 
Figura 8b – Mensuração de custos usando W, Cu, Zn e Fe 
 

 
 
Fonte: adaptado de PLANSEE (2018). 
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Outro dado comparativo é apresentado na figura 9 que mensura os custos para o 

processo de montagem usando como alternativa os receptores produzidos a base de Cu, Zn e 

Fe. Nota-se uma variação do custo de montagem comparável com o uso de receptores de 

tungstênio que atingem inferioridade de até 95%. 

 

Figura 9 – Mensuração de custos usando Cu, Zn e Fe 

 
Fonte: adaptado de PLANSEE (2018). 

 

Análises gerenciais  

 
O gerenciamento de decisão na escolha do metal mais apropriado para receptar raios 

nas pás eólicas baseou-se na ciência dos materiais e em aspectos meteorológicos, geográficos, 

financeiros e logísticos, os quais requerem conhecimentos em diversas áreas. Como a garantia 

dos maquinários corresponde a duas décadas, as informações relacionadas com ações naturais 

do ambiente decorrente na região resultaram na necessidade de dados contendo as 

propriedades dos metais disponíveis no mercado. Essas amostras revelam qual elemento pode 

conservar-se com menor probabilidade de deterioração. A correção de uma possível avaria é 

responsabilidade da equipe de manutenção. Esta ação requer locação de guindaste especial, 

transporte das equipes de operações, hospedagem dos mesmos, insumos usados no conserto, 

além de outros elementos que resultam em um custo operacional de R$ 70.000,00. Este 

numerário representa 14% a mais do que um projeto completo com 100 geradores, usando em 

suas pás W, um metal capaz de eliminar quaisquer tipos de correção durante o período 

garantido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 Sendo os raios um fenômeno comum no território brasileiro e considerando o nível de 

temperatura média alcançada pelo equipamento para-raios, observa-se que o tungstênio possui 
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maior ponto de fusão e ebulição, menor coeficiente de expansão térmica e boa condutibilidade 

elétrica. Dessa forma, ele apresenta menor probabilidade de dano, evitando um custo de 14% 

a mais que o custo empregado na montagem de um projeto composto com 100 geradores 

usando W em suas pás. Isso porque uma possível manutenção envolveria mobilidade das 

equipes de operações, locação de guindaste apropriado, transporte de insumos, além de outros 

custos inseridos no reparo. Estas ações não serão evitadas caso seja utilizado cobre, zinco ou 

ferro, metais propriamente com um custo de montagem menor, porém mais volátil aos 

fenômenos naturais. Observa-se ainda que apesar de apresentar um custo de montagem maior, 

a escolha do W na confecção de receptores dos raios nas pás eólicas elimina os riscos de uma 

possível manutenção, visto que independente da região de instalação do maquinário (gerador 

eólico), os padrões de qualidade, produção e montagem são os mesmos. 
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Apêndice A - Abreviaturas, siglas e convenções utilizadas neste artigo 

 

 

GWEC - GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL 

ABEEÓLICA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA EÓLICA 

TIP – PONTA DA PÁ  

WEB – ESTRUTURA QUE FICA NO INTERIOR DA PÁ (ESQUELETO) 

ASSEMBLE WEB – PROCESSO ONDE MONTA AS WEBS 

MOLD UW – CASCA DO LADO ESQUERDO 

MOLD DW – CASCA DO LADO DIREITO 

CLOUSE – FECHAMENTO, PROCESSO ONDE AS CASCAS UW E DW SÃO UNIDAS 

CUT GRIND – ETAPA ONDE É RETIRADO O EXCESSO DE FIBRAS APÓS A UNIÃO 

DO MOLD UW COM O DW. 

FINISH – LIXAMENTO E PINTURA 

ASSEMBLE BLADE – COLOCAÇÃO DAS FLANGES E PARAFUSOS 

GREEN TAG  – INSPEÇÃO FINAL E LIBERAÇÃO DA PÁ PARA EXPEDIÇÃO 

INPE - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS 

E ° (V)  - P1 POTENCIAIS DE REDUÇÃO PADRÃO POR ELEMENTO 

s.m / mm2 – CONDUTIVIDADE ELETRICA 

ºC – GRAU CELSUS 

CU – COBRE 

W – TUNGSTÊNIO 

FE – FERRO 

ZN – ZINCO 
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