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RESUMO 

 

É apresentado um estudo numérico, utilizando Dinâmica dos Fluidos Computacional 

(DFC), de um sistema eólico de conversão de energia que consiste de uma turbina eólica com 

rotor de eixo horizontal instalado no interior de uma envolta difusora com um flange na 

periferia de sua saída. A envolta difusora flangeada desempenha o papel de um dispositivo 

para coletar e acelerar o vento, assim aumentando a potência elétrica gerada pela turbina. 

Com o intuito de obter uma potência de saída ainda maior, dados encontrados na literatura a 

respeito de parâmetros ótimos para a envolta, tais como ângulo de abertura, altura do flange, 

formato da entrada, etc., foram utilizados para gerar o modelo estudado neste trabalho. Os 

resultados obtidos com as simulações foram utilizados para avaliações de critérios adotados 

para o estudo e dos campos de velocidade e pressão. Além disso, foi possível calcular a 

potência de eixo produzida pelo rotor e as velocidades médias do vento na direção radial à 

frente do plano de rotação das pás para o caso de uma turbina eólica simples e para o caso de 

uma turbina eólica envolta por difusor, tornando possível concluir que o sistema proposto 

demonstrou um aumento de potência para um dado diâmetro do rotor e velocidade do vento 

da ordem de 3,74 vezes em relação à configuração da turbina sem envolta. 
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ABSTRACT 

 

It is presented a numerical study, using Computational Fluid Dynamics (CFD), of a wind 

power conversion system that consists of a horizontal axis wind turbine installed inside of a 

diffuser shroud with a flange at the exit periphery. The flanged-diffuser shroud plays the role 

of a device for collecting and accelerating the approaching wind, thereby increasing the power 

generated by the turbine. In order to obtain an even higher power output, data found on 

literature concerning optimal parameters for the diffuser shroud, such as open angle, flange 

height, hub ratio and inlet shape, were used to generate the model studied in this paper. The 

obtained results from computational simulations were useful for evaluations of the criteria 

adopted for the study and velocities and pressure distributions. Furthermore, it was possible to 

calculate the axis power produced by the rotor and the mean wind velocities in the radial 

direction in front of the rotating plane of the blades for the bare wind turbine case and for the 

shrouded wind turbine case, making it possible to conclude that the proposed system provided 

a power increase for a given rotor diameter and wind speed by a factor of 3.74 when 

compared to the bare wind turbine configuration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A energia está presente em todos os setores da economia e o crescimento mundial está 

diretamente relacionado com a disponibilidade desse bem de consumo. As indústrias, 

escritórios, casas e veículos automotores dependem de energia para funcionar e atualmente a 

maior parte dela é proveniente de combustíveis fósseis, nucleares e de recursos hídricos. 

Nos últimos anos, o padrão de vida de grande parte da população mundial, 

principalmente em países industrializados, melhorou consideravelmente. Isso pode ser visto 

quando se compara o espaço de tempo entre 1950 e a atualidade. Nesse período a utilização 

mundial de energia aumentou quatro vezes, enquanto que a população passou de 2,5 bilhões 

para 7 bilhões de pessoas (aumento de 2,8 vezes). Esse crescimento do uso de energia ocorreu 

principalmente no mundo industrializado, que abriga cerca de 20% da população mundial 

(Geller, 2002) e foi atendido pelos combustíveis fósseis, fazendo do carvão e do petróleo as 

principais fontes de energia mundial. Entretanto, a preocupação com o aquecimento global e o 

término das reservas de petróleo está impulsionando as energias renováveis cada vez mais 

para uma posição de destaque no cenário internacional. 

 

1.1 A Energia Eólica 

 

Energia eólica é a energia dos ventos. A transformação dessa energia em energia útil 

se dá pela utilização de turbinas eólicas para produzir eletricidade, moinhos de vento para 

produzir energia mecânica ou velas para impulsionar veleiros. A energia eólica, enquanto 

alternativa aos combustíveis fósseis, é renovável, é amplamente disponível, é limpa e não 

produz gases de efeito estufa durante o processo de conversão. O impacto ambiental é 

geralmente menor do que o de outras fontes de energia. 

Em 2010, a conversão de energia eólica era responsável por mais de 2,5% da 

eletricidade consumida à escala global, apresentando taxas de crescimento na ordem dos 25% 

por ano. A energia eólica faz parte da infraestrutura elétrica em mais de oitenta países. Em 

alguns países, como a Dinamarca, representa mais de um quarto da matriz energética. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Moinho_de_vento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%ADvel_f%C3%B3ssil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gases_de_efeito_de_estufa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
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1.2 Energia Eólica no Mundo 

 

Ao longo de milhares de anos, a energia do vento tem sido aproveitada de inúmeras 

formas, desde o impulso de veleiros e barcos à vela, até à ventilação natural de edifícios.  

Supõe-se que o rei Hammurabi da Babilônia tenha empregado moinhos de vento na 

irrigação das plantações nas planícies mesopotâmicas por volta do ano de 1700 a.C. Porém, 

a primeira máquina deste tipo com informações confiáveis a ser registrada é datada do 

século I d.C. A roda de vento do engenheiro grego Heron de Alexandria é o mais antigo 

registro do uso de uma ferramenta destinada a captar a força do vento para acionar uma 

máquina. 

Desde então inúmeras aplicações e formas de se aproveitar a energia do vento no 

cotidiano da sociedade foram desenvolvidas. No século VII, os primeiros moinhos de vento 

apareceram na Pérsia.
 
O uso de moinhos tornou-se comum no Oriente Médio e na Ásia 

Central, chegando mais tarde à China e Índia. Por volta do ano 1000, os moinhos eram usados 

para bombear água do mar até às salinas na China e na Sicília (Fig. 1.1). 

 

Figura 1. 1 – Moinho de vento em Paceco, Sicília, Itália 

 

Fonte: Wikipedia (2012) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Veleiro
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No século XV, os moinhos de vento trouxeram um grande desenvolvimento aos 

Países Baixos, na Europa, sendo utilizados na drenagem das áreas alagadiças dos diques e 

na moagem de farinha (Fig. 1.2). Estima-se que neste período existiam mais de 200.000 

moinhos em operação na Europa. 

 

Figura 1. 2 – Moinho de vento Goliath com um moderno parque eólico ao fundo, nos Países Baixos 

 

Fonte: Wikipedia (2012) 

 

Os primeiros europeus que chegaram à América levaram consigo a tecnologia do 

velho continente. Em 1881, William Thomson propôs o uso da energia eólica para suprir a 

ausência de carvão (World Energy Timeline, 2015). 

Em julho de 1887, James Blyth, um engenheiro escocês, construiu uma turbina com 

pás de tecido no jardim e aproveitou a eletricidade produzida para carregar acumuladores que 

usava para iluminar a sua casa. A sua experiência daria origem em 1891 a uma patente 

(Hardy, 2010). No inverno de 1888, o inventor norte-americano Charles Francis Brush 

desenvolveu uma turbina eólica que, acoplada a um gerador, gerava 12 kW de energia 

elétrica, suficiente para fornecer eletricidade à sua residência e laboratório (Righter, 1966). 

Tal sistema pode ser visualizado na Figura 1.3. 
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Figura 1. 3 – Turbina eólica de Charles Francis Brush em 1888 

 

Fonte: Righter (1966) 

 

Na década de 1890, o inventor dinamarquês Poul la Cour construiu geradores eólicos 

para produzir eletricidade, que usava para produzir hidrogênio e oxigênio através de 

eletrólise, guardando uma mistura dos dois gases para usar como combustível. La Cour foi o 

primeiro a descobrir que turbinas que girassem a uma velocidade maior e com menos pás 

eram as mais eficientes para produzir eletricidade. Em 1904 fundou a Sociedade dos 

Eletricistas Eólicos (Nixon, 2008). 

Em meados da década de 1920, algumas empresas começaram a fabricar turbinas com 

capacidade entre 1 e 3 kW, os quais tiveram uma ampla aceitação nas regiões rurais da 

América do Norte. No entanto, a instalação de redes elétricas públicas durante a década de 

1940 e a necessidade de mais energia tornou estes pequenos geradores obsoletos.  

Em 1931 o engenheiro francês Georges Darrieus obteve uma patente para uma turbina 

eólica que usava aerofólios ao longo de um eixo vertical para criar a rotação. Desenhou ainda 

uma turbina de 100kW, precursora dos geradores horizontais modernos.   

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Poul_la_Cour&action=edit&redlink=1
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Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o preço do barril de petróleo apresentou 

grande queda e o conhecimento sobre a tecnologia eólica não evoluiu consideravelmente. Já 

na década de 70 a crise energética mundial fez com que autoridades voltassem a procurar 

fontes alternativas de energia. Nos Estados Unidos, com o auxílio de empresas privadas, 

foram instaladas inúmeras plantas de energia eólica, as quais foram intensamente testadas. De 

forma similar, Canadá, Dinamarca, Suécia e Alemanha se envolveram nos estudos. Ao final 

dos anos 70, o resultado desse investimento em desenvolvimento de tecnologia foi a 

capacidade de extração de 35% a 40% da energia contida nos ventos. 

As primeiras turbinas eólicas comerciais instaladas no início dos anos 80 tinham 

rotores com eixo horizontal, diâmetros entre 10 e 20 metros e potências de 50 a 100 kW. 

Pesquisas recentes aumentaram a capacidade de conversão de energia rapidamente. Na 

década de 90 existiam turbinas que produziam em torno de 300 kW e atualmente as turbinas 

eólicas são as maiores máquinas rotacionais da terra, com cerca de 110 m de diâmetro e 

potências da ordem de 2 MW. 

2014, segundo o Conselho Global de Energia Eólica (GWEC, 2014), foi um ano 

recorde para a indústria eólica, pois as instalações anuais superaram a marca de 50 GW pela 

primeira vez. Foram instalados 51,5 GW em todo o mundo, totalizando uma capacidade 

mundial instalada de 369,6 GW.  

A China tem se destacado desde 2009, sendo o maior mercado eólico desde então. Em 

2014 teve outro ano destaque, ultrapassando a marca de 100.000 MW e mantendo seu 

excepcional histórico de desenvolvimento de energias renováveis que começou em 2005. 

Com isso manteve a liderança mundial, seguida pela Europa e América do Norte.  

Brasil, Canadá e México deverão ter um forte 2015. Apesar de ainda não competirem 

com os mercados tradicionais (Europa, Estados Unidos e China), são vistos como 

investimentos dinâmicos e potenciais, refletindo seus graduais índices de crescimento 

(GWEC, 2014).  

A distribuição mundial referente à capacidade eólica instalada no ano de 2014 e a 

capacidade instalada cumulativa até o final de 2014 são mostradas na Figura 1.4. 
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Figura 1. 4 – Distribuição global da capacidade energética total instalada e cumulativa 

 

Fonte: GWEC (2014) 

 

1.3 A Matriz Energética Brasileira 

 

No Brasil os recursos hídricos são largamente utilizados, porém a implantação de 

novas hidrelétricas requer o deslocamento de um grande número de pessoas e causa um 

grande impacto ambiental na região alagada pelo reservatório da usina. Além disso, pressões 

ambientais e sociais podem limitar a expansão deste tipo de energia. 

O novo modelo energético adotado pelo Brasil busca diversificar a matriz energética e 

reduzir a dependência dos recursos hídricos. Para isso foram criados programas de incentivo 

às fontes alternativas de energia como o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica (PROINFA). 

Os investimentos crescentes em energias renováveis estão proporcionando um maior 

interesse na otimização do aproveitamento dos ventos, o que está fazendo com que as 



 

7 

 

 

tecnologias em energia eólica estejam em franca evolução. No Brasil há um grande potencial 

para a utilização desta fonte de energia, o que está proporcionando um aumento significativo 

na sua utilização. 

Internacionalmente estima-se que as fontes renováveis de energia terão participação 

de 3,9% da matriz energética usada para a geração de energia elétrica no ano de 2030. Isso 

representa um crescimento significativo de mais de 550% em relação ao ano de 2002, 

enquanto a participação de outras fontes de energia importantes, como o petróleo, deve 

reduzir sua participação em aproximadamente 50% em relação ao mesmo ano. A Tabela 1.1 

reproduz a tabela com as estimativas internacionais das fontes de energia elétrica no mundo. 

 

Tabela 1. 1 – Geração de Eletricidade no Cenário de Referência para o Mundo 

 

Fonte: (Brasil, 2007) 

 

A estimativa para o consumo de energia elétrica no Brasil é de que em 2030 atinja 

1083,4 TWh, o que representa um aumento médio de 4% ao ano desde 2005. As fontes 

hidrelétricas de energia continuariam mantendo a liderança na geração de eletricidade, 

porém sua participação no total gerado se reduziria dos 85% (em 2005) para pouco mais de 

70% em 2030 (Brasil, 2007). 

Atualmente, existe um grande crescimento de investimentos no setor de energias 

alternativas. Estas fontes renováveis e não hidráulicas devem experimentar um 

crescimento expressivo no período estimado, passando a representar 4% da energia elétrica 

gerada no país. Destes, estima-se que em 2030 as centrais eólicas estarão gerando cerca de 

10,3 TWh de energia, aumentando sua participação de 0,2% em 2005 para cerca de 1% da 

matriz energética em 2030 (Brasil, 2007). 

1971 2002 2010 2020 2030 2050 1971 2002 2010 2020 2030 2050

Carvão 2.095 6.241 7.692 9.766 12.091 21.958 40,1 38,8 38,1 37,9 38,2 47,1

Petróleo 1.096 1.181 1.187 1.274 1.182 1.531 21 7,3 5,9 4,9 3,7 3,3

Gás 696 3.070 4.427 6.827 9.329 12.881 13,3 19,1 21,9 26,5 29,5 27,6

Nuclear 111 2.654 2.985 2.975 2.929 3.107 2,1 16,5 14,8 11,6 9,3 6,7

Hidro 1.206 2.610 3.212 3.738 4.248 4.420 23,1 16,2 15,9 14,5 13,4 9,5

Biomassa 9 207 326 438 627 933 0,2 1,3 1,6 1,7 2 2

Renováveis 5 111 356 733 1.250 1.800 0,1 0,7 1,8 2,8 3,9 3,9

TOTAL 5.218 16.074 20.185 25.751 31.656 46.630 100 100 100 100 100 100

Geração
(TWh) %
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1.4 O Potencial da Energia Eólica no Brasil e no Rio Grande do Norte 

 

Em território brasileiro, a região de ventos mais intensos está situada no extremo norte 

e nordeste. Em 2001, o Centro de Referência para Energia Solar e Eólica (CRESEB) lançou o 

Atlas do Potencial Eólico Brasileiro com o principal objetivo de fornecer informações para 

capacitar tomadores de decisão na identificação de áreas adequadas para o aproveitamento 

eólico no país.  

A Figura 1.5 apresenta os resultados do estudo em termos de velocidade média anual a 

50 metros de altura para todas as regiões brasileiras. Além disso, também apresenta o 

potencial eólico estimado para ventos com intensidade igual ou superior a 7 m/s. 

 

Figura 1. 5 – Potencial Eólico estimado para vento médio anual igual ou superior a 7 m/s no ano de 2001. 

 

Fonte: CRESEB (2001) 
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É possível notar que o nordeste por si só concentra mais da metade do potencial eólico 

nacional, estimado em 143,5 GW. Isso se justifica pelo fato de praticamente toda a região ser 

privilegiada com ventos constantes e de velocidades superiores a 5,0 m/s, destacando-se 

Fernando de Noronha, toda a região litorânea e o vale do rio São Francisco. 

De acordo com o Atlas Eólico do Rio Grande do Norte (COSERN, 2003), no estado 

existe um potencial de 22 GW, o que corresponde à 1,5 vezes a capacidade da usina 

hidroelétrica de Itaipu. As Figuras 1.6, 1.7 e 1.8 foram retiradas do Atlas Eólico do Rio 

Grande do Norte e ilustram o que foi exposto. 

 

Figura 1. 6 – Distribuição da intensidade dos ventos e dos regimes diurnos e sazonais sobre o Estado do Rio 

Grande do Norte 

 

Fonte: COSERN (2003) 
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Figura 1. 7 – Velocidade Média Anual do Vento a 100m de Altura (m/s) 

 

Fonte: COSERN (2003) 

 

Figura 1. 8 – Potencial Eólico Sazonal. Velocidade Média a 100m de Altura (m/s) 

 

Fonte: COSERN (2003) 
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1.5 O Estudo da Concentração dos Ventos 

 

Atualmente, a ampliação da participação da energia eólica na matriz energética 

mundial passa por aprimoramentos nos sistemas de conversão eólica. Além do 

desenvolvimento de bons projetos de instalação, é necessário melhorar a capacidade de 

aproveitamento do potencial eólico das turbinas eólicas.  

Nesse sentido, busca-se a introdução de um novo sistema eólico que seja capaz de 

converter uma maior quantidade de energia eólica em energia elétrica mesmo em áreas onde 

se encontram menores velocidades de vento e padrões de vento complexos, visando a um 

melhor aproveitamento dos recursos e reduzindo o custo operacional do sistema. 

As limitações de área disponível, os custos de arrendamento das terras, bem como os 

impostos, vias internas, cabeamento e demais custos incidentes sobre a terra, fazem com que 

turbinas mais eficientes sejam requeridas para que se possa converter mais energia utilizando 

a mesma área ou para que se possa reduzir o tamanho dos parques e manter a produção 

requerida. Para este fim, é fundamental o estudo de novos equipamentos de conversão de 

energia eólica, o que torna desejável a utilização de modelos numéricos. 

 

1.6 Simulações Numéricas 

 

Na conversão de energia eólica são empregados equipamentos de grande dimensão, 

mesmo nas unidades de baixa potência. Isto representa uma dificuldade no estudo destes 

equipamentos, pois são necessárias instalações de grande porte, onerando a realização de 

ensaios. Uma alternativa no estudo de turbinas eólicas é o emprego de modelos 

computacionais que possibilitam uma descrição mais completa dos fenômenos físicos 

envolvidos. Neste contexto a Dinâmica dos Fluidos Computacional (DFC) vem sendo foco de 

pesquisa de vários grupos por todo o mundo.  

Define-se Dinâmica dos Fluidos Computacional como a resolução numérica das 

equações diferenciais governantes de escoamentos assistida por computador. Essa técnica tem 

uma larga gama de aplicações na área da engenharia e no campo da aerodinâmica dos 

sistemas de conversão. Há muitas vantagens em se utilizar uma abordagem DFC para 
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problemas fluido-dinâmicos, tais como considerável redução de tempo e custos para resolver 

os problemas, possibilidade de análises em escala real, soluções detalhadas mesmo para 

escoamentos transientes e complexos, boa precisão e confiabilidade, etc. 

As simulações numéricas de turbinas eólicas têm sido desenvolvidas segundo dois 

métodos principais: os métodos dos atuadores e a modelagem completa do rotor. Os métodos 

atuadores dispensam a modelagem geométrica e a discretização das pás da turbina, o que 

reduz significativamente os custos computacionais de uma simulação.  

Porém, estes métodos negligenciam a componente tangencial da velocidade, o que 

não resulta em dados detalhados nas proximidades da turbina. Além disso, o fato de não 

haver a necessidade de discretização das pás impede que o método seja usado na 

otimização da geometria do rotor. As simulações empregando a geometria completa do rotor 

têm sido estudadas por diversos autores e representam de forma mais realista a complexidade 

do fenômeno envolvido.  

Neste trabalho apresenta-se o estudo de um elemento intensificador de potência em 

forma de envolta difusora flangeada que seja capaz de coletar e acelerar o vento que se 

aproxima de uma turbina eólica de pequena escala empregando a Dinâmica dos Fluidos 

Computacional e a modelagem completa da geometria do rotor.  

A análise do escoamento turbulento foi realizada através da solução das equações de 

Navier-Stokes com médias de Reynolds, empregando o modelo de turbulência SST (Shear 

Stress Transport). Avalia-se a capacidade desta modelagem de predizer se haverá e de quanto 

será o aumento de potência proporcionado pela adição deste elemento e outras características 

do escoamento, como campos de velocidade, pressão, vorticidade, etc. 

 

1.7 Objetivos e Organização do Trabalho 

 

O objetivo principal do presente trabalho é avaliar os efeitos causados pela adição 

de um elemento intensificador de potência sobre a potência de saída de uma turbina eólica. 

Para tal, pretende-se desenvolver um modelo numérico que empregue as equações de Navier-

Stokes e a geometria completa do rotor eólico. 
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No capítulo 2 é desenvolvido um estudo sobre a potência eólica teórica que pode ser 

extraída do vento por uma turbina eólica e sobre o coeficiente de potência de uma turbina 

eólica. Além disso, é retratada a teoria necessária para a modelagem matemática e geométrica 

das turbinas eólicas descrevendo o modelo geométrico utilizado na simulação numérica, as 

definições relacionadas aos aerofólios e a formulação desenvolvida por Schmitz, que modela 

as pás variando-se a corda e a torção em função do raio.  

O capítulo 3 contém estudos anteriores de desenvolvimentos voltados para a área de 

aerogeradores e de concentração dos ventos para intensificação de potência.  

O capítulo 4 apresenta a dinâmica dos fluidos computacional, elencando as suas 

vantagens em relação aos métodos analíticos, e como é a estrutura de um código DFC. 

Na sequência, o capítulo 5 apresenta a metodologia adotada. É demonstrada a 

geração e discretização dos domínios computacionais e as condições de contorno adotadas. 

Os resultados obtidos são expostos e discutidos no capítulo 6. 

O capítulo 7 apresenta as conclusões obtidas com o estudo proposto e as projeções de 

novos estudos a serem realizados seguindo a metodologia apresentada. 
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2 CONVERSÃO EÓLICA 

 

2.1 Tipos de Turbinas Eólicas 

 

Quanto à capacidade de geração de potência, as turbinas eólicas são classificadas em 

pequeno, médio e grande porte e todos os tipos são disponibilizados comercialmente por 

vários fabricantes. 

Turbinas eólicas são consideradas de pequeno porte quando possuem capacidade de 

até 20 kW (Silva, 2013). São equipamentos compactos e baratos, embora seu custo possa 

variar consideravelmente de acordo com a altura da torre, com o local de instalação e com o 

fabricante. São ideais para uso residencial e aplicações remotas. 

Turbinas de médio porte são capazes de converter de 20 a 250 kW de potência, e são 

utilizadas quando turbinas de pequeno ou grande porte não são opções rentáveis. São 

adequadas para aplicações com ou sem conexão a uma rede central de energia. Como 

exemplos de usos dessas turbinas, pode-se citar a geração elétrica distribuída (realizada junto 

ou próxima do consumidor), telecomunicações e suprimento elétrico de vilas. 

Turbinas eólicas são classificadas como de grande porte quando são capazes de 

produzir a partir de 250 kW, contudo a maior parte dos fabricantes trabalha com a faixa de 1,5 

a 4 MW. São consideravelmente mais caras que turbinas de pequeno e médio porte. São 

utilizadas para geração distribuída e, principalmente, em fazendas eólicas (Silva, 2013). 

Quanto ao local de instalação as turbinas eólicas são classificadas em offshore, quando 

instalados nos oceanos sobre equipamentos flutuantes e onshore quando instaladas em terra. 

Os aerogeradores offshore são considerados os mais promissores da nova geração de 

turbinas eólicas, pois operam com ventos mais fortes e constantes. Outras vantagens incluem 

menor impacto visual e auditivo em comparação com turbinas onshore. 

Essa tecnologia ainda não está completamente desenvolvida, embora já haja fazendas 

offshore em operação. Seus principais desafios são materiais para seus componentes, que 

precisam ser leves e resistentes à corrosão e erosão marítima, a transmissão da energia para 

seu destino final de consumo, e a logística de instalação e manutenção das turbinas. 
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Na Figura 2.1 é possível visualizar a evolução de aerogeradores, e relacionar a 

potência gerada com o tamanho do rotor e da torre. 

 

Figura 2. 1 – Relação entre a potência gerada e o tamanho do rotor e da torre 

 

Fonte: EWEA (2007) 

 

Quanto às características de projeto do rotor, as turbinas eólicas modernas são 

classificadas em duas grandes categorias: turbinas de eixo vertical e turbinas de eixo 

horizontal. 

 

2.1.1 Turbinas Eólicas de Eixo Horizontal 

 

As turbinas de eixo horizontal (Fig. 2.2) são as mais amplamente utilizadas em 

aplicações comerciais, principalmente para a geração de energia. Moinhos de vento, apesar de 

não serem empregados para geração de energia, também se enquadram na categoria de 

turbinas de eixo horizontal. 
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Figura 2. 2 – Turbina Eólica de Eixo Horizontal LTW77 1500 kW 

 

Fonte: Leitwind (2015) 

 

Pode-se destacar que as turbinas de alta potência têm, de modo geral, três pás. Isso se 

dá porque turbinas com duas pás de grande porte, apesar de mais baratas, produzem rotações 

tão altas que prejudicam sua estabilidade dinâmica e têm eficiência mais baixa que turbinas de 

três pás. 

 

2.1.2 Turbinas Eólicas de Eixo Vertical 

 

Turbinas eólicas de eixo vertical (Fig. 2.3) possuem superfícies verticais com rotação 

em torno de um eixo central. Elas têm em geral pouca capacidade de geração e eficiências 

menores em comparação com turbinas horizontais semelhantes, o que faz com que sejam mais 

utilizadas para aplicações de baixas potências. 
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Figura 2. 3 – Turbina Eólica de Eixo Vertical 

 

Fonte: Reddit (2015) 

 

Seus componentes são essencialmente os mesmos que os da turbina horizontal, porém 

sua configuração interna é complexa. A maior vantagem das turbinas verticais é que a caixa 

multiplicadora e o gerador podem ser colocados na base da torre, facilitando sua manutenção. 

Apesar de serem equipamentos confiáveis, devido a suas baixas eficiências, não são 

comercialmente rentáveis em longo prazo em operações de alta potência. Por isso, são 

utilizados principalmente em locais sem acesso à rede energética como faróis, ou aplicações 

onde é necessário carregamento de baterias. 

 

2.1.3 Turbinas Eólicas Potencializadas por Difusor 

 

Outra tipo de turbina eólica é a DAWT (diffuser-augmented wind turbine – turbina 

eólica potencializada por difusor), que são turbinas eólicas de eixo horizontal envoltas por um 

difusor. 
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É possível provar que a potência eólica disponibilizada pelo vento é proporcional ao 

cubo da velocidade com o qual ele se aproxima da turbina eólica. Sendo assim, um grande 

ganho de potência é esperado mesmo com pequenos aumentos nesta velocidade.  

O estudo das DAWT compreende uma linha de pesquisa que foi desenvolvida 

intensivamente no passado e se baseia na ideia de que se for possível aumentar a velocidade 

do vento através da utilização da natureza fluido-dinâmica ao redor da estrutura, ou seja, se 

for possível concentrar a energia do vento localmente, a potência de saída de uma turbina 

poderia ser aumentada substancialmente. 

A aerodinâmica dos difusores proporciona a formação de uma região de baixa pressão 

à jusante devido à formação de vórtices, fazendo com que mais ar flua através do plano do 

rotor da turbina. Assim, mais potência pode ser extraída do vento em comparação com o caso 

de uma turbina de mesmo diâmetro do rotor, mas sem o difusor. A Figura 2.4 ilustra o 

mecanismo de aceleração do vento de uma DAWT. 

 

Figura 2. 4 – Mecanismo de aceleração do vento de uma DAWT 

 

Fonte: Autor 
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2.2 Potência e Coeficiente de Potência 

 

As pás do rotor de uma turbina eólica são responsáveis pela transformação da energia 

cinética do vento em energia mecânica rotacional no eixo da turbina. As forças 

aerodinâmicas resultantes da interação entre o vento e as pás do rotor são responsáveis por 

esta transformação. 

A turbina eólica desacelera o vento, reduzindo sua energia cinética e convertendo-a em 

energia mecânica. Entretanto essa redução não pode chegar a 100%, pois, como o vento se 

encontra com baixa pressão à jusante da turbina, o ar tende a desviar das pás do rotor ao invés 

de atravessá-lo. Como mostrado por Betz, existe um ponto ótimo de redução da velocidade do 

vento. 

A Figura 2.5 mostra as linhas de fluxo do ar através de uma turbina eólica, na qual se 

denota o índice 1 para estados à montante do plano do rotor, índice 2 para estados no plano do 

rotor e índice 3 para estados à jusante do plano do rotor. Estes índices serão adotados ao longo 

deste capítulo. 

 

Figura 2. 5 – Interação entre o vento e a turbina eólica 

 

Fonte: Gundloft (2009) 

  



 

20 

 

 

À montante do rotor, a velocidade do vento é V1. Depois de passar pelo rotor da 

turbina eólica, a velocidade do vento é reduzida a V3. A pressão inicial é p1. Quando o ar se 

move em direção ao rotor, a pressão aumenta para p+ e ao passar pelo rotor, há uma queda 

súbita (∆p), sendo a pressão imediatamente após o rotor igual a (p+ - ∆p). Depois de passar 

pelo rotor, a pressão aumenta progressivamente até atingir o valor p3 = p1. Curvas para a 

pressão e velocidade do vento são apresentadas na Figura 2.5. 

Observando-se o ar que se move em direção ao plano do rotor, pode-se aplicar a 

equação de Bernoulli para encontrar a relação entre a pressão estática p e a velocidade V, se 

for assumido que o escoamento ocorra sem atrito. 

 

(2.1) 

 

na qual Ptot é a pressão total ou de estagnação, a qual é constante, e ρ é a densidade do ar. Isto 

significa que se a velocidade do escoamento aumenta, a pressão diminui e vice-versa. 

Assume-se que as mudanças de pressão são relativamente pequenas quando comparadas com 

a pressão ambiente e que a densidade é constante. 

Se a Equação 2.1 for aplicada ao escoamento à montante do rotor, tem-se: 

 

(2.2) 

 

Se for aplicada ao escoamento à jusante do rotor, tem-se: 

 

(2.3) 

 

A partir das Eqs. 2.2 e 2.3 pode-se obter o valor para a queda de pressão no plano do 

rotor: 
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(2.4) 

 

A diferença de pressão também pode ser calculada através da mudança na quantidade 

de movimento. Se for analisado um metro quadrado do plano do rotor, o fluxo de massa é 

igual a ρV2. A quantidade de movimento é igual à massa vezes a velocidade e a pressão é 

igual à força por unidade de área. Sendo assim, a diferença de pressão pode ser calculada por: 

 

(2.5) 

 

As equações 2.4 e 2.5 resultam em: 

 

(2.6) 

 

Isto indica que a velocidade do ar no plano do rotor é igual ao valor médio das 

velocidades à montante e à jusante do rotor. A potência disponibilizada pelo vento (Pw) para a 

conversão de energia pelo rotor é definida como sendo igual à variação de energia cinética do 

ar: 

 

(2.7) 

 

na qual A é a área varrida pelas pás do rotor em movimento. 

A máxima potência que pode ser extraída por uma turbina eólica é obtida quando a 

velocidade na saída do rotor é igual a 1/3 da velocidade do vento incidente nas pás (Gasch e 

Twele, 2002); (Custódio, 2009). Esta restrição é conhecida como o limite de Betz, que 

resulta em uma fração máxima de potência extraída de 16/27 da potência disponível, ou 

seja, apenas 59,3% da potência disponível no vento pode ser extraída do vento pela turbina. 
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Segundo Betz, pode-se definir a máxima potência que pode ser extraída do vento por 

uma turbina ideal como sendo: 

 

(2.8) 

 

Além deste limite teórico, uma turbina real apresenta diversas perdas de potência em 

função de fatores como o atrito e perdas aerodinâmicas. Para mensurar o total dessas perdas, o 

coeficiente de potência (CP) representa a razão entre a potência efetivamente extraída pela 

turbina eólica (Pt) e a potência disponibilizada pelo vento (Pw) e é definido pela Eq. 2.9: 

 

(2.9) 

 

A eficiência aerodinâmica do rotor faz com que o coeficiente de potência de uma 

máquina varie de acordo com a velocidade do vento incidente, como pode ser visto no gráfico 

da Fig. 2.6, cujo ponto de máximo representa a máxima eficiência da turbina eólica. 

 

Figura 2. 6 – Exemplo de um gráfico de Cp em função da velocidade do vento 

 

Fonte: Custódio (2009) 
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A análise do desempenho de diversos projetos mostra que o valor do coeficiente de 

potência também é função da chamada razão de velocidade de ponta (tip speed ratio), 

simbolizada por (λ), dada como a relação entre a velocidade tangencial da ponta da pá com a 

velocidade do vento, sendo calculada através da Eq. 2.10. 

 

(2.10) 

 

na qual r é o raio local da pá e Ω é a velocidade angular do rotor. O valor da razão de 

velocidade de ponta está relacionado ao número de pás da turbina. 

A relação entre o coeficiente de potência e a razão de velocidade de ponta para alguns 

tipos de rotores pode ser percebida através do gráfico contido na Figura 2.7. Para um dado 

tipo de rotor existe um valor de λ para o qual Cp será máximo. Observa-se, ainda, que o valor 

de Cp para uma turbina ideal tende a 0,593 - o máximo teórico proposto por BETZ - à medida 

que λ aumenta. 

 

Figura 2. 7 – Gráfico da razão de velocidade de ponta x coeficiente de potência para diferentes tipos de turbinas 

 

Fonte: Pinto (2013) 
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2.3 Modelagem Geométrica das Turbinas Eólicas 

 

2.3.1 Teoria dos Aerofólios 

 

O ar atinge a pá com um ângulo α que é chamado de ângulo de ataque. A linha de 

referência para o ângulo da pá é comumente a corda. A força na pá F pode ser dividida em 

duas componentes: a força de sustentação FL e a força de arrasto FD, sendo a força de 

sustentação perpendicular à direção do vento por definição. A Figura 2.8 mostra uma típica 

seção de uma pá. 

 

Figura 2. 8 – Definição de ângulo de ataque 

 

Fonte: Gundloft (2009) 

 

A força de sustentação pode ser calculada como: 

 

(2.11) 

 

na qual CL é o coeficiente de sustentação, w é a velocidade relativa do vento incidente sobre o 

aerofólio, b é a largura da seção da pá e c é o comprimento da corda. Para a força de arrasto, 

tem-se: 
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(2.12) 

 

na qual CD é o coeficiente de arrasto. Dados experimentais contendo os coeficientes de 

sustentação e de arrasto para um grande intervalo de ângulos de ataque e de números de 

Reynolds estão disponíveis na literatura. Como exemplo da disposição desses dados, na 

Figura 2.9 são apresentados dois gráficos. O da esquerda contêm o coeficiente de sustentação 

em função do ângulo de ataque para o perfil aerodinâmico NACA 63-209 e o da direita 

contém o coeficiente de arrasto em função do ângulo de ataque para o mesmo perfil. Para 

ambos, as curvas são para números de Reynolds variando entre 5x10
4
e 1x10

6
. 

 

Figura 2. 9 – Coeficientes de sustentação e de arrasto em função do ângulo de ataque 

 

Fonte: Airfoil Tools (2015) 

 

A razão entre CL e CD é chamada razão de planeio (GR - glide ratio). Normalmente 

buscam-se altos valores de GR para turbinas eólicas, assim como para aviões. Valores de mais 

de 100 ou mais não são incomuns e os ângulos de ataque correspondentes a esses valores são 

da ordem de 5-10° (Gundloft, 2009). 

 

2.4 Ângulo de Passo (β) e Comprimento da Corda (c) 

 

Na Figura 2.10 observam-se as velocidades e os ângulos correspondentes a uma seção 

da pá posicionada a uma dada distância r, a partir do eixo do rotor, que tem duas pás. Para 
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projetar o rotor, é necessário definir o ângulo de passo e o comprimento da corda em função 

do raio do elemento de pá. 

 

Figura 2. 10 – Velocidades e ângulos 

 

Fonte: Gundloft (2009) 

 

Os ângulos presentes na Fig. 2.10, que também dependem do raio, são: 

 

 γ(r) – ângulo da velocidade relativa do vento com o eixo do rotor 

 θ(r) - ângulo da velocidade relativa do vento com o plano do rotor 

 β(r) – ângulo de passo da pá 

 

A pá, como mostrada na figura está se movendo para cima, então o vento, visto da pá, 

está se movendo para baixo com uma velocidade u. Tem-se, então: 

 

(2.13) 

 

Ao longo dos anos foram desenvolvidas diversas metodologias para o 

dimensionamento de pás de turbinas eólicas, dentre as quais está o dimensionamento ótimo de 

Betz. Aplicando-se a teoria de Betz, uma turbina pode ser dimensionada para extrair a maior 

222 uvw 
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quantidade de energia possível do vento. Esta teoria dimensiona as pás do rotor variando a 

corda e o ângulo relativo de giro dos perfis aerodinâmicos de acordo com o raio da mesma 

(Gundloft, 2009). 

A teoria de Betz, entretanto, considera apenas a queda de energia devido ao formato 

do rotor, sem considerar sua rotação nem as perdas do perfil utilizado. Schmitz desenvolveu 

um modelo um pouco mais detalhado e sofisticado do escoamento no plano do rotor 

(Schmitz, 1955). O torque M do eixo do rotor só pode ser estabelecido por causa da rotação 

da esteira aerodinâmica, efeito que é representado por linhas de corrente na Figura 2.11. 

 

Figura 2. 11 – Rotação da esteira à jusante (em direção oposta ao rotor) 

 

Fonte: Gundloft (2009) 

 

A potência extraída do vento pela turbina eólica pode ser calculada como: 

 

(2.14) 

 

De acordo com a regra da conservação do momento angular, o torque no eixo do rotor 

só pode ser estabelecido por causa de um vórtice induzido no escoamento à jusante do rotor. 

Assim como para a velocidade axial do plano do rotor, pode ser demonstrado que a mudança 

 MPt
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na velocidade tangencial do plano do rotor é metade da mudança total, ou seja, para o plano 

do rotor: 

(2.15) 

 

Como mencionado anteriormente, o índice 1 é usado para situações à montante e o 3 

para situações à jusante. Observando-se o escoamento no plano do rotor na Fig. 2.12 é 

possível obter a seguinte relação: 

 

(2.16) 

 

Figura 2. 12 – Triângulos de velocidades a) à montante do rotor; b) no plano do rotor; c) à jusante do rotor 

 

Fonte: Gundloft (2009) 
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A mudança em w1 é devida ao efeito aerofólio. Se for assumido que a força de arrasto 

é muito pequena em relação à de sustentação, então o vetor ∆w é paralelo ao vetor dFL e à w. 

Baseando-se nessas considerações, é possível chegar à: 

 

(2.17) 

 

Da conservação da quantidade de movimento, considerando-se a vazão mássica dq em 

um elemento anelar de espessura dr tem-se que: 

 

(2.18) 

 

Sabendo-se que a potência é igual ao torque multiplicado pela velocidade angular e 

desprezando-se o arrasto: 

 

(2.19) 

 

Derivando-se a Eq. 2.17 em relação a υ e igualando o resultado a zero, obtém-se: 

 

(2.20) 

 

Sabendo-se que β(r) = θ(r) – α: 

 

(2.21) 

 

A força de sustentação pode ser calculada pela variação da quantidade de movimento. 

Isto resulta no produto da variação de w pela vazão mássica: 

 

(2.22) 
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Derivando-se a Eq. 2.10 e igualando-se o resultado à Eq. 2.22, obtém-se: 

 

(2.23) 

 

Esta modelagem requer dados experimentais a respeito dos perfis aerodinâmicos a 

serem utilizados. O coeficiente de sustentação utilizado no dimensionamento da corda da pá 

pode ser encontrado em gráficos que relacionam o mesmo com o ângulo de ataque. 

 

2.5 Modelagem Matemática de Turbinas Eólicas 

 

A modelagem de turbinas eólicas vem sendo desenvolvida desde o começo do século 

XX com trabalhos de Lanchester e Betz na predição da potência máxima que uma turbina 

eólica poderia extrair do vento. Em seguida, Betz, juntamente com Glauert, desenvolveu 

aquela que é hoje a metodologia usada nos softwares para os estudos que envolvem as 

cargas, efeitos e dimensionamento das pás dos rotores eólicos (Ludwig, 2010). 

O BEM (Blade Element Momentum- Teoria da Quantidade de Movimento no 

Elemento de Pá) foi idealizado em 1935 por Betz e Glauert e representa a união de dois 

métodos: o BET (Blade Element Theory – Teoria do Elemento de Pá) e a teoria da quantidade 

de movimento. 

O primeiro método é um processo matemático originalmente desenvolvido por 

William Froude, David W. Taylor e Stefan Drzewiecki para determinar o comportamento de 

das turbinas eólicas. Ele envolve a divisão da pá em várias pequenas partes e então determinar 

as forças em cada um desses pequenos elementos de pá. Estas forças são então integradas ao 

longo da pá inteira para uma revolução do rotor de modo a obter as forças e momentos 

produzidos pelo rotor.  

O segundo método assume que a queda de pressão ou quantidade de movimento de um 

rotor é causada pelo trabalho realizado pelo vento que passa através de um plano rotor em 

cada elemento da pá.  Com isso é possível calcular as velocidades induzidas pela redução 

da quantidade de movimento nas direções axial e tangencial do vento. Estas velocidades 
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induzidas afetam as condições de entrada do vento no plano do rotor e, consequentemente, 

as forças calculadas pela teoria do elemento de pá. 

Baseadas neste modelo foram desenvolvidas metodologias diversas para a simulação 

numérica de turbinas eólicas. Com o avanço dos recursos computacionais foi possível a 

aplicação desta teoria em cálculos mais complexos como na solução das equações de Navier- 

Stokes.  

Dois modelos principais surgiram como alternativas para evitar o custo computacional 

devido ao refinamento necessário na malha das pás de uma turbina eólica: o Método do Disco 

Atuador e o Método da Linha Atuadora. 

 

2.5.1 Método do Disco Atuador 

 

Em 1992, Sørrensen e Myken, desenvolveram um método baseado na substituição das 

pás por uma distribuição de forças na região ocupada por elas em rotação no domínio, 

formando um disco que atua sobre o escoamento local. 

O disco atuador é  considerado uma superfície permeável, de espessura desprezível e 

normal ao escoamento no qual são impostas as distribuições de força que atuam sobre o ar. A 

influência do rotor no escoamento é considerada com a substituição das pás por forças 

impostas nos termos fonte das equações de forma iterativa com o escoamento calculado. 

A redução do esforço computacional requerido para a resolução das equações reside 

no fato de que é resolvido o escoamento que passa através do rotor da turbina eólica, sem que 

seja preciso resolver a camada limite sobre as pás. A desvantagem do método é que ele é 

baseado em dados experimentais como os coeficientes de sustentação e de arrasto dos perfis 

aerodinâmicos em função do ângulo de ataque e do número de Reynolds, deixando-o 

altamente dependente da qualidade dos dados utilizados. 
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2.5.2 Método da Linha Atuadora 

 

Com o mesmo intuito, em 1999 Sørrensen e Shen desenvolveram o método da linha 

atuadora, que consiste em distribuir as forças de corpo radialmente ao longo de linhas que 

representam as pás da turbina eólica. A base do método são as equações de Navier-Stokes 

para fluidos incompressíveis com as forças de campo entrando como termos fonte no 

equacionamento para representar a carga das pás em rotação. 

A vantagem deste método, baseado em dados experimentais de aerofólios, consiste na 

diminuição do número de pontos da malha necessário para reproduzir uma pá se comparado 

com o número necessário para simular a geometria completa da mesma. 

Contudo, como o cálculo das forças que agem sobre as pás é baseado na aproximação 

por elemento de pá combinada com características bidimensionais do aerofólio, o método é 

dependente de dados tabelados sobre os perfis aerodinâmicos, o que dificulta a aplicação para 

simulações mais complexas, com interação fluido-estrutura ou efeitos de transição. 

 

2.5.3 Modelagem Completa do Rotor 

 

A  modelagem completa do rotor, diferentemente dos modelos previamente 

abordados, não está vinculada a resultados experimentais de aerofólios, apresentando menor 

número de simplificações e considerações e, portanto, maior custo computacional. 

Enquanto os modelos simplificados não resultam em dados detalhados nas 

proximidades das turbinas eólicas, a modelagem completa do rotor pode fornecer 

informações sobre o desempenho aerodinâmico do rotor em termos de conversão de potência. 

Os modelos atuadores foram desenvolvidos porque no início dos anos 90 a velocidade 

e capacidade de processamento dos computadores não permitiam aproximações mais 

realísticas dos problemas de aerodinâmica em turbinas eólicas. Entretanto, com os avanços 

tecnológicos empregados aos computadores, a modelagem completa do rotor está se tornando 

possível e viável para as simulações de tais equipamentos. 



 

33 

 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Turbinas Eólicas Simples 

 

Desde 1987, experimentos com o objetivo de quantificar o comportamento 

aerodinâmico de turbinas eólicas de eixo horizontal em escala real e em três dimensões têm 

sido conduzidos pelo NREL (National Renewable Energy Laboratory) nos Estados Unidos.  

Estes testes de campo mostraram que as turbinas eólicas são submetidas a fenômenos 

aerodinâmicos muito complexos quando operando em campo. Entretanto, testes em túneis de 

vento permitem a possibilidade de estudar apenas os efeitos devido ao ambiente 

tridimensional. O único túnel de vento capaz de acomodar a turbina de 10 m de diâmetro da 

NREL é operado pela NASA (National Aeronautics and Space Administration) e localizado 

no NASA Ames Research Center. 

O propósito desses testes é realizar medidas aerodinâmicas e estruturais quantitativas 

em uma turbina eólica que é geometricamente e dinamicamente representativa de máquinas 

em escala real. Os dados resultantes são utilizados para desenvolver e validar modelos de 

engenharia que visam a projetar e analisar tais equipamentos, o que faz desse projeto uma 

base para boa parte dos estudos atualmente realizados, a nível mundial, em aerogeradores. 

Uma alternativa para desenvolver e aprimorar esses modelos é o emprego de 

modelagens computacionais, as quais incorporam uma descrição mais completa dos 

fenômenos físicos envolvidos no processo de conversão de energia eólica. Neste contexto a 

Dinâmica dos Fluidos Computacional (DFC), que é a resolução numérica das equações 

diferenciais governantes de escoamentos assistida por computador, vem sendo foco de 

pesquisa de vários grupos por todo o mundo. 

Wang, Jia e Wu (2007) estudaram as distribuições de pressão na pá de um aerogerador 

e na área adjacente buscando um aumento de potência com a adição de um winglet. Através 

de uma abordagem DFC concluiu-se que a adição desse componente aumenta a diferença de 

pressão entre as duas superfícies da pá e, consequentemente, gera um aumento de potência 

gerada. A simulação foi realizada com base nas equações de Navier-Stokes, em modo 

transiente e com a turbulência sendo tratada pelo modelo k-ω SST. 
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Massouh e Dobrev (2007) investigaram o escoamento à jusante de uma turbina eólica 

de eixo horizontal e compararam os resultados com simulações numéricas. O objetivo foi 

testar a confiabilidade do método RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes - Equações de 

Navier-Stokes com Médias de Reynolds) para resolver a esteira aerodinâmica. Em geral os 

resultados numéricos mostraram concordância com os experimentais, mas algumas 

inconsistências em relação à potência foram reveladas. 

Carcangiu (2008) estudou uma turbina eólica com uma abordagem DFC-RANS com 

modelagem completa do rotor em três dimensões. Obteve-se um melhor entendimento do 

comportamento físico do escoamento à jusante do rotor da turbina, incluindo o escoamento 

nas camadas limite bem como a região de esteira aerodinâmica. Foi realizado um estudo na 

raiz e na ponta das pás, demonstrando as vantagens de alguns desenvolvimentos recentes no 

projeto de rotores eólicos e mostrando a capacidade da DFC como um método de otimização. 

Vaz et al. (2009) realizaram um estudo em 41 perfis aerodinâmicos aplicados a 

turbinas eólicas de pequeno porte, utilizando uma velocidade média de 3 m/s. O estudo 

consistiu em obter os ângulos de ataque ótimos para um dado rotor e perfil aerodinâmico com 

características pré-definidas de modo a produzir o melhor coeficiente de potência. 

Ludwig (2010) apresentou um estudo sobre a influência de fatores atmosféricos, tais 

como a turbulência e a presença de um perfil de velocidades referentes à camada limite 

atmosférica, no desenvolvimento da esteira aerodinâmica de uma turbina eólica dimensionada 

segundo a teoria de Betz. O estudo foi realizado utilizando o método dos volumes finitos para 

a solução das equações de Navier-Stokes com Médias de Reynolds (RANS). O problema de 

fechamento foi contornado com a modelagem da turbulência segundo o modelo SST. A 

análise focou no estudo da esteira distante do rotor e na validação do modelo através dos 

dados experimentais existentes na literatura. 

Bazilevs et al. (2010) apresentaram uma metodologia DFC para a simulação 3D de 

rotores eólicos em escala real. Foi estudada a base da modelagem geométrica e construção das 

turbinas eólicas, a formulação da mecânica dos fluidos aplicada à escoamentos turbulentos e 

rotacionais, a interface entre o escoamento de ar e um corpo rígido em rotação, a discretização 

estrutural e detalhes do processo computacional para modelar a interação fluido-estrutura. O 

método desenvolvido foi testado com base na turbina offshore NREL 5 MW, sendo utilizadas 

velocidades reais do vento e no rotor e escala real do equipamento. Os dados numéricos foram 

validados com os experimentais e boa concordância foi encontrada. 
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Nilsson (2012) analisou numericamente a esteira aerodinâmica utilizando Large Eddy 

Simulations (LES). O rotor da turbina eólica foi modelado utilizando os métodos do disco 

atuador e da linha atuadora, de modo a preservar o esforço computacional para a simulação da 

esteira. O estudo com o primeiro método foi direcionado para a fazenda eólica de Lilgrund, 

sendo simulada a conversão de potência para diferentes direções de vento. Os dados obtidos 

foram comparados com os experimentais e foi encontrada uma boa concordância. O segundo 

método foi aplicado para um estudo de esteira próxima, comparando tamanho e circulação 

dos vórtices de ponta de asa, as distribuições de velocidade radial e longitudinal, a expansão 

da esteira e o fator de indução axial. Também foi encontrada boa concordância entre os dados 

obtidos e os experimentais.  

Nowaczyk (2013) estudou e gerou uma ferramenta de fácil utilização e rápida solução 

para a otimização do posicionamento de aerogeradores em parques eólicos. Para a análise e 

otimização foram utilizados os softwares Microsoft Excel e MATLAB. Neste, programou-se 

uma modelagem simplificada para um parque eólico hipotético buscando um posicionamento 

parcial a partir do cálculo da potência total gerada pelo parque. 

Fernandes (2013) realizou uma investigação numérica e experimental do desempenho 

aerodinâmico de dois aerogeradores tripá de pequeno porte. Ambos foram construídos e 

testados, o que permitiu a determinação das curvas de desempenho dos mesmos e possibilitou 

a comparação posterior com os resultados da análise numérica. A fim de calibrar o modelo de 

turbulência k-ω SST para aplicação em turbinas eólicas de pequeno porte, foram realizadas 

simulações numéricas utilizando o pacote de DFC OpenFOAM. Os resultados numéricos e 

experimentais foram comparados a partir da variação de parâmetros como intensidade de 

turbulência, comprimento característico turbulento e β* (constante de calibração do modelo). 

Pasa (2013) apresentou um estudo para um aerogerador a ser utilizado em uma 

propriedade rural. Ênfase foi dada nos cálculos para a determinação da potência e da modelagem 

geométrica em software computacional. Para o projeto foi pré-definido um diâmetro de 30 metros 

para o rotor, utilização de três pás e perfil GÖTTINGEN 428 para as seções das pás. As pás 

projetadas obtiveram como resultado uma potência de 1,6 vezes o necessário. 

Silva (2013) apresentou uma metodologia simplificada de dimensionamento do rotor 

de turbinas eólicas de eixo horizontal, tendo conhecidas as propriedades do ar, velocidade do 

vento, potência nominal e outros parâmetros relevantes para seu projeto aerodinâmico. Foi 

feita também uma estimativa dos esforços atuantes sobre a turbina. O método de cálculo foi 
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baseado nas teorias básicas de projeto aerodinâmico de aerogeradores, tais como as Teorias de 

Elemento de Pá e de Momento de Elemento de Pá. 

 

3.2 Turbinas Eólicas Potencializadas por Difusor 

 

Até hoje, apesar de vários estudos sobre concentração da energia do vento para 

turbinas eólicas terem sido desenvolvidos, este não tem sido um assunto atrativo para 

pesquisas de modo geral. Pesquisas que utilizaram um difusor para aumentar a geração de 

potência de uma turbina eólica foram conduzidas inicialmente em testes em túnel de vento 

realizados com diversas DAWT na Grumman Aerospace Corporation nos anos 70 e início dos 

anos 80 por K.M. Foreman. 

Gilbert et al. (1978) investigaram a DAWT como uma forma de melhorar o lado 

econômico dos sistemas de conversão de energia eólica. Foram utilizadas técnicas de controle 

de camada-limite para reduzir os requisitos de área interna do difusor.  Muitos dos parâmetros 

que influenciam a performance do sistema difusor foram examinados em túneis de vento de 

pequena escala utilizando-se uma família de difusores compactos e telas e corpos para simular 

a presença de uma turbina. Investigações de escoamento, desempenho global, efeitos de 

proximidade em relação ao solo e de futuras melhorias foram realizadas. Chegou-se a uma 

DAWT que produzia o dobro da potência de um sistema convencional, para o mesmo 

diâmetro do rotor e condições atmosféricas, e que era 50% mais barata que um sistema 

convencional de mesma potência nominal. 

Gilbert e Foreman (1983) continuaram o estudo experimental anteriormente citado, 

porém utilizou-se uma turbina de três pás, com corda constante e ângulo de twist nulo 

incorporada ao difusor em um túnel de 2 m x 3 m de área transversal. O objetivo foi estudar 

as características do escoamento com uma turbina real, tais como vórtices e efeitos de 

interface com a estrutura da turbina. O resultado foi um acréscimo de potência da ordem de 

quatro vezes em relação ao sistema convencional (sem o difusor). 

Igra (1981) desenvolveu uma envolta especial, projetada para comportar uma turbina 

eólica de modo a extrair tanta energia do vento quanto fosse economicamente possível. 

Diversas geometrias foram estudadas, e foi mostrado que um aumento significativo de 
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potência pode ser obtido com uma envolta relativamente compacta. Um aumento de 80% na 

extração de potência foi obtido a partir do uso de um flap com formato de anel e a atração 

adequada do fluxo externo ao difusor para dentro do mesmo aumentou em mais 25% esse 

valor. 

Nagai e Irabu (1987) investigaram uma estrutura tipo Venturi (a porção frontal sendo 

um bocal convergente e a porção traseira um difusor divergente) para concentrar a energia do 

vento. Foi analisado o escoamento dentro da estrutura tipo Venturi utilizando-se a teoria do 

momento. 

Baseando-se nessas pesquisas, um grupo da Nova Zelândia (Phillips et al., 1999, 

2000) desenvolveu a Vortec 7, a primeira turbina eólica envolta por difusor produzida em 

tamanho real. Inicialmente, o formato da Vortec 7 se baseou no modelo otimizado obtido pela 

Grumman. Na fase seguinte do projeto, pesquisas desenvolvidas na Universidade de 

Auckland permitiram o melhoramento do desempenho dessa turbina através de métodos 

numéricos para avaliar a efetividade de possíveis modificações geométricas. O resultado foi 

um aumento de potência ainda maior para uma dada razão de área. Ao final, chegou-se a um 

difusor com múltiplas aberturas para prevenir a separação do escoamento dentro do mesmo. 

Bet e Grassmann (2003) desenvolveram uma turbina eólica envolta por uma estrutura 

anelar com perfil de asa. Há registros de que esta turbina forneceu uma potência de saída duas 

vezes maior quando comparado com o sistema convencional (turbina eólica sem o difusor). 

Recentemente, Ohya et al. (2008) desenvolveram um sistema efetivo de aceleração do 

vento que consiste de uma envolta difusora e uma turbina eólica dentro da mesma. A 

particularidade desta pesquisa é um grande flange acoplado na periferia da saída da envolta 

difusora. Primeiramente estudou-se qual a melhor configuração e dimensões para o 

dispositivo de coleta do vento (bocal, cilíndrico ou difusor). Depois se avaliou a melhoria da 

performance do equipamento ao incluir uma entrada apropriada, ou seja, suave a ponto de 

induzir melhor o escoamento dentro do difusor e um flange na periferia da saída do mesmo. O 

flange gera uma região de pressão muito baixa na região à jusante do equipamento, o que 

contribui para coletar e acelerar o vento. Tanto em testes em túnel de vento como em testes 

em campo, a DAWT desenvolvida proporcionou um ganho de potência gerada da ordem de 4 

a 5 vezes em relação à turbina sem a envolta. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento deste estudo utilizam-se ferramentas computacionais para a 

solução das equações do escoamento ao redor de uma turbina eólica com e sem um elemento 

intensificador de potência, que consiste de um difusor com um flange acoplado à sua saída e 

uma entrada arredondada. A metodologia aplicada para a criação da geometria e para a 

discretização e pré-processamento do trabalho está descrita neste capítulo. 

Para caracterizar o comportamento do vento ao passar através de uma turbina eólica 

para os casos sem e com elemento intensificador de potência utiliza-se a solução numérica 

das equações de Navier-Stokes com médias de Reynolds como ferramenta de trabalho. Para 

tal, optou-se pelo pacote comercial ANSYS CFX 14.0. 

 

4.1 Trabalho Experimental de Referência 

 

Para fins de validação do modelo computacional, utilizou-se o trabalho experimental 

realizado por Ohya et al. (2008), que estudou a interação fluido-estrutura em modelos ocos 

(feitos de poliestireno, acrílico ou alumínio) com diferentes formatos (cilíndrico, convergente 

e divergente) de modo a determinar qual o melhor formato para um elemento intensificador 

de potência aplicado a uma turbina eólica. Para tal, foram determinadas as distribuições de 

velocidade e pressão estática ao longo do eixo central e da periferia dos modelos ocos com 

anemômetros de fio quente e tomadas de pressão estática. Confirmou-se que uma envolta em 

forma de difusor é mais efetiva para a finalidade requerida. 

Em seguida, buscou-se a otimização da envolta difusora com a adição de uma entrada 

arredondada e de um flange em forma de anel na periferia da seção de saída do difusor. O 

efeito da entrada mais suave é restringir a separação do escoamento na entrada, fazendo com 

que ele ocorra mais suavemente. Já o efeito do flange consiste na formação de fortes vórtices 

à jusante do difusor, o que causa uma grande diminuição na pressão estática nessa região. 

Essa queda de pressão atrai o escoamento de ar para o interior da envolta, ou seja, o flange 

efetivamente acelera o vento. 
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Em uma terceira etapa do estudo, as dimensões ótimas para a envolta difusora flangeada 

foram investigadas e determinadas de modo a obter um maior aumento de velocidade do 

vento próximo à entrada do difusor. Foram testados diversos diâmetros de entrada (D), 

comprimentos (L), ângulos de abertura (θ'), alturas do flange (h), diâmetros do cubo do rotor 

(Dh) e comprimento total da turbina (Ls), sendo o resultado dos testes as seguintes dimensões: 

L/D=1,25; D =600 mm; h/D=0,5; Dh/D=0,22; θ'=12°; Ls=0,75L. 

Por fim, posicionou-se uma turbina eólica de pequena escala dentro da envolta 

difusora flangeada proposta para avaliar o aumento de potência de saída em relação à situação 

sem o elemento intensificador de potência. O esquema do experimento desenvolvido pode ser 

visualizado na Figura 4.1. 

 

Figura 4. 1 – Esquema da turbina eólica equipada com uma envolta difusora flangeada 

 

Fonte: Ohya et al. (2008) 

 

O modelo consiste em uma turbina eólica de eixo horizontal com três pás, raio de 

0,294 m e razão de velocidade de ponta igual a 5. 

Os experimentos foram realizados utilizando-se o túnel de vento de camada limite do 

RIAM (Research Institute for Applied Mechanics), na Universidade de Kyushu, Japão. Trata-

se de um túnel com uma seção de testes retangular com largura e altura de 3,6 m e 2,0 m 

respectivamente, que pode ser visualizada na Fig. 4.2. Porém, para este estudo, o túnel foi 

utilizado em configuração aberta, ou seja, retiraram-se as paredes e o teto do mesmo para 

evitar efeitos de bloqueio. O comprimento da seção de testes deste túnel é de 6 m e a 

velocidade aplicada foi de 6 m/s.  
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Figura 4. 2 – Interior da seção de testes do túnel de vento da Universidade de Kyushu 

 

Fonte: Site da Universidade de Kyushu 

 

4.2 Criação do Domínio Computacional 

 

Com base nos dados retirados da literatura, foi criado um domínio computacional 

equivalente ao experimento previamente mencionado. 

No trabalho em questão o perfil aerodinâmico escolhido para o projeto das pás da 

turbina eólica foi da série NACA 63-2. Como os autores do trabalho de referência não 

especificaram qual o perfil escolheu-se o perfil NACA 63-209, que está entre os perfis mais 

utilizados para projetos de rotores eólicos. Estes perfis são aqueles que apresentam maiores 

coeficientes de sustentação e menores coeficientes de arrasto, visto que quanto menor a 

relação entre os coeficientes de sustentação e de arrasto do perfil, mais intensa é a diminuição 

do coeficiente de potência pela perda viscosa (Alves, 1997). A Tabela 5.1 apresenta os perfis 

mais aplicados a turbinas eólicas de pequeno porte. 
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Tabela 4. 1 – Alguns perfis aerodinâmicos utilizados para o projeto de rotores eólicos 

 

Fonte: Vaz et al. (2009) 

 

A razão de planeio é máxima para determinado ângulo de ataque que é tido como 

ótimo. Entretanto, esse ângulo varia de acordo com o escoamento, sendo função do número de 

Reynolds. Para um perfil aerodinâmico qualquer, o número de Reynolds (Re) é calculado pela 

Equação 4.1. 

 

(4.1) 

 

na qual μ é a viscosidade dinâmica do fluido. 

A partir da razão de velocidade de ponta e da velocidade de vento utilizada no 

experimento, é possível determinar a velocidade tangencial (30 m/s) e a rotação angular da pá 

(102,041 rad/s). Utilizando-se a Eq. 2.12, calcula-se a velocidade relativa sobre o aerofólio 

(30,6 m/s). Esse triângulo de velocidades pode ser visto na Figura 2.12 b2). 

Entretanto, a corda é variável ao longo do raio das pás. Portanto, em cada ponto ao 

longo do eixo da pá haverá um escoamento diferente, com consequente variação do número 

de Reynolds. Para que não seja necessário utilizar um ângulo de ataque diferente em cada 

seção, adotou-se o número de Reynolds correspondente ao escoamento na ponta das pás, que 

para o caso em questão, é de aproximadamente 225.000. Essa escolha foi feita devido a uma 

estratégia de refino de malha. Busca-se então um número de Reynolds que conste nos bancos 

de dados de aerofólios e que seja mais próximo possível do calculado. Para um valor de 
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200.000, tem-se a a razão de planeio máxima igual a 62,01 para a qual o ângulo de ataque 

corresponde é igual a 4° (Airfoil Tools, 2015). Isso pode ser visualizado na Fig. 4.3, que traz 

um gráfico que relaciona a razão de planeio e o ângulo de ataque, gerado através de dados 

coletados no banco de dados previamente citado. 

 

Figura 4. 3 – Gráfico da razão de planeio em função do ângulo de ataque para o perfil NACA 63-209 

 

Fonte: Autor 

 

A partir disso, as pás, cada uma com um raio de 0,294 m, foram divididas em 30 perfis 

e para cada um deles determinou-se o ângulo de passo e corda seguindo a metodologia de 

Schmitz, além da razão de velocidade de ponta. Para tal, utilizou-se uma rotina programada 

em linguagem Fortran 90 que continha as equações necessárias. 

A metodologia de Schmitz foi selecionada para este estudo porque utiliza parâmetros 

físicos reais ao invés de fatores induzidos calculados através de triângulos de velocidade, 

como se observa em outros métodos como o de Betz. Assim, essa metodologia tem um 

significado físico real e pode ser mais facilmente compreendido pelos projetistas de turbinas 

eólicas (Dong et al, 2009). 
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Buscaram-se na literatura as coordenadas cartesianas que compõem o perfil 

aerodinâmico selecionado. Depois disso, foram montados arquivos de texto contendo as 

coordenadas x, y e z de cada um dos 30 perfis através do Microsoft Excel. Por fim esses 

arquivos foram importados em um software de CAD (Computer Aided Design – Projeto 

Assistido por Computador), para formar a estrutura base para a criação das pás da turbina 

eólica. Os 30 perfis dispostos paralelamente podem ser visualizados na Figura 4.4. 

 

Figura 4. 4 – Representação dos perfis aerodinâmicos utilizados para a criação de uma das pás da turbina eólica 

 

Fonte: Autor 

 

Adicionando-se material entre os perfis, foi possível criar as pás dimensionadas no 

presente trabalho. A Figura 4.5 ilustra a primeira das pás obtida com a metodologia proposta. 
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Figura 4. 5 – Geometria da pá, criada segundo a metodologia de Schmitz 

 

Fonte: Autor 

 

O rotor e a nacele foram projetados e gerados de forma se assemelhar o máximo 

possível às características e dimensões do experimento de referência. A Figura 4.6 ilustra a 

geometria completa da turbina eólica para o caso 1 (turbina eólica sem elemento 

intensificador de potência) e traz as dimensões finais do conjunto em metros. 
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Figura 4. 6 – Geometria da turbina eólica para o caso 1 

 

Fonte: Autor 

 

O domínio computacional é dividido em duas regiões: estática (túnel + nacele ou túnel 

+ nacele + envolta difusora flangeada) e rotativa (rotor). Esta divisão possibilita que seja 

aplicada uma velocidade de rotação no domínio referente ao rotor da turbina. Para isto, criou-

se um disco ao redor do rotor, sendo que a interface entre ambos os domínios é configurada 

na fase de pré-processamento. A Figura 4.7 ilustra a configuração final para o caso 1: turbina 

eólica sem a envolta difusora flangeada. 
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Figura 4. 7 – Geometria completa da turbina eólica 

 

Fonte: Autor 

 

Para o caso 2 (turbina eólica com envolta difusora flangeada) adiciona-se à geometria 

da Fig. 4.7 um difusor flangeado projetado de acordo com os parâmetros ótimos obtidos por 

Ohya et al. (2008). A Figura 4.8 ilustra a configuração final da geometria com a envolta 

difusora flangeada colorida na cor azul. 

 

Figura 4. 8 – Geometria completa da turbina eólica com a envolta difusora flangeada 

 

Fonte: Autor 
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Para representar a massa de ar que circunda o sistema foi criado um domínio cilíndrico 

em torno do rotor com diâmetro de 1 m e uma coroa com diâmetro interno de 1 m e externo 

de 5 m, tendo sido esta estratégia utilizada para fins de refino de malha. Optou-se por deixar a 

malha da porção mais externa do túnel mais grosseira, assumindo-se que nessa região não 

existem gradientes a serem capturados nem perturbações relevantes no escoamento principal. 

Para o caso da turbina eólica com envolta difusora flangeada, o diâmetro externo do cilindro 

foi de 2 metros, de modo que pudesse conter toda a envolta. 

Optou-se por um túnel cilíndrico de grande diâmetro para que se pudesse evitar 

possíveis interferências das paredes nos efeitos do escoamento e na distribuição de pressão e 

velocidade ao redor da turbina. O comprimento do túnel computacional é de 6 metros à 

jusante da turbina, assim como foi feito no trabalho experimental, e de 1,5 metros à montante 

da turbina, totalizando 7,5 metros de comprimento. As geometrias completas dos dois casos a 

serem simulados são mostradas na Figura 4.9 e 4.10. 

 

Figura 4. 9 – Geometria final do caso 1 

 

Fonte: Autor 
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Figura 4. 10 – Geometria final do caso 2 

 

Fonte: Autor 
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4.3 Discretização 

 

O passo seguinte à geração da geometria de cada um dos casos é a discretização do 

domínio computacional em um conjunto de pequenos elementos que vão compor a malha 

computacional. 

A capacidade que a malha tem de reproduzir detalhes característicos de geometrias 

complexas, como as encontradas na interface entre as pás de uma turbina eólica e o ar que 

as circunda, é sensível ao seu tamanho e ao seu formato (desde que seja utilizado um modelo 

que descreva os fenômenos envolvidos na problemática abordada). Porém, quanto maior é o 

refino da malha, ou seja, quanto menores se tornam seus volumes, maior é o esforço 

computacional requerido para que a máquina resolva os sistemas lineares de equações. 

Também é necessário que se dê atenção aos parâmetros de interesse do caso, já que 

nem sempre é necessário ou possível realizar um refino por igual. Podem-se refinar algumas 

porções da malha ou ao longo de um ou mais eixos de coordenadas, em taxas diferentes, a 

depender das variáveis mais relevantes para o estudo a ser realizado e em que direções elas se 

apresentam.  

Além disso, a escolha dos parâmetros de refino não pode se dar aleatoriamente. Cada 

combinação de valores leva a uma qualidade diferente para a malha computacional resultante. 

Utilizar uma malha com qualidade geométrica adequada é uma parte importante quando se 

trata de controlar erros de discretização e de arredondamentos durante a solução das equações 

lineares que são produzidas durante o processo de discretização.  

Essa qualidade é avaliada por fatores que, portanto, devem ser mantidos dentro de 

determinadas faixas de valores. Entre estes fatores, os principais a serem considerados são o 

ângulo de ortogonalidade, fator de expansão e a razão de aspecto dos elementos da malha. 

 

4.3.1 Ângulo de Ortogonalidade 

 

O conceito de ortogonalidade da malha está relacionado com o quão os ângulos entre 

faces adjacentes ou arestas adjacentes dos elementos estão próximo de um ângulo ótimo, que 

é de 90° para elementos com faces quadrilaterais e 60° para elementos com faces triangulares. 

O mínimo ângulo de ortogonalidade dos elementos, que é o pior ângulo de 

ortogonalidade da malha, deve ter um valor superior a 20°. Valores fora dessa faixa irão 
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prejudicar a precisão da solução e a robustez do modelo. Convergência pobre e divergência 

podem ser esperadas nessas condições (Ansys, 2013). 

 

4.3.2 Expansão da Malha 

 

O conceito de expansão de malha está relacionado à taxa de mudança na magnitude 

das áreas das faces adjacentes dos elementos. 

O cálculo do fator de expansão da malha é ilustrado na Figura 4.11. Ele envolve a 

razão entre a máxima e a mínima distância entre o centro do volume de controle e suas 

fronteiras. Devido ao fato de essa medida ser relativamente dispendiosa para calcular em 

alguns casos, uma formulação alternativa é a razão entre o máximo e o mínimo volume dos 

setores.  

A faixa de valor adequada para esse fator de qualidade é abaixo de 20. Valores fora 

desta faixa aumentarão as fontes de erro que surgem devido à discretização de termos 

transientes e de forças de corpo (Ansys, 2013). 

 

Figura 4. 11 – Medida da expansão da malha levando-se em conta os máximos e mínimos volumes dos setores 

 

Fonte: Ansys (2013) 

 

4.3.3 Razão de Aspecto 

 

O conceito de razão de aspecto da malha é relacionado ao grau com que os elementos 

da malha se deformam. A razão de aspecto envolve a razão entre máxima e mínima área das 

superfícies de todos os elementos. Um esquema dessa medida pode ser visualizado na Figura 

4.12. 
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Figura 4. 12 – Medida da razão de aspecto da malha levando-se em conta as áreas mínimas e máximas das faces 

dos elementos da malha 

 

Fonte: Ansys (2013) 

 

O desejável é que esta razão seja tão menor quanto for possível. Isto mostra a 

necessidade de um controle sobre este parâmetro. Usualmente se sugere que o valor máximo 

da razão de aspecto seja inferior a 100, para evitar problemas de mau-condicionamento da 

matriz de coeficientes do sistema linear resultante da discretização das equações governantes 

do fenômeno. No limite de uma razão máxima muito elevada o solver geralmente diverge ou 

apresenta erros de execução. Desse modo, ressalta-se a necessidade de um controle rígido 

sobre este fator (Ansys, 2013). 

 

4.3.4 Número de Courant 

 

Outro fator a ser analisado é o número de Courant, um fator de fundamental 

importância para escoamentos transientes, ou seja, escoamentos cujas propriedades variam ao 

longo do tempo.  Isto se dá pelo fato de ele ser um parâmetro adimensional que balanceia o 

passo de tempo utilizado na simulação e o tamanho da malha e que, portanto, possibilita 

verificar se o passo de tempo que está sendo utilizado está de acordo com o passo espacial 

(tamanho dos elementos) da malha. Isso é extremamente necessário quando se deseja capturar 

efeitos transientes como os que aparecem no presente estudo. 

O passo de tempo deve ser escolhido de modo que o número de Courant seja 

suficientemente pequeno para resolver certos detalhes do escoamento em cálculos transientes. 

Para uma malha unidimensional esse parâmetro é definido pela Equação 4.2. 

 

 (4.2) 
u t

Courant
x
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na qual u é velocidade do fluido; ∆𝑡 é o passo de tempo da simulação e ∆𝑥 é o espaçamento 

da malha. 

O número de Courant calculado na etapa de solução é uma generalização 

multidimensional dessa expressão, na qual a velocidade e escala de comprimento são 

baseadas na vazão mássica dentro do volume de controle e na dimensão do volume de 

controle (Ansys, 2009). 

 

4.3.5 Geração da Malha Computacional 

 

A tarefa da criação das malhas a serem utilizadas nas simulações ficou a cargo do 

programa comercial ANSYS Meshing 14.0. Esta ferramenta oferece recursos para a 

discretização da geometria previamente criada em elementos hexaédricos, tetraédricos e 

piramidais, em múltiplos domínios. 

A discretização em elementos tetraédricos é feita com a possibilidade de refinamento 

controlado do tamanho dos mesmos pelo software. Tendo em vista o controle dos parâmetros 

de qualidade, foram selecionados os parâmetros de refino para ambas as malhas 

computacionais. Os valores resultantes para os parâmetros de qualidade da malha estão 

mostrados na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4. 2 – Parâmetros de qualidade resultantes para ambas as malhas computacionais 

 

Fonte: Autor 

 

É usual que se utilizem nas malhas tetraédricas pequenas camadas prismáticas de 

volumes em superfícies sólidas ou em superfícies do domínio fluido que possuam interface 

com algum domínio sólido. Este recurso é chamado inflation e é utilizado para a captura dos 

perfis de velocidade, bem como os efeitos da camada limite e da subcamada viscosa presente 

nestas superfícies.  

Parâmetro de Qualidade Caso 1 Caso 2

Ângulo de Ortogonalidade (mínimo) 38,7 41,2

Fator de Expansão (máximo) 18 14

Razão de Aspecto (máxima) 7 6
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Para calcular qual deverá ser a altura (y) do primeiro elemento de malha nesta região 

em relação à superfície, é necessário o conhecimento da ordem de grandeza de um parâmetro 

conhecido como y
+
, que é uma distância adimensional da parede. Para que fosse possível 

capturar os efeitos dentro da subcamada viscosa e para que se pudesse atender aos requisitos 

do modelo de turbulência utilizado, foi requerido que o valor de y
+
 fosse da ordem de 1. 

Utiliza-se a Eq. 4.3. (Fox, 2010) para o cálculo de y. 

 

(4.3) 

 

na qual ν é a viscosidade cinemática do fluido e ηw é a tensão cisalhante atuante na parede em 

questão, que pode ser calculada através da Equação 4.4 (Fox, 2010).  

 

(4.4) 

 

na qual U é a velocidade local do escoamento, que neste caso será igual a w, e Cf é o fator de 

atrito e pode ser calculado pela Equação 4.5 (Fox, 2010), que vale para escoamentos sobre 

placas planas e considerados turbulentos desde o início (sem transição). 

 

(4.5) 

 

Pode-se concluir que o valor de y+ é inversamente proporcional ao número de 

Reynolds. Como é desejável capturar os efeitos de camada limite em toda a extensão da pá, 

utiliza-se como base de cálculo o maior valor de Reynolds encontrado (225.000 na ponta das 

pás). Dessa forma, garante-se que haverá elementos de malha na altura y correspondente à y+ 

igual a 1 em toda a pá. 

Para ν e ρ avaliados a 25 ºC, o valor de y para y
+
 = 1 para as pás é de 1,0527x10

-5 
m. A 

partir desse valor, foram criadas 10 camadas prismáticas a partir da superfície com razão de 

crescimento linear de 1,2 (assim como para os tetraedros da malha). 

A Figura 4.13 é um corte realizado no plano yz da malha e mostra como a região 

próxima à pá é mais refinada. Pode-se ver pela densidade de pontos que isso se deu ainda 
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com mais intensidade próximo aos bordos de ataque e de fuga visando a uma melhor 

discretização da pá. 

 

Figura 4. 13 – Corte evidenciando o refino de malha na região das pás 

 

Fonte: Autor 

 

A Figura 4.14 também é um corte realizado no plano yz e mostra o método inflation 

no bordo de ataque. 
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Figura 4. 14 - Detalhe do método inflation realizado no bordo de ataque das pás 

 

Fonte: Autor 

A malha resultante do caso 1 pode ser vista nas Figs. 4.15 e 4.16 e a do caso 2 é 

apresentada nas Figs. 4.17 e 4.18. 

 

Figura 4. 15 – Malha aplicada ao caso 1 (vista em perspectiva) 

 

Fonte: Autor 
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Figura 4. 16 – Malha aplicada ao caso 1 (corte no plano xy) 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 4. 17 – Malha aplicada ao caso 2 (vista em perspectiva) 

 

Fonte: Autor 
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Figura 4. 18 – Malha aplicada ao caso 2 (corte no plano xy) 

 

Fonte: Autor 

 

Vale salientar que houve algumas dificuldades no processo de geração da malha. Além 

do estudo das variáveis de interesse envolvidas no refino de malha, as configurações da 

máquina que se dispõe no Laboratório de Mecânica Computacional da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (LMC-UFRN) limitaram o esforço computacional (tais configurações 

se encontram no Anexo 1). Foram necessárias algumas tentativas para encontrar o ponto 

ótimo entre refino de malha e esforço computacional que pudesse ser utilizado para o referido 

estudo.  
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4.4 Condições Iniciais e de Contorno 

 

As condições iniciais, bem como as de contorno, são responsáveis pelo 

comportamento do fluido no interior do domínio simulado. A aplicação destas condições em 

conformidade com a física do problema real é fundamental para a obtenção de bons resultados 

e devem ser aplicadas em todas as superfícies internas ou externas existentes no modelo 

numérico. 

A seguir são apresentadas as condições iniciais utilizadas nas simulações, assim como 

as condições de contorno empregadas, cujas localizações são apresentadas na Figura 4.19, que 

ilustra o domínio computacional simulado com destaque para a interface, que está colorida na 

cor verde. 

 

Figura 4. 19 – Condições de contorno do problema 

 

Fonte: Autor 
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4.4.1 Condições Iniciais 

 

Inicialmente são criados três domínios: rotor, túnel interno e túnel externo. Visando à 

reprodução das condições encontradas no trabalho experimental, inicializa-se cada um dos 

domínios para a simulação em regime transiente. De acordo com Hsu (2012), normalmente se 

começa a coletar dados das variáveis de interesse depois de duas ou três revoluções do rotor e 

continua-se com a simulação até que o valor do torque gerado no eixo do rotor não mude 

mais, o que não leva mais do que duas outras revoluções. Portanto, o tempo total é escolhido 

de modo que a turbina possa dar 5 revoluções completas (aproximadamente 0,31 segundos). 

Para o valor do passo de tempo, é utilizada a função adaptive timestep. Ela permite 

que o passo de tempo seja variável e atualizado a cada conjunto de iterações de modo a 

manter o número de Courant (RMS) constante e igual a 5, valor máximo que pode garantir a 

solução de detalhes transientes do escoamento no software utilizado. 

O domínio que corresponde ao rotor da turbina possui rotação constante calculada de 

acordo com a Eq. (2.11) a partir da velocidade do vento utilizada no trabalho experimental e 

da razão de velocidade na ponta, λ, considerada no projeto das pás segundo a teoria de 

Schmitz. Ele é tido como um domínio fluido, sendo ar a 25 °C, com pressão de referência de 

1 atm, rotação de -102.041 rad/s, pressão estática relativa de 0 Pa e velocidades cartesianas 

iguais a zero. 

Os domínios túnel interno e externo possuem condições idênticas, sendo também ar a 

25 °C, com pressão de referência de 1 atm, pressão estática relativa de 0 Pa e velocidades 

cartesianas iguais a zero. Entretanto, são domínios estacionários. 

 

4.4.2 Condições de Entrada 

 

O programa CFX permite a aplicação de diferentes tipos de condição de entrada 

referentes a velocidades e pressão. Para reproduzir a entrada do túnel de vento, para os 

domínios em questão utilizou-se como condição de entrada (inlet) a velocidade prescrita nas 

três direções, sendo que somente em uma direção é diferente de zero. Para este caso 

prescreve-se velocidade uniforme de 6 m/s em toda a superfície de entrada, velocidade 

esta que foi utilizada no túnel de vento do trabalho experimental de Ohya et al. (2008). 
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4.4.3 Condições de Saída 

 

Para reproduzir numericamente a saída de um túnel de vento optou-se pela 

condição aberta (opening) disponibilizada pelo programa. Este tipo de condição permite a 

recirculação do fluido através da superfície, o que possibilita a saída de vórtices do domínio, 

onde é aplicada uma pressão relativa referente àquela existente no exterior do domínio. 

No caso de um túnel de vento esta condição é condizente com a realidade, sendo a 

pressão relativa nula pelo fato de o escoamento sair para uma região com pressão 

atmosférica, igual aquela existente no interior do túnel, bem como do domínio 

computacional. 

 

4.4.4 Condições de Parede 

 

A condição de parede (wall) do programa CFX permite a escolha de 

características como o deslizamento e a rugosidade da mesma. Uma parede com 

deslizamento impede a passagem de fluido através dela, mas permite que haja velocidade 

na direção paralela à superfície. Seria a condição existente em uma parede ideal sem 

rugosidade que não teria atrito com o ar. 

Como o túnel de vento foi utilizado em condição aberta, a representação das paredes 

do túnel de vento é feita através da imposição da condição de deslizamento da parede 

(free slip wall) do CFX. 

A condição que é aplicada às pás e núcleo do rotor é a de parede sem deslizamento 

(no slip wall). Nestes equipamentos existe o desejo de reduzir os efeitos da rugosidade para 

aumentar a eficiência aerodinâmica da turbina, então no esquema numérico utiliza-se a 

condição de parede considerando-se a rugosidade de uma parede lisa (smooth wall) existente 

no pré-processador do programa. Essa condição se caracteriza quando o escoamento é tal 

que o tamanho dos elementos de rugosidade da parede é inferior à espessura da subcamada 

viscosa, sendo o fator de atrito, para esses casos, dependente apenas do número de Reynolds 

(Fox, 2010). 
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4.4.5 Condição de Interface 

 

A utilização de um domínio independente para a aplicação da rotação na turbina 

requer uma condição de contorno que relacione os volumes de cada um dos domínios. Tal 

artifício no CFX é chamado de condição de Interface que permite a conexão de malhas não 

coincidentes. O tratamento dos dados na interface é feito de maneira conservativa para o 

fluxo de massa, de quantidade de momento e de energia. 

O software em questão apresenta três modelos de interface rotativa. Os dois 

primeiros, mais simples, são voltados para análises em regime permanente, enquanto o 

terceiro destina-se unicamente a análises transientes. Esses modelos funcionam através de 

alterações no sistema de referência local do domínio. A diferença entre eles está na forma 

como avaliam as propriedades que atravessam a interface. Os modelos mais simples (Frozen 

Rotor e Stage) mantêm fixa a posição relativa do componente. Isso significa que a malha 

usada no domínio rotativo não se movimenta. Essa característica faz com que esses dois 

modelos sejam os únicos que podem ser usados em simulações em regime permanente. 

No modelo Stage são realizadas médias circunferenciais, por faixas, dos fluxos 

através da interface, e essa informação do escoamento é transmitida como condição de 

contorno para o componente seguinte (a jusante). É usado quando a variação circunferencial 

é pequena ou quando não se deseja captar a variação do escoamento na direção angular. 

Devido ao procedimento de médias, esse modelo não é indicado para uso em casos onde a 

interação entre os componentes fixos e rotativos seja grande. 

O modelo Frozen Rotor trata o escoamento do componente fixo para o rotativo 

mudando o sistema de referência sem fazer médias, o que possibilita que características 

locais do escoamento, como recirculações e ondas de choque, sejam transportadas através da 

interface. É utilizado quando existe assimetria no domínio, fazendo com que a variação 

circunferencial seja importante. 

O modelo Transient Rotor Stator pode ser usado somente em análises transientes, 

pois exige que a cada passo no tempo a malha seja movimentada. Na interface, é feita a 

transformação do sistema de referência de forma semelhante ao modelo Frozen Rotor, ou 

seja, sem a utilização de médias, mantendo assim todas as características do escoamento. 

Este modelo é o mais completo, captando todos os fenômenos do escoamento, mas também 

o que exige maior esforço computacional. 
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Neste estudo, para o domínio referente ao rotor utilizou-se o modelo Transient Rotor 

Stator, pois, apesar de apresentar um custo computacional maior, é capaz de captar 

informações precisas da dinâmica do escoamento, tais como fenômenos transientes do 

escoamento.  
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4.5 Simulação Numérica 

 

A simulação numérica utilizada neste trabalho visa avaliar os efeitos da utilização de 

um elemento intensificador de potência em uma turbina eólica de baixa potência. A análise 

numérica computacional é baseada no Método dos Volumes Finitos (MVF) e nas Equações de 

Navier-Stokes com Média de Reynolds (RANS). 

Para tal, utiliza-se uma simulação transiente, sem transferência de calor integrada e 

considerando-se todo o domínio com escoamento incompressível. Esta hipótese é válida para 

casos em que o número de Mach seja inferior a 0,3, equivalente a uma velocidade de 

aproximadamente 100 m/s.  

A solução das equações é dada de forma transiente com critério de convergência, ou 

seja, a diferença entre o valor residual (medida do desbalanceio de cada equação conservativa 

de cada um dos volumes de controle) de duas iterações consecutivas dentro de um mesmo 

passo de tempo, fixado em 1x10
-6 

(RMS). Como fluido de trabalho, considera-se o ar em 

temperatura constante de 25ºC com a turbulência sendo modelada pelo modelo SST com 

função de parede automática. 

 

4.5.1 Equações Governantes 

 

A fim de atingir os objetivos propostos para este trabalho, foi necessário estudar quais 

fenômenos têm relevância para o caso em questão. Quando se trata do estudo de escoamentos 

turbulentos, as equações governantes principais são: equação da conservação de massa e 

equação da conservação da quantidade de movimento. 

A equação da continuidade, em notação indicial, resolvida pelo CFX (Ansys, 2009) 

pode ser expressa pela Equação 4.6. 

 

(4.6) 
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na qual Vj é a velocidade do escoamento na direção j (j=1,2,3). 

A conservação da quantidade de movimento é descrita pelas equações de Navier-

Stokes, que podem ser descritas na forma indicial por (Ludwig, 2011): 

 

(4.7) 

 

na qual i,j=1,2,3 e ηij é o tensor de tensões viscosas descrito por: 

 

(4.8) 

 

na qual δij é o delta de Kronecker (δij =1 para i=j e δij =0 para i≠j) e sij é o tensor taxa de 

deformação, definido por: 

 

(4.9) 

 

4.5.2 RANS - Reynolds Averaged Navier-Stokes 

 

O escoamento de fluidos viscosos é governado pelas equações de Navier-Stokes em 

sua forma conservativa. Devido a sua complexidade essas equações possuem solução 

analítica em apenas alguns casos específicos e com muitas simplificações aplicadas, sendo 

então necessária uma alternativa numérica para a obtenção da solução em casos cuja 

complexidade não permita tais simplificações. 

A princípio, as equações de Navier-Stokes descrevem os escoamentos turbulentos sem 

a necessidade de informações adicionais. Porém, a turbulência encontrada nos casos de 

interesse possui uma larga faixa de escalas de comprimento e tempo e, geralmente, envolve 

comprimentos de escala muito inferiores que o tamanho da malha empregada. 
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Para predizer os efeitos da turbulência no escoamento, inúmeros pesquisadores focam 

seu trabalho em metodologias e utilização de modelos de turbulência. De forma geral, os 

modelos de turbulência modificam as equações originais aplicando um princípio de 

escoamento médio (hipótese de Reynolds), que depois é somado com as flutuações 

turbulentas. Isso resulta nas equações médias de Reynolds (RANS – Reynolds Averaged 

Navier-Stokes) (Wilcox, 1994). 

Nessas equações, as variáveis temporais passam a ser expressas como a soma da 

média temporal com sua flutuação no tempo e, a partir do uso delas, todas as escalas da 

turbulência são modeladas, o  que reduz consideravelmente os recursos computacionais 

necessários para a simulação pretendida. A partir dessa hipótese, a equação da conservação da 

quantidade de movimento passa a ser escrita pela Equação 4.10. 

 

(4.10) 

 

na qual iV  é a velocidade média na direção i, t o tempo, x o comprimento, ν a viscosidade 

cinemática e ji vv ''  a perturbação das flutuações, chamado tensor de tensões de Reynolds. 

Este tensor insere novas incógnitas ao equacionamento, pois é um termo não linear, 

resultando no chamado problema de fechamento. Para solucionar esse problema são 

utilizados modelos de turbulência, que obtêm equações ou aproximações para o tensor de 

forma a igualar o número de equações ao número de incógnitas do problema, tornando 

possível a solução. 

Existem diversos modelos de turbulência utilizados para o fechamento das equações, 

sendo o k-ω SST um modelo bastante utilizado para simulações de escoamentos em rotores 

eólicos. 
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4.5.3 Modelo de Turbulência SST 

 

O modelo k-ε é o mais utilizado e validado, com aplicações que variam desde 

escoamentos industriais até escoamentos livres. É normalmente útil para escoamentos livres 

de cisalhamento com gradientes de pressão relativamente pequenos ou escoamentos 

confinados. Entretanto, este modelo se torna inadequado para problemas que contenham 

escoamentos abertos, condições de contorno curvas, escoamentos rotacionais e escoamentos 

em dutos não circulares. (Bradshaw, 1987). Além disso, apresenta falhas em camadas limites 

turbulentas com separação de escoamento, quando grandes gradientes adversos de pressão 

estão presentes. 

Outro modelo amplamente utilizado é o modelo k-ω. Ao contrário do k-ε, ele é mais 

preciso na região próxima a paredes, mas continua falhando em escoamentos com separação. 

Além disto, a equação de possui sensibilidade aos valores da frequência de turbulência 

fora da camada limite. Esta sensibilidade impede o seu uso em substituição ao modelo k-

mesmo com seu desempenho superior na região próxima à parede (Wilcox, 2008). 

O fato de cada um desses dois modelos apresentar vantagens ímpares motivou o 

desenvolvimento de novos modelos de fechamento, entre eles o modelo SST (Menter et al., 

2003), também conhecido como k-ω SST. Este modelo é uma mistura dos modelos k-ε e k-ω 

e nasceu da necessidade de melhoramento no cálculo de modelos aeronáuticos com 

gradientes adversos de pressão e separação da camada limite. 

O Tensor de Reynolds relaciona as flutuações de velocidades do escoamento nas três 

direções características. Por analogia com a difusão molecular da quantidade de movimento, 

a hipótese de Boussinesq relaciona o transporte de quantidade de movimento com 

gradientes do campo de velocidades média através de uma variável chamada viscosidade 

turbulenta (Reddy e Gartling, 1994). Assim, o problema turbulento é reduzido a um 

conjunto de equações diferenciais parciais que especificam como a viscosidade turbulenta 

varia de acordo com o escoamento. 

Este modelo possui um fator de mistura entre os modelos k-ω (mais aplicável às 

regiões próximas às paredes) e o modelo k-ε (mais aplicável às regiões distantes das 

superfícies). Esta formulação não é configurável, sendo intrínseca ao modelo, e este 
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zoneamento é feito através de um fator F1 que vale um para volumes próximos a paredes e 

zero para volumes distantes da mesma. (Menter et al., 2003). 

Neste modelo a energia cinética turbulenta, k, pode ser obtida da seguinte equação: 

 

(4.11) 

 

na qual νt  a viscosidade turbulenta, ω é a frequência de turbulência e Pk é definido como a 

produção de k, calculada por: 

 

(4.12) 

 

Já a frequência de turbulência pode ser modelada por: 

 

(4.13) 

 

na qual o coeficiente αa é uma variável do modelo que depende da função de interpolação e F1 

é uma função de mistura, calculada através da Equação 4.14. 

 

(4.14) 

 

na qual y é a distância da parede mais próxima e CDkω calculado por: 

 

(4.15) 

 

Neste modelo a viscosidade turbulenta, νt, pode ser calculada por: 
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(4.16) 

 

na qual S o tensor taxa de deformação e F2, uma segunda função de mistura definida por: 

 

(4.17) 

 

As demais constantes das equações do modelo são oriundas dos modelos de origem, 

com alguns ajustes e são determinadas como descrito por Menter et al. (2003): β
*
=0,09; 

α1=5/9; β1=3/40; ζk1=0,85; ζω1=0,5; β2=0,0828; ζk2=1; ζω2=0,856. 

Através das funções de mistura F1 e F2 variando de zero a um, o modelo altera a 

formulação das equações de transporte. F1 é responsável pela variação entre as equações de 

transporte e F2 provoca a variação entre as equações de viscosidade turbulenta (Ludwig, 

2011). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A avaliação dos resultados das simulações é realizada através do emprego do programa 

de pós-processamento ANSYS CFD-POST 14.0. Uma análise dos recursos computacionais 

utilizados e o tempo computacional necessário para cada uma das simulações é apresentada no 

Anexo 1 do presente trabalho. 

 

5.1 Características do Escoamento 

 

Inicialmente analisam-se os campos de velocidades no plano do rotor para o caso 1 

(Fig. 5.1) e para o caso 2 (Fig. 5.2). 

 

Figura 5. 1 – Campo de velocidades no plano do rotor para o caso 1 

 

Fonte: Autor 
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Figura 5. 2 – Campo de velocidades no plano do rotor para o caso 2 

 

Fonte: Autor 

 

A partir dessa análise inicial, é possível visualizar que a rotação das pás provoca o giro 

da massa de ar que cruza o rotor. Além disso, é importante salientar que as velocidades para o 

caso 1 no plano traçado vão de 0 a 17,1 m/s, enquanto que variam de 0 a 29,6 m/s para o caso 2. 

Percebe-se, então, em uma análise preliminar que houve um aumento das velocidades 

encontradas no entorno do rotor. 

As Figuras 5.3 e 5.4 detalham a ponta de uma das pás da turbina para cada um dos 

casos. É possível observar pela legenda de cores que mesmo na ponta da pá, onde as 

velocidades são mais elevadas, o escoamento não ocorre com velocidades superiores a 100 m/s 

(Mach = 0,3), tornando válida a hipótese de incompressibilidade. 
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Figura 5. 3 – Campo de velocidades em detalhe da ponta da pá do rotor para o caso 1 

 

Fonte: Autor 

Figura 5. 4 – Campo de velocidades em detalhe da ponta da pá do rotor para o caso 2 

 

Fonte: Autor 
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As linhas de corrente representadas na Fig. 5.5 ilustram o efeito da rotação das pás 

causado sobre a massa de ar que cruza o rotor, que foi colorido com a cor preta para efeito de 

visualização. 

 

Figura 5. 5 – Linhas de corrente que cruzam o rotor no caso 1 

 

Fonte: Autor 

 

O giro de uma turbina eólica é devido à força de sustentação dos perfis aerodinâmicos 

empregados no dimensionamento das pás. A diferença de pressão que provoca esta força sobre a 

pá está ilustrada na Fig. 5.6 através de um corte em uma seção da pá. Na parte inferior do perfil 

localiza-se a região com alta pressão, causada pela baixa velocidade do fluido. Na região no 

dorso do perfil, com pressões negativas, localizam-se as altas velocidades causadas pela 

aceleração do fluido pelo perfil. Esta diferença de velocidades pode ser visualizada na Fig. 5.7 

através de contornos de velocidade e na Figura 5.8 através de vetores velocidade. 
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Figura 5. 6 – Campo de pressões sobre uma seção da pá a 0,29 m de raio. 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 5. 7 – Campo de velocidades sobre uma seção da pá a 0,29 m de raio. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 5. 8 – Vetores velocidade sobre uma seção da pá a 0,29 m de raio. 

 

Fonte: Autor 

 

5.2 Caso 1 

 

O primeiro caso em estudo refere-se a uma turbina eólica sem elemento intensificador 

de potência. Através do function calculator, uma das funções da ferramenta de pós 

processamento do pacote comercial utilizado, foi possível calcular que o torque gerado no 

domínio do rotor, em regime permanente, é de 0,080 N.m. A partir da velocidade angular 

calculada através da razão de velocidade de ponta (102.041 rad/s), estima-se, através da Eq. 

2.13, que a potência mecânica gerada no eixo que comunica o rotor à nacele seja de 8,163 W. 

Conforme mostrado no capítulo 2 a turbina eólica desacelera o vento, reduzindo sua 

energia cinética e convertendo-a em energia mecânica pelo rotor da turbina eólica. Esse fato foi 

ilustrado na Fig. 2.5, que mostra um decréscimo na velocidade do ar quando este cruza o rotor. 

Com o intuito de melhorar a compreensão desse fenômeno de conversão de energia e de validar 

a teoria, foi analisado o campo de velocidade ao longo do domínio computacional criado. 
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Na Figura 5.9 está representado o campo de velocidades em um corte transversal no 

centro do domínio através de um contorno de velocidades. Na Fig. 5.10 está representado o 

comportamento das velocidades ao redor da turbina através de vetores de velocidade. 

 

Figura 5. 9 – Campo de velocidades u no plano XY ao longo do domínio computacional 

 

Fonte: Autor 

 

Através da Figura 5.9 é possível observar que a velocidade do vento realmente sofre um 

decréscimo em seu valor ao cruzar o rotor da turbina eólica e que essa baixa velocidade se 

propaga à jusante do equipamento. Também é possível ver que a perturbação sobre o 

escoamento provocada pela rotação da turbina se propaga à montante e à jusante do 

equipamento, bem como nas regiões no entorno circunferencial do rotor. Além do que foi 

exposto, pôde-se comprovar que na porção mais externa do domínio computacional, onde a 

malha computacional foi deixada mais grosseira, quase não há variações de velocidade, o que 

justifica a estratégia utilizada. 
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Figura 5. 10 – Comportamento das velocidades no plano XY ao redor da turbina eólica 

 

Fonte: Autor 

 

Na porção inferior da Fig. 5.10 é possível observar um dos vórtices de ponta de pá que 

são formados pelo movimento rotacional das pás (indicado pelos contornos mais avermelhados, 

que indicam maiores velocidades). Este vórtice rotaciona em todas as três dimensões, 

novamente comprovando a complexidade dos fenômenos envolvidos nos escoamentos que 

envolvem os sistemas de conversão eólica e mostrando a necessidade de estudos para 

aprimoramentos dos componentes. Também é possível visualizar a propagação desse e de outros 

vórtices à jusante do rotor e a estagnação do ar próximo ao centro do rotor, quando este atinge 

velocidades próximas de zero. 

Quando se trata da pressão, a teoria dita que próximo ao plano do rotor a pressão do 

vento sofre um acréscimo, causado pela estagnação do fluido próximo ao plano de rotação das 

pás, e que ao passar pelo rotor, assim como para a velocidade, ocorre um decréscimo dessa 

propriedade. Essa redução da pressão é recuperada à jusante da turbina e a distância de 

recuperação depende da intensidade da perturbação que é provocada. 
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Com o intuito de analisar se a teoria se confirma, foi analisado o campo de pressão ao 

longo do domínio computacional criado. Na Fig. 5.11 está representado o campo de pressões ao 

longo de todo o domínio através de um contorno de pressões. 

 

Figura 5. 11 – Campo de pressão no plano XY ao longo do domínio computacional 

 

Fonte: Autor 

 

Através da Figura 5.11 é possível observar que a pressão do vento realmente sofre um 

acréscimo em seu valor quando este se aproxima do plano do rotor e que, em seguida, ocorre 

decréscimo em seu valor ao cruzar o rotor, sendo que a região de baixa pressão que se forma 

atrás do rotor se propaga à jusante. Pode-se observar, também, que na porção mais externa do 

domínio computacional, onde a malha computacional foi deixada mais grosseira, quase não há 

variações de pressão, o que justifica a estratégia utilizada. 
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5.3 Caso 2 

 

O segundo caso em estudo refere-se a uma turbina eólica com um elemento 

intensificador de potência, que consiste de uma envolta difusora flangeada, sendo submetido às 

mesmas condições iniciais e de contorno do caso 1. 

Utilizou-se, novamente, o function calculator, e calculou-se que o torque gerado no 

domínio do rotor, em regime permanente, é de 0,299 N.m. A partir da velocidade angular 

calculada através da razão de velocidade de ponta (102.041 rad/s), estima-se, através da Eq. 

2.13, que a potência mecânica gerada no eixo que comunica o rotor à nacele seja de 30,510 W. 

Pode-se notar um ganho de 3,74 vezes na potência mecânica gerada em relação ao caso 1. 

Foi discutido na seção 4.1 o mecanismo de aceleração do vento proporcionado pelo 

flange do difusor: a formação de fortes vórtices à jusante do difusor, que causa uma grande 

diminuição na pressão estática nessa região e, consequentemente, a atração do escoamento de 

ar para dentro dele. Com o intuito de melhorar a compreensão desse fenômeno de 

intensificação da potência gerada e de novamente validar o que diz a teoria sobre a velocidade 

do escoamento, foi analisado o campo de velocidades ao longo do domínio computacional 

criado. 

Na Fig. 5.12 está representado o campo de velocidades ao longo de todo o domínio 

através de um contorno de velocidades e na Fig 5.13 está representado o comportamento das 

velocidades ao redor da turbina através de vetores. 

Assim como na Figura 5.9, através da Fig. 5.12 é possível observar que a velocidade do 

vento sofre um decréscimo em seu valor ao cruzar o rotor da turbina eólica e que essa baixa 

velocidade se propaga à jusante do equipamento. Entretanto, através do gradiente de cores e da 

legenda, é possível comprovar que realmente houve uma aceleração local do vento no interior 

da envolta difusora flangeada. Para o caso 1, logo após o rotor a velocidade do vento se encontra 

bem reduzida, enquanto no caso 2 ela permanece mais elevada. 

É possível ver que a perturbação sobre o escoamento provocada pela rotação da turbina 

também se propaga à montante e à jusante do equipamento, sendo que com menor intensidade 

nas regiões no entorno circunferencial do rotor, já que o mesmo se encontra confinado pela 

envolta difusora. Também é possível observar a formação de uma recirculação nas extremidades 

do flange do difusor, causada pelo descolamento da camada limite nessa região. 
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Figura 5. 12 –Campo de velocidades u no plano XY ao longo do domínio computacional 

 

Fonte: Autor 

Figura 5. 13 – Comportamento das velocidades ao redor da turbina eólica (corte no plano xy) 

 

Fonte: Autor 
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É interessante notar que a região próxima à base do flange do difusor tem velocidades 

bastante reduzidas devido à estagnação, assim como a região que se encontra atrás do flange. 

Além do que foi exposto, pôde-se comprovar que, assim como na geometria do caso 1, na 

porção mais externa do domínio computacional, onde a malha computacional foi deixada mais 

grosseira, quase não há variações de velocidade, o que justifica a estratégia utilizada. 

Na Fig. 5.13 é possível observar os vórtices de ponta de pá que são formados pelo 

movimento rotacional das pás. Estes vórtices também rotacionam em todas as três dimensões, 

porém com uma intensidade maior do que no caso 1 (indicado pelos contornos mais 

avermelhados, que indicam maiores velocidades e pelo tamanho dos vetores velocidade), sendo 

outro indicativo de um aumento das velocidades no plano do rotor devido à presença do 

elemento intensificador de potência. 

A visualização da justificativa para a formação de baixa pressão na parte traseira da 

envolta difusora flangeada é mais bem visualizada na Fig. 5.13. Devido ao descolamento da 

camada limite que ocorre na ponta do flange, formam-se fortes vórtices nessa região, 

evidenciados pelo direcionamento dos vetores velocidade e pela intensidade desses vetores. Isto 

provoca uma grande diminuição na pressão estática nessa região e a aceleração do escoamento 

de ar que cruza o rotor da turbina eólica. 

Com o intuito de analisar a extensão e a propagação dessa região de baixa pressão e, 

mais uma vez, se a teoria se confirma, foi analisado o campo de pressão ao longo do domínio 

computacional criado. Na Fig. 5.14 está representado o campo de pressões ao longo de todo o 

domínio através de um contorno de pressões. 

Assim como na Figura 5.11, na Fig. 5.14 é possível observar que a pressão do vento 

realmente sofre um acréscimo em seu valor quando este se aproxima do plano do rotor e que, 

em seguida, ocorre decréscimo em seu valor ao cruzar o rotor, sendo que a região de baixa 

pressão que se forma atrás do rotor se propaga à jusante. 

Ainda na Figura 5.14, pode-se observar a formação de uma extensa região de baixa 

pressão à jusante do elemento intensificador de potência, que perturba o domínio à jusante do 

aerogerador quase que em sua totalidade tanto na direção do escoamento, quanto na direção 

perpendicular a ele. Essa região é efetivamente responsável pela aceleração local do vento 

dentro da envolta difusora flangeada e pela maior geração de energia mecânica.  
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Figura 5. 14 – Campo de pressão no plano XY ao longo do domínio computacional 

 

Fonte: Autor 

 

5.4 Comparação entre os Casos 

 

Para investigar quantitativamente o acréscimo de velocidade do vento quando a envolta 

difusora flangeada é utilizada, a velocidade u média do vento à frente do plano de rotação das 

pás é determinada para ambos os casos também através do function calculator. 

Para a turbina eólica com elemento intensificador de potência, a velocidade média do 

vento imediatamente à frente do plano de rotação das pás é de 7,34 m/s. Por outro lado, para o 

caso 1, esse valor corresponde a 5,51 m/s. As Figs. 5.15 e 5.16 ilustram a aferição dessa 

velocidade média em um plano posicionado 50 mm à frente do plano de rotação das pás para o 

caso 1 e 2, respectivamente. 
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Figura 5. 15 – Medição da velocidade média do vento à frente do plano de rotação das pás para o caso 1 

 

Fonte: Autor 

Figura 5. 16 – Medição da velocidade média do vento à frente do plano de rotação das pás para o caso 2 

 

Fonte: Autor 



 

83 

 

 

Como já foi visto, o valor da potência gerada pelo aerogerador é diretamente 

proporcional ao cubo da velocidade do vento incidente. Sendo assim, se for dividido o valor 

cúbico de 7,34 pelo valor cúbico de 5,51, encontra-se o valor de 3,36, que é da mesma ordem de 

grandeza que o ganho de potência de 3,74 calculado previamente. 

Outra análise que pode ser feita para comparar os dois casos é um estudo de recuperação 

da velocidade e da pressão. Como dita a teoria, a turbina eólica desacelera o vento, reduzindo 

sua energia cinética e convertendo-a em energia mecânica. À montante do rotor, a velocidade é 

V1 e ao passar pelo rotor, se reduz à V3. Depois de uma certa distância à jusante do rotor, essa 

velocidade torna a ser V1, ou seja, ocorre a recuperação.  

O mesmo acontece para a pressão. A pressão inicial (p1) sofre um aumento quando o 

vento vai em direção ao rotor e, ao passar por ele, há uma diminuição brusca. Depois de passar 

pelo rotor, a pressão aumenta progressivamente até atingir o valor de p3=p1. Esse 

comportamento da velocidade e da pressão são ilustrados por duas curvas contidas no gráfico da 

Fig. 2.5. 

De modo a estudar a recuperação da velocidade do vento e para analisar se o 

comportamento real condiz com a teoria, foi traçado um gráfico de velocidade na direção x (u) 

em função da coordenada x para cada um dos casos. Foram utilizados os valores de velocidade u 

extraídos de uma linha traçada do começo ao final do domínio a uma altura de 200 mm do 

centro do rotor. Os gráficos para o caso 1 e para o caso 2 estão representados nas Figuras 5.17 e 

5.18, respectivamente. 

Na Fig. 5.17, pode-se ver que o comportamento das velocidades condiz com a teoria. 

Inicialmente tem-se a velocidade da corrente livre, depois ao passar pelo rotor ela sofre uma 

diminuição (devido à conversão de energia cinética em energia mecânica de eixo) e 

progressivamente é recuperada conforme se afasta do rotor. 

Na Fig. 5.18, tem-se um comportamento um pouco diferente. Inicialmente a velocidade é 

a livre de corrente (6 m/s) assim como no caso 1, porém quando se aproxima do rotor há uma 

aceleração. Isso comprova, mais uma vez, que a envolta difusora flangeada cumpre seu papel 

em promover a aceleração do ar que se aproxima do rotor. Apesar disso, assim como no caso 1, 

ocorre uma recuperação progressiva da velocidade até que se atinja novamente a velocidade 

inicial. 
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Figura 5. 17 – Gráfico da velocidade u em função da coordenada x do domínio para o caso 1 

 

Fonte: Autor 

Figura 5. 18 - Gráfico da velocidade u em função da coordenada x do domínio para o caso 2 

 

Fonte: Autor 
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Outra observação interessante é que aparecem valores negativos de velocidade no caso 2. 

Isso se justifica pela formação dos vórtices à jusante do conjunto rotor + envolta difusora 

flangeada, que é o mecanismo responsável pela aceleração da massa de ar. Os vórtices 

representam recirculações da massa de ar e por isso, nos pontos onde ocorrem essas 

perturbações, o ar apresenta deslocamentos em sentidos diferentes ao do escoamento principal. 

A formação de tais vórtices promove um aumento de 3,0 m/s na velocidade incidente nas pás do 

rotor na posição avaliada (a 200 mm do raio rotor), como pode ser visto na posição x igual a 0 

mm. 

De modo a estudar a recuperação da pressão do ar e para analisar se o comportamento 

real condiz com a teoria, foi traçado um gráfico da pressão relativa em função da coordenada x 

para cada um dos casos. Da mesma forma que no estudo anterior, foram utilizados os valores de 

pressão a partir de uma linha traçada do começo ao final do domínio e uma altura de 200mm do 

centro do rotor. Os gráficos para o caso 1 e para o caso 2 estão representados nas Figuras 5.19 e 

5.20, respectivamente. 

Na Fig. 5.19, pode-se ver que o comportamento da pressão condiz com a teoria. A 

pressão inicialmente sofre um aumento quando o ar se move em direção ao rotor devido a uma 

estagnação do ar imediatamente à frente do plano das pás e, ao passar pelo rotor, há uma queda. 

Depois de passar pelo rotor, a pressão aumenta progressivamente até recuperar o seu valor 

inicial. Outra observação interessante é que à montante da turbina a pressão é um pouco superior 

à atmosférica, indicando que o escoamento é perturbado à montante do rotor pelo fenômeno de 

conversão de energia desde o início do domínio (que fica a 1,5 m do rotor). 

Na Fig. 5.20, tem-se um comportamento um pouco diferente. Assim como no caso 2, a 

pressão inicialmente sofre um aumento quando o ar se move em direção ao rotor devido a uma 

estagnação do ar imediatamente à frente do plano das pás e, ao passar pelo rotor, ela sofre uma 

queda. Entretanto, após uma recuperação devido ao afastamento do plano das pás, ocorre outra 

depressão, desta vez devido ao arrasto aerodinâmico provocado pelo flange da envolta. 

Outra observação interessante é que à montante da turbina a pressão é significativamente 

superior à atmosférica, indicando que a turbina eólica com envolta difusora flangeada perturba 

mais o escoamento à montante do rotor do que a turbina eólica simples. Isto significa que para 

se ter uma idéia do tamanho desta zona de perturbação, seria necessário aumentar a extensão do 

domínio à frente do plano das pás do rotor. 
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Figura 5. 19 - Gráfico da pressão relativa em função da coordenada x do domínio para o caso 1 

 

Fonte: Autor 

Figura 5. 20 - Gráfico da pressão relativa em função da coordenada x do domínio para o caso 2 

 

Fonte: Autor 
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6 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho apresentou um estudo sobre um elemento intensificador de potência 

aplicado a uma turbina eólica de pequena escala. A metodologia empregada na análise 

mostrou-se eficiente na simulação dos efeitos de uma turbina eólica nos campos de 

velocidades e de pressões do domínio. O emprego da dinâmica dos fluidos computacional 

através do método dos volumes finitos permitiu analisar o desempenho do sistema proposto 

com boa aproximação dos resultados numéricos em relação aos experimentais sem a exigência 

de recursos computacionais considerados elevados na atual conjuntura. 

Foi estudada uma DAWT, que pode proporcionar considerável aumento de potência 

quando comparada aos sistemas convencionais compostos apenas por uma turbina eólica. Para 

obter uma maior potência de saída a partir do sistema proposto, foi investigada a forma ótima 

para o elemento intensificador de potência, que consiste de uma envolta difusora flangeada. 

Como resultado, o sistema proposto apresentou um aumento de potência gerada para um dado 

diâmetro do rotor e velocidade de vento da ordem de 3,74 vezes em relação a um sistema 

eólico convencional. 

Neste trabalho, o uso da metodologia de média de Reynolds como simplificação na 

solução das equações de Navier-Stokes possibilitou a obtenção dos resultados sem a 

necessidade de supercomputadores ou clusters. 

Com a utilização da modelagem completa do rotor, foi possível estimarem-se 

características de desempenho da turbina em funcionamento, como a potência gerada pelo 

sistema proposto e o coeficiente de potência para as condições iniciais e de contorno adotadas. 

Com isso, pode-se afirmar que o principal objetivo deste trabalho que foi avaliar a influência 

do elemento intensificador de potência proposto na potência mecânica de saída de uma turbina 

eólica, foi alcançado. 

Tendo em vista o reduzido número de estudos experimentais publicados a respeito da 

concentração dos ventos em turbinas eólicas, ressalta-se a importância de trabalhos futuros 

com novos experimentos na área, variando-se outros parâmetros como as razões de velocidade 

de ponta, velocidades de vento e diâmetros do rotor e da envolta. 
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Anexo 1 

 

A análise numérica através da solução das equações de Navier-Stokes com médias de 

Reynolds foi realizada com o pacote comercial de DFC ANSYS CFX 14.0 com processamento 

paralelo. O computador utilizado é uma Workstation Dell Precision T7400 que possui a seguinte 

configuração: 

Processador Intel Xeon X5472; 

Memória RAM 64Gb DDR3; 

HD 2Tb 7200 rpm; 

Placa de vídeo NVIDIA FX 4600 768 mb. 

O processador possui dois núcleos e oferece recurso de multitarefa em 8 (oito) vias, 

possibilitando a paralelização da simulação pelo programa. 

Com estas configurações, o tempo de processamento para o caso 1 foi de 

aproximadamente 14  dias ininterruptos, com gravações periódicas de backup a cada 50 passos 

de tempo simulados e gravações de resultados a cada 10 passos de tempo simulados. Já a 

simulação do caso 2, o tempo de processamento foi de aproximadamente 26 dias ininterruptos, 

com as mesmas configurações para gravação de resultados e backup. 
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Anexo 2 

 

O dimensionamento das pás do aerogerador seguiu a metodologia de Schmitz, que foi 

implementada em linguagem Fortran 90. O código escrito é o que segue abaixo. 

 

!********************************************************************** 

! Dimensionamento de Pá para Aerogerador Seguindo o Método BEM - Blade Element 

Momentum e a Metodologia de Schmitz 

!********************************************************************** 

 

! Declaração de Variáveis 

  

double precision X, alfa, CL, R, c, B, dr, passos, Rinic 

 

! Dados de Entrada 

  

 B=3d0 

 X=5d0 

 alfa=4d0 

 CL=0.5978d0 

 R=0.294d0 

 Rinic=R*0.15 

 passos=29d0 

   

!Escrever no Arquivo 

  

 20 continue 

 

 open (50,File='C:\MSDEV\Projects\Perfilagem\Distribuicao.DAT') 

  

 write(50,700) 

 

 700 format(1X,'Variables = r, x, phi, beta, c') 
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!Cálculos 

 

do cont=0,(passos) 

 

 dr=Rinic+((R-Rinic)/passos)*cont       

   

 dx=dr*X/R 

  

 phi=(ATAN(R/(dr*X)))*(180/3.14)*(2.0/3.0) 

  

 beta=phi-alfa 

 

 c=(16.0*3.14*dr/B/CL*SIN(ATAN(R/X/dr)/3.0)*SIN(ATAN(R/X/dr)/3.0)) 

 

 write (50,900) dr,dx,phi,beta,c 

 

 900 format (1X,1F10.8,2X,1F10.8,2X,1F10.6,2X,1F10.6,2X,1F10.6,2X,1F10.6, 

2X,1F20.4) 

 

end do 

 

!Fechar o arquivo  

  

 close(50) 


