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RESUMO 
 

 

 

A evolução das fontes alternativas de energia nos últimos anos favoreceu a pesquisa 
e o desenvolvimento de novas tecnologias, e a energia eólica é uma das mais 
importantes. Melhorias no perfil de uma pá eólica significa um aumento da eficiência 
do rotor, que como consequência aumenta o rendimento global. Para isso, diversos 
métodos e técnicas são desenvolvidos e empregados em estudos dos perfis, os 
métodos mais populares são caracterizados por análises bidimensionais. Nesse 
contexto, o presente trabalho tem o objetivo de testar um perfil otimizado. O método 
consiste em avaliar um perfil que será otimizado pelo do método dos algoritmos 
genéticos, em seguida submeter o perfil a uma simulação através do método dos 
vórtices, um método que considera as interações adjacentes entre os elementos de 
pá, e uma simulação fluidodinâmica computacional em três dimensões, comparando 
os resultados obtidos com os resultados experimentais da literatura. Por fim, a 
construção do perfil para futuras análises experimentais. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Pá eólica. Algoritmo genético. Simulação fluidodinâmica 
computacional.  
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ABSTRACT 
 

 

 

In the last years, the growth of the alternatives energies has encouraged researches 
and the development of new technologies, and the wind energy is one of the most 
significant. Improvements on the blade design represents a better efficient of the rotor, 
which means a better global efficiency. As consequence, many techniques and 
methods are developed and used in studies of the profiles, the most popular methods 
are characterized by two-dimensional analysis. In this context, this research aims to 
test an optimized blade. First, the profile is submitted to the genetic algorithm method. 
Then it will be simulated through the vortex method, which has the advantage to 
consider the adjacent blade elements, and, it is simulated by the computational fluid 
dynamic technique on three-dimensions. Therefore, the results will be compared by 
the experimental results presents on the literature. For the last, the profile will be 
constructed for further studies. 
 
 
 
 
Keywords: Wind blades. Genetic Algorithm. Computational Fluid Dynamics.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 HISTÓRIA DA ENERGIA EÓLICA 

A existência da utilização de energia eólica não é algo recente, há relatos dessa 

utilização por mais de 3000 anos. Os moinhos de vento são considerados os primeiros 

dispositivos a aproveitar a energia do vento, o qual foi muito importante para o 

desenvolvimento agrário. Muitos modelos de moinho de ventos foram criados com o 

passar dos anos, mas o popular modelo de eixo horizontal da Europa Ocidental foi a 

base para a criação das modernas turbinas eólicas do século XX. (SØRENSEN, 2011) 

A primeira turbina eólica foi construída por Charles F. Brush nos Estados 

Unidos, em 1887. A turbina de Brush, possuía uma capacidade de geração de 12kW, 

seu rotor possuía um diâmetro de 17 metros e 144 pás acopladas. Outro personagem 

importante na evolução das turbinas eólicas foi Poul La Cour, que no período de 1891 

a 1908, mesmo sem o conhecimento do trabalho de Brush, a partir de suas ideias e 

pesquisas conseguiu otimizar a aerodinâmicas das pás dos rotores. Com isso, cerca 

de 3% do consumo energético da Dinamarca em 1918 era da geração de energia 

proveniente das turbinas eólicas. Os primeiros modelos de turbinas eólicas utilizavam 

aerofólios primitivos e produziam eletricidade a partir de um dínamo localizado na 

torre, os novos modelos criados nos anos 20 se baseavam em aerofólios modificados 

a partir de hélices de avião e geradores localizados na nacele. (SØRENSEN, 2011) 

No início da década de 70 houve a crise do petróleo fazendo com que diversos 

países buscassem formas alternativas de energia. Foram lançados diversos 

programas nacionais com o intuito de desenvolvimento e implantação de energia 

proveniente do vento, resultando em grandes projetos de demonstração. Com isso, a 

energia eólica tornou-se mais competitiva, desenvolvida e eficiente. E ao passar dos 

anos, mesmo com a estabilização do preço do petróleo, observou-se uma evolução 

continua dos projetos de desenvolvimento de energias renováveis, já que outras 

preocupações como as questões ambientais motivavam a utilização de energias 

limpas. Grandes avanços já ocorreram a respeito da energia eólica, por séculos foram 

estudadas formas de desenvolver e otimizar a geração de energia. (SØRENSEN, 

2011) e (SIMAS, 2012) 
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1.2 ENERGIA EÓLICA NO BRASIL E NO MUNDO 

O Brasil é um país favorecido em termos de ventos, já que comparado a média 

mundial apresenta uma presença duas vezes superior e uma baixa volatilidade que 

gira em torno de 5%, ou seja, as oscilações da velocidade pouco variam o que dá 

maior previsibilidade ao volume a ser produzido. Tornou-se atrativo para os 

investidores mundiais do mercado eólico. Então, foi um dos pioneiros na instalação 

de empreendimentos de energia eólica e implementação de políticas de incentivos as 

energias renováveis na América Latina. As regiões do Nordeste, Sudeste e Sul 

possuem o maior potencial para geração de energia eólica no país. (ANEEL,2008 e 

SIMAS,2012) 

De acordo com dados retirados do Banco de Informação de Geração (BIG), 

disponibilizados pela Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 2015, a 

participação da energia eólica na geração de energia brasileira cresce de forma 

significativa ao longo dos anos. Com 272 empreendimentos em operação, a energia 

eólica fornece 6.024.549 kW de potência fiscalizada, caracterizando em uma 

participação de 4,4% na geração de energia do Brasil. A previsão de aumento na 

geração de energia eólica para os próximos anos é de aproximadamente 10.542.314 

kW, provenientes de cerca de 108 empreendimentos atualmente em construção e 

mais de 332 com construção não iniciadas.  

O cenário mundial também se encontra em um crescente e constante 

desenvolvimento da energia eólica. No ano de 2014 obteve-se uma marca recorde de 

mais de 50 GW instalados. A Figura (1) mostra o acumulado da capacidade instalada 

ano a ano, chegando a marca de aproximadamente 370 GW no ano de 2014. Entre 

os, principais países, pode-se destacar a China sendo a detentora de 31% do 

percentual mundial de capacidade de energia eólica instalada. Enquanto, o Brasil foi 

o quarto pais que mais cresceu em potencial instalado no ano de 2014, com isso se 

tornando o décimo maior mercado de energia eólica do mundo. (GWEC,2015) 



14 

 

 

Figura 1 - Acumulativo anual instalado de energia eólica de 1997 até 2014. (GWEC,2015) 

1.3 JUSTIFICATIVA 

As políticas energéticas de incentivo a fontes alternativas de diversos países 

impulsionaram o interesse em investimentos e desenvolvimentos de tecnologias no 

ramo. A Europa, que representa 40% da energia proveniente de fonte renovável no 

mundo, definiu a meta para 2020. Essa meta consiste em 20% da energia produzida 

derivar de fontes renováveis.(COMISSÃO EUROPÉIA, 2013) 

 Como pode ser visto na Figura (1), a energia eólica representa uma grande 

parte das fontes alternativas instaladas no mundo e a busca pelo aumento da sua 

eficiência tornou-se atraente para empresas do setor. (HORN, 2010) 

O rotor e as pás são os componentes responsáveis pela conversão da energia 

cinética do vento em energia mecânica e pela sua transferência ao eixo do gerador. 

(SØRENSEN, 2011). De acordo com Terciote (2002), a eficiência do rotor, incluindo 

as pás, é de 40% (Tab. 1). Apesar de não chegar à valores acima do limite de Betz, o 

rendimento do rotor pode ser aperfeiçoado através de pesquisas e desenvolvimentos 

em tecnologias.  

Tabela 1 - Eficiência das turbinas eólicas. (TERCIOTE, 2002) 

Componente Eficiência de 
Conversão 

Rotor 40% 

Transmissão 95% 

Gerador 95% 

Rajadas de vento 95% 

Média Final 34,3% 
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Deste modo, os estudos sobre a aerodinâmica das pás são recorrentes, com a 

finalidade de otimizar, aumentar a eficiência energética e reduzir os custos associados 

ao projeto de turbinas eólicas. (SØRENSEN, 2011).  

1.4 OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho tem como objetivo otimizar um perfil aerodinâmico de uma 

pá eólica já existente, para atingir uma melhor eficiência. 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Otimizar numericamente o perfil S814 através de um programa, a ser 

determinado, baseado no método dos algoritmos genéticos. 

 Simular o perfil otimizado no programa VORTEX em linguagem 

computacional Fortran, para obter o torque que o perfil otimizado gera. 

 Simular 3D com auxílio de técnicas de CFD (Computational Fluid Dynamics) 

o perfil S814 e comparar com os resultados numéricos obtidos na literatura. 

 Construir o novo perfil que foi criado, em escala, para futuras análises 

experimentais. 

1.6 ESTADO DA ARTE 

As turbinas eólicas são maquinas capazes de transformar a energia cinética do 

escoamento em energia mecânica, para que juntamente a outros mecanismos, como 

geradores, produzir energia elétrica proveniente de fontes mais limpas.  

As turbinas eólicas podem ser classificadas por vários critérios, sendo os mais 

importantes quanto a posição do eixo do rotor em relação ao solo: turbinas Eólicas de 

Eixo Horizontal (TEEH), e turbinas Eólicas de Eixo Vertical (TEEV).                                          

 Em busca da otimização de um perfil aerodinâmico de pás é de extrema 

importância o conhecimento das vantagens e desvantagens, os modelos e condições 

apropriadas de utilização das turbinas eólicas existentes. 
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1.6.1 Turbina eólica de eixo vertical  

Como pode ser visto na Figura (2), as turbinas de eixo vertical possuem a 

vantagem de não necessitar de mecanismos de controle para o posicionamento em 

relação a direção do vento, já que as pás estão posicionadas de forma que seu plano 

de giro fique em paralelo com o escoamento do vento, assim reduzindo a 

complexidade do projeto. E ainda como vantagem tem o posicionamento dos 

mecanismos de geração e transmissão que estão alocados próximos ao solo, assim 

facilitando qualquer tipo de manutenção necessária. (HORN,2010) Porém, devido ao 

seu movimento de rotação, os ângulos de ataque e de deslocamento da direção de 

vento, sofrem variações causando limitações em seu rendimento e vibrações em toda 

a estrutura. (JUNIOR & RODRIGUES,2010) 

 

Figura 2 – Turbina eólica de eixo vertical (WENZEL,2008) 

     Recentemente, surgiu uma inovadora turbina eólica de eixo vertical que não 

possui rotor com pás tradicionais. Ela se baseia no princípio da vorticidade, que a 

partir do vento em volta da estrutura cria pequenos vórtices, que são capazes de fazer 

a estrutura oscilar, assim através das oscilações mecânicas é possível gerar energia 

elétrica. As vantagens, defendida pela utilização da turbina eólica sem pás, são 

reduções no custo de fabricação e manutenção, além de minimizar impactos 

ambientais. (TUCKER,2015) 
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1.6.2 Turbinas eólicas de eixo horizontal 

As turbinas de eixo horizontais devido a suas diversas vantagens, como o seu 

rendimento, são as mais difundidas no mercado. Esta modelo (Fig. 3) necessita de 

um sistema de controle, para adequar o posicionamento do plano do rotor em relação 

à direção do vento (HORN,2010). É de extrema importância o funcionamento correto 

desse mecanismo para que combinado a altura da torre possa otimizar a 

transformação da energia potencial do vento em energia mecânica.  

 

Figura 3: Turbina eólica de eixo vertical (WENZEL,2008) 

1.6.3 Estrutura da turbina eólica de eixo horizontal  

Durante anos as turbinas eólicas tiveram seu projeto alterado de diversas 

formas. Com pesquisas e experimentos chegou-se a um projeto que melhor atendia 

as exigências do mercado. A estrutura da turbina que se consolidou com o passar dos 

anos possui as seguintes características: eixo de orientação horizontal, três pás 

acopladas ao rotor, com gerador e um sofisticado sistema de controle (PINTO & 

NETO,2012).  
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A Figura (4) detalha os elementos presentes em uma turbina eólica de eixo 

horizontal: 

 Rotor: composto pelas pás e o cubo, responsável pela conversão 

eletromecânica da energia do vento em energia mecânica pelo eixo.  

 Pás: são perfis aerodinâmicos responsáveis por transformar a energia cinética 

do vento em forças de sustentação em sua superfície.  

 Caixa multiplicadora: transmite a potência mecânica do eixo ao gerador.  

 Sistema de controle: responsável por orientar o rotor eólico de acordo com o 

vento, controlar carga e velocidade de rotação. 

 Torre: responsável pela sustentação da turbina eólica. 

 Gerador elétrico: máquina elétrica responsável pela conversão da energia 

mecânica em energia elétrica. 

Vale salientar que para o projeto de rotores eólicos há, no mercado, diversos 

modelos e famílias de aerofólios feitos para diferentes características de ventos e 

locais dos parques eólicos de grande porte. Destacam-se a família NACA 63 e 64, 

onde são feitas para ventos de alta velocidade. A família DU, feita pela Delft University 

Technology, é uma alternativa aos problemas apresentados pelo NACA para perfis 

com considerável espessura. (CHEN; KATZ; PETERS, 2014) Além das pás 

desenvolvidas, desde 1987, pelo National Renewable Energy Laboratoy 

(NREL).(TANGIER; SOMERS, 1995) 
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Figura 4 – Estrutura de uma turbina eólica (CBEE,2000) 
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2 ASPECTOS FUNDAMENTAIS DOS FLUIDOS 

Nesse capitulo será apresenta as principais equações matemáticas que regem 

à física da aerodinâmica nas pás eólicas. Elas são inicialmente da mecânica dos 

fluídos e em geral, foram formuladas no século XIX. Após as equações de Navier-

Stokes passou a existir uma grande importância em estudos sobre fluídos e dos seus 

comportamentos. (QUADROS, 2003). 

2.1 EQUAÇÕES BÁSICAS 

Quatro equações básicas de conservação, que são fundamentais para 

entender toda a aerodinâmica das turbinas eólicas, são elas: conservação de massa, 

conservação de energia, quantidade de movimento linear e momento da quantidade 

de movimento.(SØRENSEN, 2011)  

Elas auxiliam na análise dos efeitos causados pelos fluidos nos corpos 

inseridos no volume de controle a ser estudado. (FOX; MCDONALD, 1998) Para 

análises, muitas vezes, são utilizados sistemas infinitesimais. (WHITE, 2011) 

2.1.1 Conservação de massa 

A conservação da massa garante aos sistemas fluídos que não haverá perdas 

e nem surgimento de massa nos limites do volume de controle, mas não restringindo 

os fluxos de massas. (BERTIN; CUMMINGS, 2014) 

A partir de uma análise dos fluxos de massa (um produto da velocidade, da 

densidade e da área) nas fronteiras do sistema, pode-se obter a equação da 

continuidade na forma integral, Eq. (1). (BERTIN; CUMMINGS, 2014) 

∭
𝜕𝜌

𝜕𝑡𝑉
𝑑(𝑉) + ∭ 𝛻 ∙ (𝜌�⃗⃗� )𝑑(𝑉) = 0    

𝑉
                                                                                      (1) 

 

Sendo 𝜌 é a densidade do fluído; �⃗⃗� = (𝑢𝑥 + 𝑢𝑧 + 𝑢𝑧) é a velocidade vetorial na 

direção axial, radial e azimutal. 
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Ao aplicar o teorema da divergência na segunda integral da Eq. (1) transforma-

a em uma integral de superfície. A Equação (2) demonstra que a variação do fluxo de 

massa no tempo mais a variação da massa nas superfícies do volume de controle tem 

que ser nula, portanto constante.(BERTIN; CUMMINGS, 2014) 

𝜕

𝜕𝑡
∭ 𝜌𝑑(𝑉)

𝑉
+ ∯ 𝜌�⃗⃗� ∙ �̂�

𝐴
𝑑𝐴 = 0                                                                                                 (2) 

Para escoamento em regime permanente, isso é, invariantes com o tempo, a 

primeira integral da Eq. (2) não aparece, e transformando-se apenas a variação do 

fluxo de massa nas superfícies do volume de controle.(BERTIN; CUMMINGS, 2014) 

2.1.2 Quantidade de movimento linear 

A equação do movimento linear (uma equação vetorial) vem da segunda lei de 

Newton, Eq. (3). (WHITE, 2011): 

𝐹 = 𝑚
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
                                                                                                                                               (3) 

A variável F é a força resultante; m é a massa do elemento. 

As forças que interagem com o elemento inserido no volume de controle podem 

ser provenientes de gradientes de pressão ou tensões viscosas, conhecidas como 

força de superfície, são forças de interação entre o corpo e ele mesmo. (WHITE, 2011) 

Também podem ser forças atuantes, sobre todo o elemento, provenientes de 

campos externos, conhecido como forças de campo. Forças gravitacionais ou 

magnéticas são forças de campo. (WHITE, 2011) 

Ao utilizar o Teorema de Transporte de Reynolds na Eq. (3) surge uma equação 

conhecida por equação de Navier-Stokes, resultando na Eq. (4) abaixo. (WHITE, 

2011) Ela relaciona as forças que atuam no corpo com as integrais de superfície e de 

volume do fluído. (BERTIN; CUMMINGS, 2014) 

𝐹 𝑝 + 𝐹 𝑐 =
𝜕

𝜕𝑡
(∭ 𝜌�⃗⃗� 𝑑(𝑉)

𝑉
) + ∯ �⃗⃗� (𝜌�⃗⃗� ∙ �̂�)

𝐴
𝑑𝐴                                                                        (4) 
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A força  𝐹 𝑝 representa as forças de pressão que agem sobre o corpo, como por 

exemplo, a gravidade; 𝐹 𝑐 representa as forças de cisalhamento que agem sobre a 

superfície do corpo.  

Para escoamentos permanentes, a Eq. (5) pode ser utilizada: 

𝐹 𝑝 + 𝐹 𝑐 = ∯ �⃗⃗� (𝜌�⃗⃗� ∙ �̂�)
𝐴

𝑑𝐴                                                                                                             (5) 

Sørensen (2011) definiu para turbinas eólicas, uma equação derivada da 

equação fundamental da quantidade de movimento linear, demonstrada abaixo: 

𝐹𝑎𝑥 − ∯ 𝑝
𝐴

𝑑𝐴 ∙ 𝑒𝑥 = ∯ 𝑢𝑥𝜌𝑈
𝐴

𝑑𝐴                                                                                                  (6) 

Para perfis, a força axial é a componente paralela da força resultante em 

relação a corda. Esta força é responsável pela energia cinética retirada do 

escoamento, nesse caso o ar, em que a turbina eólica está inserido. (CABEZON et 

al., 2009).  

2.1.3 Momento da Quantidade de Movimento 

É descrita pela Eq. (7), para análise de escoamentos especialmente em 

turbinas eólicas.(SØRENSEN, 2011) 

𝑇 =  ∯ 𝑟𝑢𝑧𝜌�⃗⃗� 
𝐴

𝑑𝐴                                                                                                                              (7) 

Em que r é o raio, e T é o torque do sistema. 

2.1.4 Conservação da Energia 

A equação da conservação da energia, proveniente da primeira lei da 

termodinâmica, depende diretamente da equação de movimento e da conservação de 

massa. Após determinar o campo de velocidade, pode-se determinar através da 

equação da energia, características de temperatura do sistema. (BERTIN; 

CUMMINGS, 2014) 
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A forma integral da equação da energia pode ser descrita pela soma de uma 

parte em função do tempo pela troca de energia com o volume de controle com uma 

parte pela soma da energia através das fronteiras, demonstrado na Eq. (10). (BERTIN; 

CUMMINGS, 2014) Se o sistema for conservativo, o sistema se iguala a zero, isso 

significa que o trabalho realizado pelo sistema ou sobre um sistema em um caminho 

fechado é nulo. (WHITE, 2011).  

�̇� − �̇� =  
𝜕

𝜕𝑡
∭ 𝜌 (

𝑈2

2
+ 𝑔𝑧 + 𝑢𝑒)𝑑(𝑉)

𝑉
+ ∯ 𝜌 (

𝑈2

2
+ 𝑔𝑧 + 𝑢𝑒) �⃗⃗� . �̂�

𝐴
𝑑𝐴                            (8) 

Em que 
𝑈2

2
 corresponde a energia cinética, 𝑔𝑧 corresponde a energia potencial 

e 𝑢𝑒 é descrito com a energia interna. 

Para o caso de análises de energia eólica, a energia extraída será igual a 

potência extraída pela turbina eólica. Com o escoamento em regime permanente, a 

energia potencial será igual a pressão e não haverá energia interna, demostrado na 

Eq. (9). (SØRENSEN, 2011) 

𝑃 = ∯ 𝜌 (
𝑈2

2
+

𝑝

𝜌
) �⃗⃗� . �̂�

𝐴
𝑑𝐴                                                                                                              (9) 

Em que P é a potência retirada do sistema. 
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3 TEORIA AERODINÂMICA 

A teoria ganhou destaque após a descoberta de uma força de sustentação feita 

experimentalmente por B. Robins, em 1761. (WHITE, 2011). A relação dessa força 

com a circulação (vórtice) em um perfil foi desenvolvida no século XIX por W. M. Kutta 

e N. Joukowski (WELTNER et al., 2001). Os maiores objetivos das teorias são formas 

de determinar essas pressões e tensões cisalhantes em um determinado formato de 

perfil. (ANDERSON, 2001) 

A teoria aerodinâmica trata as pás como perfis isolados e estáticos inseridos 

em uma corrente de fluído, geralmente externos, para a realização de análises 

bidimensionais.(ANDERSON, 2001) Os estudos obtidos em aerofólios de avião criam 

uma base para aplicações em pás eólicas, respeitando, claro as diferenças de 

velocidade e as características de cada aplicação.(HENN, 2012) 

3.1 ASPECTOS ESSENCIAIS EM PÁS EÓLICAS 

 

Figura 5 – Perfil aerodinâmico.  (Cavalcanti, 2012) 

Na figura (5) são apresentados os principais pontos de um perfil aerodinâmico 

bidimensional, o qual são usados para determinar certas características dos perfis. 

Em que: (BERTIN & CUMMINGS, 2014) 

 Velocidade do escoamento (Uo): pode ser definido como a velocidade 

antes do perfil, a uma distância consideravél que evite a influência do 

perfil no escoamento.  

 Bordo de ataque: onde ocorre o primeiro contato com o fluído. 
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 Bordo de fuga ou de saída: local do último ponto do perfil. 

 Linha média de curvatura: a linha média entre a superficie superior e a 

inferior em cada posição. 

 Linha de corda: uma linha reta que liga o bordo de ataque até o bordo 

de fuga. 

 Máxima curvatura: o maior valor da distância entre a linha média de 

curvatura e a linha de corda. 

 Ângulo de ataque1 (α): ângulo formado entre o campo de velocidade e a 

linha de corda. 

 Máxima espessura: maior diferença entre a superficia superior e inferior. 

 Raio do bordo de ataque: um raio de uma circuferência que corresponda 

ao bordo de ataque. 

A força resultante do aerofólio é proveninete de duas componentes uma normal 

e a outra paralela ao escoamento. A componente normal é a força de sustentação, 

proveniente das diferenças de pressão entre a superficie superior e a superficie 

inferior do aerofólio. A componente paralela é a força de arrasto, que pode ser 

decomposta em duas partes: O arrasto viscoso, oriundo dos efeitos de tensão de 

cisalhante do escoamento, e o arrasto de forma, proveniente dos gradientes de 

pressão nas vizinhanças do aerofólio. (ANDERSON, 2001) e (HENN, 2012)(HENN, 

2012)(HENN, 2012)(HENN, 2012)(HENN, 2012) 

 No bordo de ataque ocorre uma pressão conhecida por pressão dinâmica (Pe), 

devido ao encontro com a velocidade do escoamento, Eq. (10). A força de sustentação 

é uma função do seu coeficiente de sustentação (Cs), comprimento da corda e da 

Pe.(HENN, 2012) 

𝑃𝑒 =
𝜌𝑈𝑜

2

2
                                                                                                                                          (10) 

                                            

1 O ângulo de ataque é um parâmetro definido de acordo com duas possíveis convenções, a 
convenção de Gottingen e a convenção do NACA (National Advisory Comitee of Aeronautics). (HENN, 
2012) 
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3.2 PARÂMETROS ADIMENSIONAIS  

A análise dimensional é a técnica utilizada para adimensionalizar algumas 

variáveis experimentais de determinado fenômeno. Sendo um pilar importante na 

mecânica dos fluidos, a técnica tem como objetivo diminuir a complexidade de 

problemas, como os de escoamentos. Essa redução acontece através de uma técnica 

de compactação, fazendo com que o número de variáveis dimensionais do problema 

seja reduzido a um número menor de variáveis adimensionais. (WHITE, 2011) 

         Alguns benefícios da adimensionalização podem ser destacados, a técnica 

auxilia no raciocínio e planejamento para um experimento ou teoria, resultando em 

uma grande economia de tempo e dinheiro. Outro benefício da análise dimensional é 

através das leis de escala, onde permite converter dados de um modelo pequeno e 

barato para obter informações de um protótipo de maior porte e mais caro. (WHITE, 

2011) 

Os cálculos de parâmetros adimensionais podem ser conseguidos através do 

teorema de Buckingham Pi. O teorema cria uma relação entre as dimensões 

fundamentais e o número de variáveis físicas, resultando em uma função de variáveis 

adimensionais. (ANDERSON, 2001) 

Nos fundamentos da aerodinâmica, alguns parâmetros são definidos. Alguns 

parâmetros adimensionais foram definidos para caracterizar as turbinas eólicas. Eles 

garantem a validação dos resultados e auxiliam na comparação e discussão dos 

distintos modelos e nos possíveis protótipos.(SØRENSEN, 2011) São eles: coeficiente 

de arrasto, coeficiente de sustentação,  coeficiente de potência e relação de 

velocidade periférica. 

Os coeficientes dependem da forma, do ângulo de ataque e do número de 

Reynolds do perfil. (ANDERSON, 2001) O número de Reynolds é o parâmetro 

adimensional para a viscosidade dos escoamentos, ele determina se o 

comportamento do escoamento será turbulento ou linear e é representado pela Eq. 

(11): (WHITE, 2011) 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑈𝑜𝐿

𝜇
                                                                                                                                            (11) 
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3.2.1 Coeficiente de sustentação 

O coeficiente de sustentação, para perfis com envergadura finita, é discutido 

em tópicos avançados sobre aerodinâmica. No qual, essencialmente, a circulação é 

ajustada para um perfil aerodinâmico e atende à uma saída suave no bordo de fuga, 

uma condição de Kutta.(WHITE, 2011)  O coeficiente de sustentação pode ser definido 

por: (ANDERSON, 2001) 

𝐶𝑠 =
𝐹𝑠

𝑃𝑒𝐴
                                                                                                                                             (12) 

3.2.2 Coeficiente de arrasto 

Já o coeficiente de arrasto está relacionado com a força de arrasto: 

𝐶𝑎 =
𝐹𝑎

𝑃𝑒𝐴
                                                                                                                                             (13) 

Ele está relacionado diretamente com o coeficiente de sustentação.(WHITE, 

2011) 

𝐶𝑎 =
𝐶𝑠

2𝐿

𝜋𝑏
                                                                                                                                            (14) 

3.2.3 Coeficiente de potência 

O coeficiente de potência representa quanta energia pode ser retirada das 

turbinas em diversas faixas de velocidade do vento. Apresenta uma importância pois 

auxilia na representação gráfica do turbina eólica para diferente velocidades de vento. 

(SILVA; BRIGGS, 2007) 

𝐶𝑝 =
𝑃

(
1

2
)𝜌𝐴𝑈𝑜³

                                                                                                                                      (15) 

Sendo 𝑈𝑜 corresponde a velocidade do fluído e A é a área do disco que a 

rotação das pás eólicas formam.  
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3.2.4 Relação de velocidade periférica  

Esse tópico é mais conhecido como tip speed ratio (TSR) e foi traduzido por 

Henn (2012) como relação de velocidade periférica ou fator de celeridade. 

 No projeto de uma turbina eólica, a escolha do tipo de turbina, quantidade de 

pás e o design delas afetam a relação de velocidade periférica. Ela é uma rotação 

adimensionalizada, ou seja, é um fator que consegue demonstrar uma relação 

numérica entre a velocidade angular do rotor e velocidade do escoamento, Eq. (16). 

(RAGHEB, 2014) 

Ao passar por um escoamento, a pá gera uma mudança nas características do 

escoamento. Caso o tempo para a próxima pá passar por esse ponto for menor que o 

tempo necessário para o escoamento se recompor, a pá não conseguirá extrair a 

quantidade desejada de energia, interferindo na eficiência do rotor. Um valor de razão 

de velocidade de ponta ótimo é um importante fator para garantir uma extração de 

energia satisfatória. (RAGHEB, 2014) 

𝜆 =
𝜔𝑟

𝑈𝑜
                                                                                                                                                  (16) 

Em que 𝜔 é a velocidade angular do rotor e r o raio máximo do rotor. 

A Figura (6) abaixo demonstra uma influência dos valores de TSR, para valores 

elevados não significa um alto valor de coeficiente de potência. Nota-se também que 

para as turbinas horizontais de 3 pás, as mais comuns, o valor da relação de 

velocidade periférica máxima está próximo de 7. (RAGHEB, 2014) 
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Figura 6 - Razão da velocidade de ponta e o coeficiente de potência para diferentes tipos 
de turbinas. (AL-SHEMMERI, 2011). 

3.3 LIMITE DE BETZ 

Uma importante limitação nos projetos eólicos, o qual, influência diretamente 

na quantidade de energia máxima que pode ser extraída é o limite de Betz (1920). Ele 

foi descrito através de uma razão entre as potências e entre as velocidades.  

De acordo com a segunda lei de Newton, a potência que pode ser extraída de 

um escoamento com velocidade  𝑣1: 

𝑃𝑜 = (
𝜌

2
) 𝑣1

3𝐴                                                                                                                                     (17)                                                                                   

Com a inserção de uma turbina eólica nesse escoamento (Fig. 7), a velocidade 

que anteriormente era constante, será alterada pela turbina. Onde a velocidade v1 é 

antes dela e a velocidade v2 após a passagem do escoamento pela turbina. E a 

velocidade média será: 

  𝑣𝑚 =
𝑣1+𝑣2

2
                                                                                                                          .      (18) 
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Figura 7 - Representação da velocidade antes e depois da turbina eólica. (RAGHEB,2011) 

 A massa do ar que passa pela turbina durante um segundo: 

𝑚 = 𝜌𝐴
(𝑣1+𝑣2)

2
                                                                                                                                 (19) 

E a potência extraída: 

𝑃1 = (
1

2
)𝑚(𝑣1

2 − 𝑣2
2)                                                                                                                        (20) 

Substituindo a Eq. (19) na Eq. (20): 

𝑃1 = (
𝜌

4
) (𝑣1

2 − 𝑣2
2)(𝑣1 + 𝑣2)𝐴                                                                                                   (21) 

A eficiência é a razão entre a potência extraída pela turbina P1 e a potência 

disponível Po: 

𝜂 =
𝑃1

𝑃0
= (

1

2
) (1 −

𝑣2
2

𝑣1
2) (1 +

𝑣2

𝑣1
)                                                                                                   (22)         
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O gráfico (Fig. 8) entre a razão da energia com a razão da velocidade: 

 

Figura 8 - Gráfico da eficiência e das razões de velocidade. Fonte: Própria. 

Nota-se que o valor máximo é atingindo em 
𝑣1

𝑣2
=

1

3
, correspondendo ao valor de 

𝑃1

𝑃0
=

16

27
≈ 0,593. 

Portanto, a máxima energia que pode ser extraída da potência do escoamento 

é 59,3%, um valor bem conservativo, pois ainda despreza outros tipos de perdas. 

3.4 TEORIA DO VÓRTICE 

A influência do vórtice nas pás pode ser determinada pela lei de Bio-Savart, em 

que é calculado a presença do campo de vórtices na velocidade gerada, conhecida 

como velocidade induzida. (OLIVEIRA; SOUZA, 2014)  

A vorticidade pode ser explicada como o dobro da velocidade angular de um 

fluído.(KEITH et al., 1985b) 

3.4.1 Circulação 

Para uma maior compreensão sobre os vórtices é necessário definir 

primeiramente a circulação do fluído (Γ). 
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A circulação ,Eq. (23), é definida por uma integral fechada em volta de uma 

curva. Ela é uma propriedade cinemática que depende apenas da escolha do caminho 

c e do campo de velocidade U.(ANDERSON, 2001) 

𝛤 = −∮𝑈 ∙ 𝑑𝑠
𝑐

                                                                                                                                   (23) 

O sinal negativo é convenção dos estudiosos em aerodinâmica, em que a 

referência de sinal positivo é para movimentos em sentido horário. 

Ao reduzir a análise da Eq. (23) à uma equação infinitesimal, a relação entre a 

curva e circulação torna-se: 

     (∇ × 𝑈). 𝑛 =  −
𝑑Γ

𝑑𝑠
                                                                                                   (24) 

Essa Equação (24) descreve a relação entre a vorticidade em um ponto normal 

ao escoamento e a circulação negativa. (ANDERSON, 2001) 

Ao saber a força e a posição do vórtice é possível determinar a velocidade 

induzida através da equação de Bio-Savart.(BERTIN; CUMMINGS, 2014) 

3.4.2 Equação de Bio-Savart 

Em sua tese de doutorado, SANT (2007) descreve a lei de Bio-Savart e as 

equações para vórtices em pás eólicas. Ao considerar um sistema isotrópico, a 

isotropia é definida com um comportamento constante em todas as direções, e que as 

regiões na superfície e na ponta do vórtice são potenciais, o sistema de vórtice atuante 

no rotor pode ser representado pela lei de fluídos incompressíveis de Bio-Savart:  

𝑑𝑣 =
𝛤

4𝜋

𝑑𝑠 ×𝑟 

|𝑟 |3
                                                                                                                                      (25) 

Esse resultado representa a velocidade induzida, e de acordo com a Fig. (9) 

abaixo, no ponto A, em razão a apenas um vórtice com circulação constante. O vórtice, 

ds, está a uma distância r do ponto A. O segmento h representa a menor distância 

entre o ponto A e o segmento que representa a linha de vórtice BC. A velocidade 

induzida no ponto a em decorrência do vórtice BC é igual a v e é perpendicular ao 
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plano r.ds. Para obter a velocidade induzida é necessário integrar a Eq. (25) ao longo 

do segmento BC. (SANT, 2007) 

 

Figura 9 – Vórtice agindo sobre um perfil linear. (SANT, 2007) 

 

Sendo que: 

𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝑐𝑜𝑠 𝜙 =
ℎ

𝑟
                                                                                                                             (26) 

𝑑𝑠 = 𝑑(ℎ 𝑡𝑎𝑛 𝜙) = (
ℎ

𝑐𝑜𝑠2 𝜙
) 𝑑𝜙                                                                                                     (27) 

Então, relacionando a Eq. (26) com a Eq. (27), em função de h e do ângulo 𝜙: 

𝑑𝑣 =
𝛤

4𝜋
𝑐𝑜𝑠 𝜙 𝑑𝜙                                                                                                                              (28) 

Integrando a Eq. (28) entre 𝜙 = 𝛼 −
𝜋

2
  até 

𝜋

2
− 𝛽: 

𝑣 =
𝛤

4𝜋ℎ
∫ 𝑐𝑜𝑠 𝜙 𝑑𝜙   

 
𝜋

2
−𝛽

𝛼−
𝜋

2

                                                                                                               (29) 

Resolvendo a integral: 

𝑣 =
𝛤

4𝜋ℎ
 (𝑐𝑜𝑠 𝛼 + 𝑐𝑜𝑠 𝛽)                                                                                                                 (30) 
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4 ANÁLISES NÚMERICAS DAS PÁS EÓLICAS 

Atualmente, há diversos métodos para analisar as cargas impostas no 

aerofólio, variando a complexidade, a discretização e os resultados esperados de 

cada um deles. Essa seção irá apresentar os métodos mais relevantes e populares 

de análise.(HANSEN et al., 2006) 

Nos estudos analíticos as forças que estão agindo no perfil podem ser 

determinadas em valores satisfatórios, porém uma análise experimental em túneis de 

vento com diversos ângulos de ataques garante um resultado melhor. (HENN, 2012) 

4.1 PÁS INFINITAS 

4.1.1 BEM – Blade element momentum theory 

O método do momento do elemento de pá (BEM) surgiu em 1963, por Glauert, 

que o criou como uma forma de analisar e desenhar pás eólicas. (SØRENSEN, 2011) 

O mais popular além de possuir uma boa velocidade de execução e um resultado 

acurado para as análises, ainda obtendo uma resposta dos coeficientes de arrasto e 

de sustentação em função do ângulo de ataque. (HANSEN et al., 2006) 

Ele é uma combinação de um momento angular unidimensional com os 

elementos de pá.  Para análise, as pás são divididas radialmente em diversas partes 

independentes, que são avaliadas separadamente. (HANSEN et al., 2006) Porém 

impossibilita a utilização para uma análise de um aerofólio em três dimensões. Para 

considerar vórtices e perdas nas pontas da pá, é necessário a utilização das correções 

de Prandtl.(SØRENSEN, 2011) 

4.1.2 Método do disco atuador 

Um dos primeiros métodos para análises, o rotor é considerado um disco com 

passagem de fluído, em sua versão clássica, as pás são infinitas e o design delas são 

desconsiderados.(CABEZON et al., 2009) 

As conservações de massa, de energia e a quantidade de movimento 

governam esse método, podendo ainda ser combinado com as equações de Navier-
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Stokes. Geralmente, são resolvidos para uma equação de segunda ordem, e depois 

aplicados aos simuladores 3D. (HANSEN et al., 2006) 

Segundo Hansen et al.,2006, uma comparação com os modelos experimentais 

demonstrou com o método funciona para fluidos axissimétrico, e obtém resultados 

aceitáveis. É um método com certa semelhança ao BEM, pelo fato de precisar de 

correções para análises dos perfis em 3D.  

4.2  PÁS FINITAS 

Para uma quantidade de pás finitas em um rotor ótimo, duas linhas de estudo 

predominam desde o século XIX. A primeira é a de Joukowsky, que em 1912 

descreveu um rotor ótimo sendo de uma circulação constante para cada asa existente, 

e o vórtice para o sistema como uma parte gerada de forma hélice para a ponta e 

outra axial no eixo (Fig. 10a).  A segunda linha, formada por Prandtl e Betz, em 1919 

descreve um rotor otimizado quando a circulação ao longo da pá gera uma esteira 

helicoidal que se move na direção a jusante com velocidade constante (Fig. 

10b).(SØRENSEN, 2011) 

 

Figura 10 – (a) Vórtice segundo Joukowsky, (b) vórtice segundo Prandtl e Betz. (SØRENSEN, 
2011) 

No seu artigo Sørensen, 2011, comparou os modelos, e descobriu que o ponto 

ótimo do Cp no modelo de Joukowsky para todas as quantidades de pá são maiores 

do que o modelo de Betz, porém, em caso em que o número de pá ou a razão de 

velocidade tendem ao infinito, os dois respeitam o limite de Betz, explicitado 

anteriormente. 



36 

 

4.2.1 Métodos dos vórtices 

O método dos vórtices não possui a necessidade de fatores de correção para 

análises nas três dimensões obtendo uma respostas mais precisa para estudos sobre 

a aerodinâmica dos aerofólios. (HANSEN et al., 2006) 

O método consiste numa aplicação da teoria do vórtice, onde é possível 

encontrar o parâmetro de coeficiente de sustentação do perfil. (HANSEN et al., 2006) 

E por fim calcular o torque, potência de saída gerado pela pá à determinado 

escoamento. (KEITH et al., 1985a) 

Esse método, diferente dos demais supracitados, leva em consideração a 

interação entre as pás adjacentes, sendo um método válido para avaliação da pá 

aerodinâmica a ser estudada.  
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5 METODOLOGIA 

Os métodos apresentados anteriormente oferecem a possibilidade da escolha 

da melhor técnica para aplicação em simulações de pás eólicas. Sendo o método dos 

vórtices a ser utilizado nesse presente trabalho. 

A metodologia consistirá em uma escolha do perfil através de uma boa relação 

entre os dados experimentais e os dados computacionais já obtidos no trabalho de 

SOMERS (2004). Então será feita uma otimização do perfil através do método dos 

algoritmos genéticos e um cálculo dos valores de torque, potência e dos coeficientes 

com o software VORTEX. Ainda será realizado, através do ANSYS os cálculos para 

os aerofólios tridimensionais otimizado e inicial.  E por fim, será montado o perfil 

otimizado para futuros estudos experimentais. 

5.1 PERFIL 

O perfil (Fig. 11) a ser utilizada no trabalho será a NREL S814, por apresentar 

uma boa relação entre os dados experimentais e teóricos. O aerofólio foi desenvolvido 

pela National Renewable Energy Laboratory (NREL) para projetos de grande porte 

com número de Reynolds de 1.5 × 106, acima de 20 metros de raio e possui 

coeficiente de sustentação máximo de 1.56. (SOMERS, 2004) 

 

Figura 11 - Perfil NREL S814 

5.2 MÉTODO DOS ALGORITMOS GENÉTICOS 

Uma parte importante é obter um perfil otimizado antes da realização do teste 

no VORTEX. Para otimizar o S814 existem dois métodos principais de otimização: 

método dos gradientes e métodos dos algoritmos genéticos. O método dos gradientes 
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utiliza a ideia de conversão para um ponto de máximo ou mínima da função através 

da derivada.  

Já o método dos algoritmos genéticos emprega os princípios evolucionistas de 

C. Darwin para fazer a seleção natural dos indivíduos mais aptos. Os princípios dizem 

que o indivíduo com mais tempo de sobrevivência tem maior probabilidade de 

reprodução e os que apresentam maiores descendentes possuem seus códigos 

genéticos mais perpetuados em futuras gerações. Então, esses princípios são 

aplicados através de processos computacionais nos dados que se pretendem 

otimizar. (PACHECO, 1999) 

Os parâmetros a serem utilizadas na entrada do método é conhecido como 

função objetivo. Eles sofrem processos de seleção, avaliação, recombinação e 

mutação. Após várias gerações (ciclos) destacam-se apenas os mais aptos, esses 

podem representar certas modificações nos perfis, como na corda e na espessura. 

(PACHECO, 1999) 

Existem vários programas de algoritmo genético multi-objetivo, alguns 

comerciais e outros são softwares livres. Os melhores utilizam sistemas de elitismo 

inteligente, que garantem um destaque às populações mais evoluídas. Vários 

programas estão descritos no trabalho de Soares (1997). Entretanto ainda não foi 

decidido qual será utilizado no presente trabalho, mas já se sabe que por limitações 

do software VORTEX a função objetivo será a espessura máxima e sua posição. 

5.3 PROGRAMA VORTEX 

O programa feito pela NASA, a um pedido do Departamento de Energia dos 

Estados Unidos da América, ela foi feita no ano de 1985, gerando um trabalho 

“Aerodynamic Analysis of a Horizontal Axis Wind Turbine by use of Helical Vortex 

Theory” na linguagem FORTRAN. 

O código foi utilizado em trabalhos que validaram suas informações com os 

resultados experimentais. Nele se obtém o torque, potência, empuxo e coeficiente de 

potência. (KEITH et al., 1985a) 
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Para que seja utilizado, ele possui alguns princípios: o escoamento utilizado é 

incompressível, não viscoso, possui velocidade constante em toda a malha. 

Para uma melhor compreensão do procedimento numérico de cálculo utilizado 

pelo código VORTEX apresenta-se o passo a passo do processo: 

 Determinação do número de estações ao longo da extensão da pá; 

 Determinação da distribui distribuição de circulação ao longo de cada pá 

(Primeiro passo); 

 Cálculo do ângulo de ataque induzido; 

 Cálculo do ângulo de ataque efetivo; 

 Cálculo do coeficiente de sustentação; 

 Determinação da distribuição de circulação; 

O Programa VORTEX pode ser subdividido em 5 etapas principais, ler  todos 

os parâmetros necessários, preparar o sistema linear de equações para que os 

coeficientes da série de Fourier sejam inicializados, computar os ângulos de ataque 

efetivos por um esquema interativo, calcular os parâmetros de performance, escrever 

os parâmetros de saída. (KEITH et al., 1985b) 

Os processo apresentados são realizados por seções, assim para estar 

completamente finalizado é necessário que seja realizado em todas as seções 

determinadas ao longo da extensão da pá. (KEITH et al., 1985b) 

5.4 SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS EM FLUIDOS 

A Fluidodinâmica computacional (CFD) é o conjunto de técnicas 

computacionais, regidas pelas leis de fenômenos de transporte, usadas para prever 

fenômenos físicos ou químicos que ocorrem nos escoamentos. (REGO, 2008) 

Com o crescente estudos em aerodinâmica, nos últimos 30 anos, adentrou-se 

aos estudos preliminares e conceituais dos fluidos aerodinâmicos, análises em CFD. 

É importante o desenvolvimento de códigos confiáveis e otimizados para garantir uma 

análise confiável e com mínimos erros. (REGO, 2008) 
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Para a modelagem em três dimensões serão utilizados softwares do grupo 

ANSYS. Nas análises do escoamento e dos perfis serão feitas através do ANSYS CFX 

e para criar a malha em que os perfis serão inseridos é utilizado o ANSYS ICEM, um 

software especifico para criação de malhas. 

5.5 MONTAGEM DO PERFIL OTIMIZADO 

O último passo do projeto será a montagem do perfil otimizado obtido nos testes 

para posteriores análises experimentais, pois como já citado, apesar das altas 

complexidades obtidas nos testes computacionais, a experimentação prática ainda é 

de fundamental importância nas análises de asas e pás eólicas. (HENN, 2012) 

5.6 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Atividades/ 

Meses 
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Revisão das 

questões 

abordadas na 

banca. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Definição do 

programa de 

otimização 

  

    

Testes no 

programa de 

otimização 

  

    

Otimização do 

perfil 
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Construção do 

perfil e 

simulação em 

CFX 11 

  

    

Análise dos 

resultados 
  

    

Conclusões e 

revisão final 
  

    

Apresentação 

do TCC 2 
  

    

Quadro 1 - Cronograma de atividades de julho até dezembro. 
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