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RESUMO

MARIN,  Luiz  Guilherme. Análise Integral  de Rotores Eólicos Verticais  Através da
Modelagem por Tubos de Corrente. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de
Engenharia  Mecânica),  Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná.  Cornélio
Procópio, 2016.

Este trabalho apresenta uma análise integral através da modelagem por tubos de
corrente  aplicadas  a  geradores  eólicos  de  eixo  vertical  de  pequeno  porte  com
geometria de pá simples, com raio fixo, bem como para geometrias complexas com
raio variável. Através da modelagem por tubos de corrente, as velocidades induzidas
que atuam sobre a pá do gerador são calculadas, sendo apresentada uma análise
dos diferentes tipos de modelo disponíveis. Uma modelagem física do problema é
apresentada,  de  forma  que  se  possa  identificar  as  equações  relacionadas  as
velocidades e forças atuantes nas pás de um gerador eólico, assim como a definição
dos coeficientes de sustentação e arrasto para um aerofólio NACA0012. Através das
equações que descrevem os fenômenos físicos do problema, foi desenvolvido um
programa em Python de forma que pudessem ser obtidos os resultados e gráficos
para as análises de interesse. As análises são executadas para dois modelos de
aerogeradores diferentes, um mais simples, do tipo Giromill, cujos resultados são
comparados com resultados obtidos por outros autores bem como com um gerador
comercial de porte similar, e outra análise é feita para um aerogerador do tipo duplo
V, com um perfil de pá de raio variável utilizando uma técnica de particionamento da
pá em pequenos elementos de mesma altura, os resultados obtidos são comparados
com o do modelo anterior.

Palavras-chave: Energia  Eólica.  Análise  Integral.  Rotores  Eólicos  Verticais.
Modelagem por Tubos de Corrente.



ABSTRACT

MARIN,  Luiz  Guilherme.  Integral  Analysis  of  Vertical  Wind  Turbines  Using  The
Stream Tube Model. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Engenharia
Mecânica), Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Cornélio Procópio, 2016.

This work presents an integral analysis through the stream tube modeling applied to
small vertical axis wind turbines with simple blade geometry (with a non-variable rotor
radius) as well for a more complex geometry with variable rotor radius. By using the
stream tube modeling, the induced velocities that actuates over the rotor blades are
determined,  being  presented  an  analysis  of  the  different  stream-tube  models
available. An physical modeling of the problem is presented to make it possible to
identify the equations related to the velocities and forces presents in the blade of an
wind  turbine,  as  well  as  the  definition  of  the  lift  and  drag  coefficients  for  an
NACA0012 airfoil. Through the equations that describes the physical phenomenon of
the problem, an algorithm was developed in Python to solve and obtain the results
and graphics to allow the analysis of interest. The analysis were conducted for two
different turbine models, being one simpler, based on the Giromill, which results were
compared  with  those  results  found  in  other  papers  and  also,  with  an  similar
commercial generator. Another analysis were executed for an variable radius rotor
with the Double V format by using an partitioning technique, in which the blade were
cut in various same height elements, the results obtained through this method were
compared with the previous results.

Keywords: Wind Energy.  Integral  Analysis.  Vertical  Axis  Wind Turbines.  Stream-
Tube Model.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente,  uma  das  grandes  preocupações  mundias  se  dá  em  como

produzir  energia  elétrica  suficiente  para  uma  população  que  vem  crescendo

exponencialmente, em conjunto com um aumento também exponencial do consumo

deste recurso, devido aos grandes avanços tecnológicos e da grande dependência

de eletroeletrônicos. Em conjunto com essa preocupação, têm-se ainda a pressão

pela redução das emissões de gases poluentes e causadores do efeito estufa, que

são emitidos na queima de combustíveis fósseis. Sendo assim, a atenção se volta

hoje  para  as  fontes  renováveis  de  energia  elétrica,  que  não  tragam um grande

prejuízo  ao  meio  ambiente,  dentre  as  opções,  se  destaca  a  energia  eólica  que

permite a produção de energia limpa com baixo impacto social e ambiental.

Dados do Global Wind Energy Council (GWEC), mostram que somente no

ano  de  2014  foram adicionados  50GW  produzidos  por  energia  eólica  na  matriz

energética mundial,  totalizando um total  acumulado de 369,9GW. Em uma visão

mais  local,  o  valor  adicionado em 2014 no Brasil  representou 4,8% deste  valor,

estando  em  quarto  lugar  na  lista  de  países  que  mais  contribuíram  para  este

crescimento, ficando atrás apenas da China, da Alemanha e  dos Estados Unidos.

Porém,  do  total  instalado  mundialmente,  o  Brasil  representa  tímidos  1,6%,

mostrando que ainda existe um grande potencial eólico a ser explorado.

Para  que  se  possa  extrair  a  energia  contida  nos  ventos,  são  utilizadas

turbinas eólicas, constituídas por um rotor, que é o responsável por converter parte

da energia cinética contida nos ventos em trabalho mecânico e transmitido por meio

de um eixo a um gerador elétrico, onde ocorre a conversão de potência mecânica

em potência elétrica. A quantidade de eletricidade que pode ser gerada por estes

equipamentos  depende  da  combinação  de  um  conjunto  de  fatores,  tais  como:

diâmetro do rotor; perfil das pás; a velocidade do vento e; o rendimento do sistema,

que  por  si  só,  é  influenciado  por  diversos  outros  fatores,  como  a  topografia  e

rugosidade do terreno, espaçamento entre torres eólicas entre outros.

Os geradores eólicos podem ser classificados quanto à posição de seu eixo,

podendo ser, de eixo horizontal ou vertical. As turbinas eólicas de eixo horizontal,

que  são  as  mais  comuns  atualmente,  possuem  pás  que  giram  em  um  plano
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perpendicular à direção do vento. Já as turbinas eólicas de eixo vertical, possuem

pás que giram em um plano paralelo a direção do vento. Essa diferença, pode ser

observada na Fig. 1.

Figura 1 – Turbina eólica de eixo horizontal (a) e de eixo vertical (b).
Fonte: MELO (2013).

As turbinas eólicas  de eixo  vertical  vem ganhando espaço devido  a  sua

maior  simplicidade  construtiva  e  a  facilidade  de  manutenção,  já  que  seus

componentes principais ficam no solo e não suspensos, como no caso das turbinas

eólicas horizontais. Além disso, com a crescente demanda por pequenas unidades

geradoras, que podem ser instaladas no topo de prédios ou em propriedades rurais,

as  turbinas  verticais  se  tornam  mais  interessantes  por  serem  compactas  e  de

construção mais simples.

Existem  três  tipos  principais  de  turbinas  verticais:  dos  tipos  Savonius,

Giromill  e  Darrieus,  conforme  apresentado  na  Fig.  2,  sendo  a  primeira  movida

através da ação de uma força  de arrasto  sobre  suas pás em formato  de semi-

tambor, as outas duas, devido a ação de uma força de sustentação sobre suas pás

com formatos aerodinâmicos. As turbinas do tipo Darrieus são as mais utilizadas

entre  elas,  especialmente  em  parques  eólicos  do  norte  da  Califórnia  (BHUTTA;

HAYAT; FAROOQ, 2011).
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Figura 2 – Turbinas eólicas verticais do tipo Savonius (a), Darrieus (b) e Giromill (c)
Fonte: MELO (2013).

Inúmeras  variações  dessas  geometrias  foram  propostas,  sendo  as  mais

comuns originadas das Darrieus e daquelas do tipo Giromill. Sendo um modelo mais

novo, as turbinas verticais helicoidais do tipo Gorlov são uma evolução das turbinas

Giromill (TIJU et al., 2014). A Fig. 3 mostra uma turbina Gorlov comercial.

Figura 3 – Turbina eólica vertical do tipo Gorlov helicoidal.
Fonte: TIJU et al. (2014).

Dentre  as  análises  que  podem  ser  feitas  a  respeito  de  um  problema  de

mecânica dos fluídos, como no caso deste trabalho, a análise experimental em túnel

de vento sem dúvida alguma apresenta os melhores resultados no que diz respeito a

fidelidade  com  uma  situação  real.  Porém,  os  altos  custos  envolvidos  e  a

necessidade  de  um  laboratório  com  equipamentos  específicos  para  tal  ensaio,

podem inviabilizar este estudo em diversas ocasiões.
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Uma outra abordagem nos diz respeito a análise computacional, dentre as

opções podemos utilizar a análise diferencial, presente na análise de dinâmica dos

fluídos computacional ou CFD (Computer Fluid Dynamics), que apesar de possuir

uma  boa  aproximação  com  os  resultados  experimentais,  possui  um  alto  custo

computacional e extrema complexabilidade, podendo ser inviável durante uma etapa

inicial de projeto, onde diferentes conceitos precisam ser analisados rapidamente.

A  análise  integral  aprece  então  como  uma  alternativa  as  apresentadas

anteriormente, tendo um baixo custo computacional e uma maior flexibilidade, sendo

mais interessante em termos de velocidade nas etapas iniciais de um projeto.
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2 OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo a aplicação da formulação integral para a

solução de um problema de mecânica dos fluídos, determinando as variáveis físicas

envolvidas no problema como velocidades e forças atuantes no sistema, produzindo

então resultados analíticos que serão interpretados posteriormente.

Este  trabalho  tem ainda  o  objetivo  de  verificar  a  capacidade  da  análise

integral como alternativa rápida e de baixo custo computacional na análise inicial de

projetos de geradores eólicos.

A solução do problema através da formulação integral será realizada através

de uma formulação matemática com base na modelagem física de um rotor eólico

vertical.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

Existem inúmeros trabalhos disponíveis que tratam da análise de turbinas

eólicas. Destes, principalmente os mais recentes, destacam o forte crescimento de

interesse na área. No que diz respeito à Análise Integral, os principais métodos vêm

sendo  desenvolvidos  a  bastante  tempo,  destacando-se  o  Stream  Tube  Model,

desenvolvido por Templin em 1974 e o  Vortex Model, introduzido por Larsen em

1975 (ISLAM et al, 2011).

No que diz respeito aos rotores eólicos de eixo vertical ou VAWT, sigla para

Vertical Axis Wind Turbine, as primeiras publicações a seu respeito, foram feitas pelo

Sandia  National  Laboratories na  década  de  80,  destacando  os  autores  Robert

Sheldal e Paul Klimas, que produziram uma extensa gama de materiais a respeito

das VAWT's que são referenciados até hoje, em diversos trabalhos da área.

O  Sandia  National  Laboratories, em  parceria  com  diferentes  empresas,

desenvolveu o primeiro protótipo de um rotor eólico vertical de grande porte do tipo

phi-rotor e  atualmente,  continua  na  pesquisa  de  rotores  de  grande  porte  para

instalação off-shore (TIJU et al, 2014).

Além  do  potencial  de  geração  em  grandes  centrais  eólicas,  existe  a

possibilidade de utilizar geradores urbanos de pequeno porte, especialmente no topo

de prédios e residências que geralmente é inutilizado. Diego Carmo (2012) fez uma

análise computacional para um rotor eólico de construção simples e com potência

prevista  de 1,2kW, sendo os resultados teóricos obtidos condizentes aos valores

experimentais.

Em  seu  trabalho,  Eden  Junior  (2008)  fez  uma  análise  completa  de  um

aerogerador de pequeno porte para uso urbano com potência prevista de 5kW, suas

análises  usando  diferentes  métodos,  inclusive  o  método  integral,  também

mostraram-se condizentes com o observado experimentalmente.

Quanto às diferentes metodologias por tubos de corrente, diversos trabalhos

corroboram com o fato de mesmo os métodos mais simples, apresentarem uma

aproximação  satisfatória  ao  observado  experimentalmente. Como  mostrado  por

Kanyako e Janajreh (2014), onde o STM apresenta um resultado muito próximo ao
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numérico (CFD) observando, porém, a possibilidade de divergências causadas por

certos perfis de aerofólios em determinadas velocidades do vento.

Para  o  estudo  de  VAWT's  de  geometria  mais  complexa  utilizando  a

metodologia por  fluxo de tubos,  os principais  métodos encontrados utilizam uma

abordagem na qual o elemento de pá é subdivido em diversos elementos, sendo os

valores calculados para cada um destes, integrados, determinando-se o resultado

para o aerogerador inteiro.

BATISTA  et  al.  (2015)  fazem  uma  análise  através  do  Double-Multiple

Stream-Tube Model, para uma VAWT com uma pá com seções com diferentes perfis

aerodinâmicos.  Sua abordagem consiste  em criar  subdivisões utilizando relações

trigonométricas para caracterizar as dimensões de cada elemento. Os autores ainda

fazem uma análise em túnel de vento, demonstrando satisfatoriamente a relação

entre  os  resultados experimentais  e  os  reais.  De modo similar,  CASTELLI  et  al.

(2012)  tratam  da  análise  de  uma  VAWT do  tipo  Darrieus,  também  utilizando  a

subdivisão em pequenos elementos e integrando o resultado final.

Este  histórico  de  desenvolvimento  e  aprimoramento  na  área  de  geração

eólica, embora breve, mostra não somente a relevância no estudo do tema, mas

também que  a  partir  de  uma abordagem simples  e  computacionalmente  barata,

como a que será apresentada no presente trabalho, pode-se determinar resultados

importantes, relacionados ao desempenho desse tipo de máquina.
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4 FORMULAÇÃO MATEMÁTICA

4.1 DETERMINAÇÃO DOS COEFICIENTES AERODINÂMICOS

Para que se as forças atuantes sobre as pás de uma turbina eólica possam

ser  calculadas,  primeiramente,  deve  ser  definido  um  perfil  de  aerofólio  para  a

mesma, e então deve-se conhecer seus coeficientes aerodinâmicos.

Dentre os inúmeros perfis disponíveis, destacam-se os perfis NACA da série

00XX por serem os mais indicados para aplicações em turbinas eólicas verticais do

tipo Darrieus (SHELDAL; KLIMAS, 1981), sendo utilizados principalmente os perfis

simétricos NACA 0012,  0015 e 0018 por  possuírem uma espessura interessante

para aplicação em projetos de VAWT's (ISLAM, 2006).

Figura 4 – Perfis aerodinâmicos NACA 0012 e 0015.
Fonte: SHELDAL e KLIMAS (1981).

Na Fig. 4, é possível observar a diferença da espessura entre um perfil NACA

0012 (espessura igual a 12% do comprimento da corda) com um perfil NACA 0015

(espessura igual a 15% do comprimento da corda).

Os coeficientes de sustentação e de arrasto (Cl e Cd) em função do ângulo de

ataque  e  número  de  Reynolds  são  obtidos  geralmente  através  de  uma  análise

experimental em túnel de vento. Sendo o conjunto de tabelas disponibilizado pelo

Sandia National Laboratories a principal fonte de consulta em diversos trabalhos.

Com estes dados e utilizando uma biblioteca de interpolação em  Python,  o valor

para de Cl e Cd para qualquer ângulo de ataque pode ser determinado de maneira

satisfatoriamente precisa. As Fig.5 e Fig. 6 mostram os coeficientes para um perfil

NACA 0012.
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Figura 5 – Coeficientes de sustentação para um perfil aerodinâmico NACA0012
Fonte: SHELDAL e KLIMAS (1981).

Figura 6 – Coeficientes de arrasto para um perfil aerodinâmico NACA0012
Fonte: SHELDAL e KLIMAS (1981).

4.2 MODELAGEM DE UMA VAWT

4.2.1 MODELAGEM POR TUBOS DE CORRENTE

O  Stream-Tube  Model ou  Modelagem  por  Tubo  de  Corrente,  é  uma

metodologia por análise integral das forças atuantes em um rotor eólico devido a

ação da força do vento. Este método em específico, busca relacionar a velocidade
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do vento que se desloca no interior de um tubo de fluxo imaginário, que atingirá as

pás do rotor que descrevem uma trajetória conhecida como disco atuador.

A velocidade do vento no interior  deste disco atuador é conhecida como

velocidade induzida, e corresponde à desaceleração do vento devido à interferência

causada por efeitos aerodinâmicos de turbilhonamento proveniente do movimento

das outras pás do rotor.

A  modelagem  por  tubos  de  corrente,  naturalmente,  sofreu  diversas

adaptações ao longo dos anos, surgindo novos modelos, dentre os quais os três

principais são apresentados abaixo.

4.2.1.1 Single Stream-Tube Model

O Single Stream-Tube Model estabelece um único tubo de corrente, sendo o

mais simples, conforme mostrado na Fig. 7.

Figura 7 – Diagrama Single Stream-Tube.
Fonte: BATISTA et al. (2015).

Através deste modelo, é possível  determinar  a velocidade induzida U a ,

considerando uma distribuição uniforme no rotor (ISLAM, 2006) desde que sejam

conhecidas a velocidade do vento (U∞) e a velocidade de esteira Uw .

Ua=
U∞+Uw

2
(1)
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Sabendo que a força de arrasto na direção do escoamento é igual a (ISLAM,

2006):

F x '=ṁ(U∞−Uw) (2)

Conhecendo o  coeficiente  de  arrasto  do  rotor,  também  na  direção  do

escoamento (ISLAM, 2006) (MELO, 2014):

C x '=
F x '

0,5ρ AU a
2 (3)

Combinando  as  equações  anteriores,  encontra-se  uma  relação  para  a

velocidade induzida, sendo conhecidas a velocidade do vento e os coeficientes de

sustentação e arrasto do aerofólio (ISLAM, 2006):

U a=
U∞

1+
C x'

4
(4)

4.2.1.2 Multiple Stream-Tube Model

Naturalmente, outros métodos foram criados de modo a melhorar a precisão

do modelo anterior. Esse é o caso do Multiple Stream-Tube Model, que estabelece

múltiplos tubos de corrente no volume de controle. Este modelo, mostrado na Fig. 8,

melhora  consideravelmente  a  precisão  do  cálculo  da  velocidade  induzida,

especialmente em análises de rotores eólicos de grandes dimensões radiais.

Figura 8 – Diagrama Multiple Stream-Tube.
Fonte: BATISTA et al. (2015).
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De forma análoga ao modelo anterior, a velocidade induzida U a pode ser

determinada através da seguinte relação (ISLAM, 2006):

U a=U ∞−( k N c Rω

2R
sin(θ)) (5)

Na qual  R é o raio do rotor,  N é o número de pás,  c é o comprimento da

corda do aerofólio, ω é a velocidade angular do rotor e  k é um fator determinado

iterativamente.

4.2.1.3 Double-Multiple Stream-Tube Model

Ainda,  de  forma  a  melhorar  as  predições  em  turbinas  de  grande  porte,

principalmente  com grandes  alturas,  considerando  as  variações  no  gradiente  de

velocidade do vento devido a diferenças de altitude,  foi  criado o  Double-Multiple

Stream-Tube  Model,  que adiciona  ao modelo  citado anteriormente  duas  regiões,

chamadas  de  região  de  fluxo  superior  e  região  de  fluxo  inferior.  Este  modelo,

apresentado  na  Fig.  9,  embora  possibilite  uma  maior  exatidão  nos  cálculos,

apresenta certos problemas de convergência em sua solução.

Neste modelo, duas velocidades induzidas são calculadas, uma na entrada

do fluxo e outra na saída do fluxo de ar da turbina. Considerando o fluxo a jusante

do rotor, a velocidade perturbada no interior do rotor é igual a (ISLAM, 2006):

U e=U∞ i(2 U au

U∞i

−1)=U∞ i(2uu−1)

uu=
Uau

U∞i

(6)

Onde  (U∞i) é a velocidade do vento de acordo com a altura analisada,

(U au) é a  velocidade induzida  e  (uu) é o  fator  de  interferência.  A velocidade

induzida para o fluxo a montante do rotor, pode ser calculada através da seguinte

relação (ISLAM, 2006):
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U ad=udU e=ud(2uu−1)U ∞ i

ud=
U ad

U e

(7)

na qual (ud) é o fator de interferência para o fluxo a jusante.

Figura 9 – Diagrama Double-Multiple Stream-Tube Model.
Fonte: BATISTA et al. (2015).

Uma das complexidades deste modelo está em determinar os fatores de

interferência entre as velocidades nos fluxos a montante e a jusante do rotor.

Para  este  trabalho,  por  se tratar  de  uma análise de rotores  de pequeno

porte,  onde  o  gradiente  de  velocidade  do  vento  em  função  da  altura  será

praticamente linear, o  Single Stream-Tube Model se mostra adequado, produzindo

um resultado suficientemente interessante, dadas as suas limitações.

4.3 ANÁLISE FÍSICA DE UMA VAWT
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Conhecendo-se  a  velocidade  induzida  dentro  do  disco  atuador  (Va)

determinada através da modelagem por tubo de corrente, é possível determinar as

velocidades  na  direção  da  corda  do  aerofólio  (Vc),  na  direção  radial  (Vr)  e  a

velocidade resultante (V), calculadas através das equações para uma dada posição

azimutal (θ):

V c=ω R+V asin (θ) (8)

V r=V a cos(θ) (9)

V=√V c
2+V r

2 (10)

O diagrama abaixo, exemplifica as velocidades atuantes no elemento de pá.

Figura 10 – Diagrama de velocidades atuantes em um elemento de pá.

A velocidade angular do rotor pode ser relacionada com a velocidade da

corrente livre através da razão de velocidade na ponta da pá ou  Tip Speed Ratio,

sendo esta variável determinada de acordo com dados de projeto da turbina eólica.

TSR=
ω R
U∞

(11)

Assim,  é  possível  calcular  o  ângulo  de  ataque,  que  nada mais  é  que  o

ângulo  entre  a  direção  da  velocidade  resultante  (Vr)  e  a  direção  da  corda  do

aerofólio, como:

α=arctan (
V r

V c

) (12)

Os  coeficientes  de  sustentação  (Cl)  e  de  arrasto  (Cd),  devem  ser

determinados para o perfil aerodinâmico e, a partir destes, os coeficientes da força
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normal  (Cn)  e  tangencial  (Ct)  são  calculados  através  das  seguintes  equações

(BATISTA et al., 2015):

Cn=Cl cos(α)+Cd sin(α) (13)

Ct=C lsin (α)−Cd cos (α) (14)

As forças na direção tangencial (Ft) e normal (Fn) podem ser calculadas,

sendo conhecidos o comprimento da corda (c), a altura do rotor (h) e a velocidade

resultante (V), a partir das equações Eq. 15 e Eq. 16.

Ft=0,5C tρ c hV 2 (15)

Fn=0,5Ctρ chV 2 (16)

O  diagrama  abaixo,  exemplifica  as  forças  atuantes  no  elemento  de  pá,

sendo  exemplificadas  tanto  as  forças  aerodinâmicas,  de  arrasto  (Fd)  e  de

sustentação (Fl), bem como as forças nas direções tangencial (Ft) e normal (Fn).

Figura 11 – Diagrama de forças atuantes em um elemento de pá.

Sendo  a  força  na  direção  tangencial  função  da  posição  azimutal,  e

considerando um número  N de posições discretas, desenvolvidas pela pá durante

sua rotação, o torque total gerado é igual a:

T=∑
i=1

N F t R

N
(17)

A potência do aerogerador pode ser então calculada, sendo igual a:
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P=T ω (18)

A potência mecânica máxima a ser extraída por um gerador eólico ideal, de

acordo com MELO (2014), pode ser determinada usando a Eq. 18, na qual U∞

representa a velocidade do vento local.

Pmax=
1
2
ρ A U∞

3
(19)

Finalmente,  o  coeficiente  de  potência,  Cp,  de  uma  VAWT,  pode  ser

determinado relacionando a potência encontrada calculada, com a potência máxima

possível:

Cp=
P

Pmax
(20)

É importante ressaltar que o coeficiente de potência deve respeitar um limite

máximo, conhecido por  Limite de Betz, que estabelece que um aerogerador pode

converter no máximo 59,5% da energia contida nos ventos em trabalho mecânico

(NUNES JUNIOR, 2008).

O  gráfico  abaixo,  mostra  o  rendimento  aerodinâmico  ou  coeficiente  de

potência  de  diferentes  modelos  de  turbinas  eólicas  de  acordo  com  a  razão  de

velocidade na ponta da pá.

Figura 12 – Gráfico Rendimento Aerodinâmico x Razão de Velocidade na Ponta da Pá.
Fonte: NUNES JUNIOR (2008).
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4.4 ANÁLISE DE UMA VAWT DE GEOMETRIA NÃO CONVENCIONAL

Na abordagem mostrada acima, os cálculos são referentes a uma VAWT de

pás retas ou as ditas Giromill,  porém, hoje diversas análises estão voltadas para

diferentes  geometrias  com  pás  de  raio  não  constante,  estas  variações  são

normalmente desenvolvidas com o objetivo de reduzir as vibrações causadas pela

constante variação do torque atuante no eixo do rotor e também para reduzir o ruído

produzido durante seu funcionamento (MATTE, 2014).

Para este trabalho, o método de análise será realizada através da divisão do

aerogerador em vários elementos de mesma altura, com o raio definido através de

uma equação de acordo com o perfil geométrico do rotor. Assim, será considerado

que cada um desses elementos possuem são pequenos geradores Girmomill, sendo

calculados através do método apresentado acima. O resultado final será baseado na

integração  dos  resultados  obtidos  para  cada  elemento,  obtendo  assim  os

parâmetros de interesse como a força tangencial média e o torque médio.

Uma  abordagem  similar,  baseada  no  particionamento  de  um  rotor  de

geometria complexa, é apresentado por BEDON, et al (2013), sendo constatado um

resultado  satisfatório  para  uma VAWT do  tipo  Darrieus  de  grande  porte,  o  que

evidencia a grande capacidade deste método, já que é possível obter resultados de

maneira relativamente rápida, para qualquer geometria, bastando alterar a equação

que descreve o raio do rotor.
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5 METODOLOGIA

Através  das  equações  apresentadas  anteriormente,  será  desenvolvido  um

código  na  linguagem  Python para  obter  os  resultados  de  interesse  para  um

aerogerador. O processo iterativo se inicia assumindo uma velocidade induzida no

interior do disco atuador igual a velocidade da corrente livre. A Figura 13, exemplifica

as etapas desenvolvidas pelo algoritmo.

Figura 13 – Diagrama do processo iterativo desenvolvido pelo algoritmo.

É importante ressaltar, que o processo até o cálculo das forças é executado

para cada posição discreta do rotor em relação ao ângulo θ, sendo então calculado

a potência e torque médios no rotor. 

Durante o processo iterativo, o algoritmo faz a interpolação dos coeficientes

aerodinâmicos para o perfil NACA0012 de acordo com o ângulo de ataque e número

de Reynolds, conforme mencionado anteriormente.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para  este  trabalho,  foram  realizadas  a  análise  integral  através  da

modelagem por  um único  tubo  de  corrente  conforme apresentado nos  capítulos

anteriores. A análise se deu sobre dois formatos distintos, o modelo Darrieus do tipo

Giromill e o modelo em V.

Para os cálculos aqui apresentados, foi estabelecida a velocidade do vento

local como a da região de Cornélio Procópio – PR, conforme disponibilizado no Atlas

de Potencial Eólico do Estado do Paraná (COPEL, 2007). De acordo com o atlas, a

velocidade média anual do vento a uma altitude de 50 m é de 5,5 m/s, porém, para

efeitos comparativos, os cálculos foram feitos para as velocidades listadas na tabela

abaixo.

Tabela 1 – Velocidades do Vento Utilizadas nos Cálculos

Velocidade [m/s]

4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

6.1 RESULTADOS PARA GERADOR DO TIPO GIROMILL

Este  modelo  de  aerogerador,  apresenta  como  vantagens  sua  pequena

dimensão  lateral  e  sua  baixa  complexidade  de  produção,  sendo  ideal  para

aplicações no topo de prédios ou residências. Este modelo pode ser visualizado na

Fig. 14.

Figura 14 – Gerador eólico do tipo Giromill.
Fonte: MELO (2013).
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As variáveis  escolhidas estão apresentadas na tabela abaixo,  levando em

conta as dimensões de uma VAWT comercial  modelo ECO 1200, que tem como

potência gerada de pico igual a 1,2 kW a uma velocidade do vento igual a 12 m/s.

Obviamente, dados de projeto como o TSR, o comprimento da corda e o aerofólio

utilizado não são disponibilizados pela fabricante, sendo usado valores ótimos para

VAWT's do tipo Giromill somente para efeito de comparação.

Tabela 2 – Variáveis referentes ao aerogerador do tipo Giromill

Variável Valor

Raio da Turbina 1,33 m

Altura da Turbina 2,25 m

Comprimento da Corda (NACA 0012) 3,2 cm

Razão de Velocidade na Ponta da Pá (TSR) 6

Densidade 1,19 Kg/m³

Viscosidade 1,84 E-5 Kg/m.s

A Fig. 15, mostra a velocidade do vento livre que atinge o aerogerador (U2)

obtida  através  dos  cálculos  iterativos  propostos  pela  modelagem  por  tubos  de

corrente.

Figura 15 – Velocidade do Vento na Turbina do Tipo Giromill.

É  possível  observar  o  comportamento  periódico  do  gráfico,  tendo  seus

pontos  de  máxima coincidindo  com as  posições  onde  a  pá  está  na  direção  da

corrente livre e os pontos de mínima velocidade, coincidentes com os pontos onde
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as pás se encontram perpendiculares a direção da corrente livre, onde ocorre uma

desaceleração maior do vento em função da presença do rotor.

No que diz respeito a velocidade resultante que atua sobre a pá, ela pode

ser visualizada na Fig.  16,  pode se notar que a posição de máxima velocidade,

coincide com a posição onde a corrente de ar está na mesma direção de rotação da

pá (θ = 90) e a mínima quando a corrente de ar está na direção contrária a rotação

da pá (θ = 270).

Figura 16 – Velocidade Resultante para uma Turbina do Tipo Giromill.

O  comportamento  observado  nos  gráficos  de  velocidade,  podem  ser

observados também nas forças tangencial e normal resultantes no elemento da pá.

A força tangencial, mostrada na Fig. 17, possui valor máximo quando a pá está em

uma direção perpendicular ao escoamento e mínima quando a pá se encontra na

direção do fluxo de vento.

No  gráfico  da  força  tangencial  média,  é  possível  observar  um

comportamento não usual nos pontos de mínimos locais. Este comportamento está

correlacionado  com  o  ponto  onde  o  coeficiente  de  arrasto  muda  abruptamente

devido as condições de perda de sustentação do aerofólio, conhecido como ponto

de stall. Outro fator que pode contribuir para este efeito, pode vir do fato do ângulo

de  ataque  ser  nulo  nas  posições  onde  a  pá  está  na  mesma direção  do  vento,

gerando  um  pequeno  ponto  de  descontinuidade  nos  cálculos  dos  coeficientes

aerodinâmicos. 
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Figura 17 – Força Tangencial Média para uma Turbina do Tipo Giromill.

A força  normal  também  foi  calculada  e  apresentada  na  Fig.  18,  sendo,

segundo  MELO  (2013)  extremamente  importante  para  o  cálculo  dos  esforços

estruturais sofridos pelo rotor.

Figura 18 – Força Normal Média para uma Turbina do Tipo Giromill.

Conhecendo a força tangencial média, é possível então determinar o torque

médio e também a potência mecânica produzida pelo rotor, esses valores, dados de

acordo com a velocidade do vento, podem ser observados nos gráficos abaixo.
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Figura 19 – Torque Médio para uma Turbina do Tipo Giromill.

Figura 20 – Potência Mecânica Média para uma Turbina do Tipo Giromill.

Para ambos os casos, é possível observar que quanto maior a velocidade,

maior o torque e consequentemente, maior a potência mecânica. Cabe ressaltar que

a potência indicada não se trata da potência elétrica produzida, que será menor que

a mecânica, já que serão envolvidos as perdas e fatores de projeto referentes ao

gerador elétrico.

O valor do coeficiente de potência (Cp) encontrado através dos cálculos aqui

apresentados foi de 45%, o que está de acordo com o esperado para uma turbina

eólica  Darrieus  Tripá  com a  razão  de  velocidade  na  pota  da  pá  estabelecida  e

também com os resultados encontrados na bibliografia.
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Os resultados se mostram bastante coerentes se comparado com os valores

fornecidos pelo fabricante, sendo possível constatar que o algoritmo apresenta maior

precisão em velocidades mais baixas, apresentando uma maior tendência a fornecer

um resultado de potência maior em velocidades maiores tendo um comportamento

exponencial, o que não é observado no gráfico fornecido pelo fabricante na Fig. 21.

Figura 21 – Potência Elétrica Gerada Média para o Aerogerador ECO-1200.
Fonte: WINDTERRA SYSTEMS INC.

Ainda,  comparando  com os  resultados discutidos  em outros  trabalhos,  é

possível  dizer  que  o  algoritmo  se  mostrou  extremamente  eficaz,  garantindo  um

resultado  confiável  e  muito  próximo  ao  experimental  com  um  baixo  custo

computacional e baixo tempo de execução.

6.2 RESULTADOS PARA GERADOR DO TIPO DUPLO V

Outro tipo de gerador eólico vertical de simples fabricação, que poderia ser

utilizado facilmente  em aplicações de pequeno porte  são os  geradores duplo  V,

sendo mais simples que os Giromill,  já que possuem um número menor de pás,

porém, é esperado que o mesmo apresente um coeficiente de potência menor que

os do modelo citado acima. A Fig. 22 representa o modelo utilizado nesse estudo.
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Figura 22 – Gerador eólico do tipo Duplo V.

Os dados utilizados para o cálculo são baseados em um gerador de porte

similar ao analisado acima, de forma que se possa fazer um paralelo entre os dois

modelos.  A razão de velocidade na ponta da pá foi  mantida igual  ao da turbina

Giromill, já que de acordo com NUNES JUNIOR (2008), a eficiência máxima para

este modelo de gerador de duas pás também é encontrada para um TSR igual a 6. A

tabela a seguir apresenta estas varáveis utilizadas para esta alternativa. 

Tabela 3 – Variáveis referentes ao aerogerador do tipo Duplo V

Variável Valor

Raio Máximo da Turbina 1,3 m

Raio Mínimo da Turbina 0,3 m

Altura da Turbina 2,25 m

Comprimento da Corda (NACA 0012) 3,2 cm

Razão de Velocidade na Ponta da Pá (TSR) 6

Densidade 1,19 Kg/m³

Viscosidade 1,84 E-5 Kg/m.s

Os  resultados  obtidos  para  a  velocidade  induzida  (Ua)  são  os  mesmos

obtidos  para  o  modelo  anterior,  conforme  observado  no  gráfico  abaixo.  Isso

acontece  devido  a  metodologia  utilizada  no  algorítimo,  onde  primeiramente  é

determinado as velocidades induzidas que não sofrem variação direta da geometria

do rotor, tendo uma relação maior com o perfil do aerofólio escolhido.



37

Figura 23 – Velocidade do Vento na Turbina do Tipo Duplo V.

Do mesmo modo, a velocidade resultante atuante sobre a pá apresenta os

mesmos  resultados,  tendo  os  mesmos  pontos  de  máxima  e  mínima,  conforme

observado na Fig.  24. Este resultado igual para ambos os casos já era esperado

dada a particularidade do algoritmo, que calcula as velocidades considerando como

se uma única pá estivesse sendo movimentada dentro do tubo de corrente.

Figura 24 – Velocidade Resultante da Turbina do Tipo Duplo V.

A  força  tangencial  encontrada,  por  outro  lado,  mesmo  apresentando

comportamento  análogo,  com  os  pontos  de  máximo  e  mínimo  equivalentes,

apresentam  um  resultado  relativamente  menor  que  o  encontrado  anteriormente,

conforme observado na Fig. 25.
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Figura 25 – Força Tangencial Média para uma Turbina do Tipo Duplo V.

Como pode ser observado na Fig.  26, para a força normal, os resultados

obtidos para a turbina tipo duplo V são menores que a do tipo Giromill, o que pode

ser encarado como uma vantagem, já que o rotor poderá sofrer esforços estruturais

menores.

Figura 26 – Força Normal Média para uma Turbina do Tipo Duplo V.

Como a força tangencial é menor se comparado com o caso anterior e por

se tratar de um rotor com somente duas pás e com um raio médio menor, o torque

médio será também muito menor que o anterior, conforme pode ser visualizado na

Fig. 27. Consequentemente, a potência será também menor, conforme observado na

Fig. 28.
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Figura 27 – Torque Médio para uma Turbina do Tipo Duplo V.

Figura 28 – Potência Mecânica Média para uma Turbina do Tipo Duplo V.

O  coeficiente  de  potência,  conforme  mencionado  anteriormente,  foi  bem

menor,  sendo igual  a 15%, esse resultado é observado principalmente, devido a

menor área ocupada pelas pás se comparada com a área máxima disponível que

está em contato com a corrente de ar. 

Ainda,  por  ser  um  modelo  de  rotor  com  duas  pás,  apresenta

consequentemente  um torque  médio  menor  o  que  traduz  na  potência  mecânica

média menor.  Obviamente,  nem sempre o aumento do número de pás pode ser

relacionado com um aumento da potência gerada, principalmente para um rotor de

pequeno porte,  já  que o turbilhonamento causado pelo movimento das pás será
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intensificado, reduzindo a velocidade induzida no rotor e assim a potência da mesma

(BOTHA,RICE; 2015).

Comparando os dois modelos, fica evidente que o Darrieus além de possuir

um melhor coeficiente de potência, possui ainda um melhor resultado no que diz

respeito a potência mecânica disponibilizada pela turbina, sendo ambas de porte

similar. Este resultado já era esperado, seja devido ao maior número de pás, que

proporciona uma maior potência e também em relação ao fato do coeficiente de

potência ser menor se comparado ao da turbina Giromill, o que evidencia a menor

performance do modelo.
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7 CONCLUSÕES

No que  diz  respeito  a  formulação  integral  na  análise  de  rotores  eólicos

verticais de pequeno porte,  os resultados foram satisfatórios levando em conta o

objetivo de verificar sua boa capacidade de predição da potência gerada, sendo uma

ferramenta extremamente interessante no desenvolvimento de um projeto preliminar

de uma VAWT.

Além de verificar a potência produzida, é possível também fazer um estudo

preliminar dos materiais que irão ser utilizados no eixo do rotor, bem como nas pás

que agem como um elemento estrutural na maioria do modelos de rotores, já que as

forças  envolvidas,  como  a  força  tangencial  e  a  força  normal  são  determinadas

através do algoritmo.

No entanto,  algumas dificuldades encontradas na execução deste trabalho

ainda  podem  ser  atacadas,  como  a  dificuldade  de  encontrar  dados  recentes  a

respeito de diferentes tipos de perfis aerodinâmicos, que notavelmente pode causar

problemas na execução dos algoritmos computacionais.  Alguns trabalhos utilizam

uma  abordagem  através  da  análise  diferencial  dos  aerofólios  ou  até  mesmo  a

análise experimental em túnel de vento, o que acabaria por atrapalhar a principal

característica  desse  método que  é  a  simplicidade  de  execução  devido  ao baixo

custo  computacional  ou  da  não  necessidade  de  utilização  de  um laboratório  de

ensaios de fluidodinâmica.

Quanto a aplicação da metodologia de análise integral em geradores com pá

de  formato  não  convencional  através  da  divisão  em  pequenos  elementos,  os

resultados preliminares se mostram coerentes com o esperado, porém, como é de

se esperar,  essa divisão e posterior  integração do resultado final,  pode produzir

erros inesperados no resultado final. Para validar de maneira absoluta os resultados,

o ideal seria realizar um ensaio experimental em túnel de vento, já que mesmo na

literatura é difícil  encontrar  artigos tratando deste método para variados tipos de

rotores.

A utilização da linguagem de programação Python para a execução desta

análise  se  mostrou  extremamente  interessante  devido  a  grande  quantidade  de

bibliotecas disponíveis  e  a facilidade de acesso a documentação que facilitam a
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compreensão das funções mais avançadas da linguagem. Outro fator importante, é

a sua facilidade de obtenção, já que se trata de um software de código aberto não

tendo nenhum custo de aquisição o que o torna uma ferramenta de engenharia

muito versátil e interessante.

Como sugestão aos trabalhos futuros fica então a busca por novos métodos

de análise de geradores com geometrias diferenciadas e com raio variável, sendo

extremamente interessante uma análise experimental de forma a validar o método

integral  como uma ferramenta  poderosa na análise  de qualquer  tipo  de gerador

eólico.
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