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Resumo 
 

As necessidades energéticas crescentes têm levado a uma procura cada vez 

maior de fontes energéticas com baixo impacto ambiental. Dentro das fontes de energia 

renováveis a energia eólica tem ganho algum destaque. Assim o aumento do tamanho e 

altura dos aerogeradores para obtenção de maiores potências é uma consequência 

natural da evolução tecnológica dos aerogeradores, o que requer uma maior 

complexidade no design e na aerodinâmica das pás, pois o aumento do volume dos perfis 

das pás aumenta as perdas aerodinâmicas, principalmente para baixos ângulos de 

ataques e na região perto da raiz da pá, onde os perfis geométricos das pás (aerofólios) 

tem que ser maiores de modo a garantirem a estabilidade estrutural com a desvantagem 

de serem mais espessos e possuírem uma maior resistências ao vento, neste sentido os 

projetos de aerogeradores requerem um estudo complexo de possíveis combinações de 

aerofólios de modo a otimizar as potências eólicas retiradas ao vento 

Como forma de complementar o estudo da aerodinâmica das pás dos 

aerogeradores, neste trabalho é analisado o comportamento aerodinâmico dos perfis 

geométricos das pás quando expostas ao fluxo de vento para diferentes condições e 

posteriormente é feito um estudo numérico do escoamento do vento sobre o perfil 3D de 

uma pá de uma turbina GE 1.5XLE, constituída por aerofólios S818, S825 e S826. A 

interação do vento com o perfil aerodinâmico das pás do aerogerador é simulada 

recorrendo ao modelo turbulento k-w SST disponibilizado pelo software Fluent. Na 

primeira parte estuda-se o comportamento aerodinâmico dos aerofólios S818, S825 e 

S826 através dos coeficientes de resistência, de sustentação, de pressão bem como os 

campos de pressão, de velocidades e respetivas linhas de corrente. Na segunda parte 

utilizam-se simulações do escoamento do vento com velocidades de 12,0 m/s e 

15,16 m/s em torno de uma pá do aerogerador de modo a realizar-se uma análise geral 

da eficiência do aerogerador estudado. Os resultados são comparados com modelos 

teóricos e com dados das especificações do fabricante. 

Palavras-chaves: Interação fluido/estrutura, energia eólica, aerodinâmica das pás de um 

aerogerador, eficiência das pás, coeficiente de potência. 
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Abstract 
 

The increasing energy needs have led to a growing demand for energy sources 

with low environmental impact. Within the renewable energy sources, wind energy has 

gained some prominence. Thus, increasing the size and height of wind turbines to achieve 

higher power is a natural consequence of the technological evolution of wind turbines, 

which requires greater complexity in blade design and aerodynamics. An increase in 

volume of blade profiles increases the losses of aerodynamics, especially at low angles 

of attack and in the region near the root of the blade, where the geometric profiles of the 

blades (airfoils) must be larger to ensure structural stability with the disadvantage of being 

thicker and having greater resistance. In this regard, wind turbine designs require a 

complex study of airfoil combinations to optimize the wind power taken from the wind. 

As a complement to the study of the aerodynamics of the wind turbine blades, this 

work analyzes the aerodynamic behavior of the geometric profiles of the blades when 

exposed to the wind flow for different conditions and then a numerical study of the wind 

over the 3D profile of the GE 1.5xle turbine blade, which consisting of S818, S825 and 

S826 airfoils. The interaction of wind with the aerodynamic profiles of the blades is 

simulated using the k-w SST turbulent model provided by Fluent software. In the first part, 

the aerodynamic behavior of the S818, S825 and S826 airfoils is studied through the 

coefficients of resistance, lift, pressure and the pressure fields, velocities and their current 

lines. In the second part, wind flow simulations are used at speeds of 12.0 m / s and 15.16 

m/s around a wind turbine blade in order to perform a general analysis of the efficiency of 

the studied wind turbine. Results are compared with theoretical models and data given in 

the manufacturer specifications. 

 

Keywords: Fluid/structure interaction, wind energy, aerodynamics of the blades of a wind 

turbine, blade efficiency, power coefficient. 
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1. Introdução 
 

1.1 Enquadramento e motivação 

O alto preço do petróleo e o combate ao aquecimento global, a crescente busca 

pelas energias limpas é uma realidade em muitos países. A energia eólica, produzida a 

partir de uma fonte inesgotável, permite diversificar as fontes energéticas com custos 

mínimos para o meio ambiente, uma vez que o processo de geração não envolve a 

emissão de gases poluentes que contribuem para o aquecimento global. 

O tema em estudo, aerodinâmica de uma turbina eólica é muito importante para o 

funcionamento dos aerogeradores, pois está diretamente relacionada com seu 

desempenho. A aerodinâmica das pás é essencial para o bom funcionamento do 

aerogerador, pois é a partir dela que pode haver a conversão de energia. Uma melhor 

compreensão do comportamento aerodinâmico do perfil das pás do aerogerador permite 

a projeção de turbinas eólicas mais eficientes. 

Verifica-se que o aumento do tamanho e altura dos aerogeradores para obtenção 

de maiores potências, requer uma maior complexidade no design e na aerodinâmica das 

pás, pois o centro de massa da turbina eólica deve ser mantido baixa, o que requer 

projetos de lâminas mais delgadas e flexíveis. 

O comportamento do fluxo do ar em torno das turbinas eólicas é muito complexo, 

pois o vento é inerentemente turbulento e as turbinas eólicas geralmente são cercadas 

por um campo de ventos altamente instável que é caracterizado por uma ampla gama de 

escalas de comprimento e tempo. Por isso o recurso à dinâmica de fluido computacional 

para simular o comportamento dos aerogeradores tornou-se uma ferramenta essencial 

na determinação das cargas aerodinâmicas e no dimensionamento dos rotores. 
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A realização deste trabalho, aborda a interação fluido-estrutura, neste caso entre 

o vento e as pás de uma turbina eólica (Ge Energy, 1.5 xle), permite avaliar o potencial e 

o comportamento do vento que passa pela turbina nas condições do estudo, e 

consequentemente otimizar o posicionamento das turbinas num parque, bem como 

estudar o potencial aerodinâmico das turbinas em diferentes condições de 

funcionamento. A geometria, posicionamento das pás e sua disposição angular tem uma 

importância fundamental na eficiência gerada pelo aerogerador.  

 

1.2 Objetivos do trabalho 

O objetivo geral deste trabalho, centra-se no estudo da aerodinâmica de uma pá 

de uma turbina eólica. Primeiro são analisados os escoamentos em torno das secções 

que constituem as pás que são os aerofólios e de seguida é feita uma comparação com 

o modelo 3D da pá. O modelo computacional para simular o escoamento do vento em 

torno das pás do aerogerador é o modelo turbulento k-w SST disponibilizado pelo 

software ANSYS Fluent. 

O principal objetivo deste trabalho centra-se na investigação numérica 2D e 3D, 

recorrendo ao software ANSYS Fluent para estudar o comportamento aerodinâmico de 

diferentes perfis que definem as pás de uma turbina eólica e da respetiva pá, em 

condições especificas, de modo a realizarmos uma análise geral da eficiência do 

aerogerador estudado (GE, 1.5xle). 
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1.3 Estrutura da tese 

O trabalho encontra-se dividido em sete capítulos. O Capítulo 1 é dedicado a uma 

breve introdução ao tema da energia eólica, aproveitamento dos aerogeradores no 

contexto atual, apresentando a motivação e os objetivos deste estudo. 

No Capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica do tema, são apresentados 

alguns estudos realizados na área da aerodinâmica das pás dos aerogeradores por 

outros autores. Também são apresentados alguns conceitos, parâmetros e informações 

relevantes acerca da dinâmica do vento, aproveitamento eólico, aerogeradores, perfil e 

características das pás dos aerogeradores. 

No Capítulo 3 são indicadas as equações de governo que descrevem o 

escoamento do ar, envolvendo as equações de Navier-Stokes. Ainda neste capítulo é 

apresentado um resumo de alguns modelos usados na resolução de escoamentos 

turbulentos. 

No Capítulo 4 apresentam-se as etapas subjacentes às simulações 

computacionais onde são apresentadas as geometrias do problema, as malhas e as 

condições de fronteiras. 

No Capítulo 5 são apresentados os resultados, as analises e as discussões dos 

resultados das simulações. 

 No capítulo 6 são apresentadas as conclusões deste estudo e feitas algumas 

recomendações para trabalhos futuros de modo a complementar este estudo e por último 

no capítulo 7 é apresentada a bibliografia. 
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1.4 Energias renováveis numa economia sustentável 
 

O aumento do crescimento económico dos países em desenvolvimento associado 

ao crescimento do consumo dos países desenvolvidos nas últimas décadas tem vindo a 

aumentar o consumo global de energia. Este aumento é ainda acompanhado pelo 

aumento da população mundial que faz aumentar ainda mais as necessidades 

energéticas. O consumo insustentável é uma das principais causas da deterioração 

ambiental global e que tem levado à sobre exploração dos recursos e à elevada poluição 

causada por combustíveis fósseis (Kaygusuz & Bilgen, 2008). 

É urgente atender à transição energética global para se atingirem os objetivos de 

limitar o aumento médio da temperatura da superfície terrestre. A transição dos 

combustíveis fósseis para soluções limitadas em carbono é essencial, uma vez que as 

emissões de dióxido de carbono (CO2) resultantes do consumo de energia representam 

dois terços de todos os gases com efeito de estufa. Esta transição energética está 

assente na crescente inovação tecnológica, nomeadamente no domínio das energias 

renováveis (Gielen et al., 2019). 

As fontes de energia renováveis já são amplamente reconhecidas como uma 

resposta eficaz à questão global das alterações climáticas, o que tem levado ao 

aparecimento de tratados e políticas ambientais internacionais que realçam a 

necessidade de reorientação das estratégicas energéticos dos países para a utilização 

dos recursos. Em consequência, as fontes de energia renovável e a melhoria da eficiência 

energética são medidas vistas como essenciais para melhorar as condições de vida das 

populações, uma resposta às questões ambientais, combate às alterações climáticas e 

estratégias para o desenvolvimento local e regional (Ocetkiewicz, Tomaszewska, & Mróz, 

2017). 

Tornar o sistema de energia global assente em 100% de energia renovável é o 

principal desafio mundial para alcançar a sustentabilidade universal, onde as pessoas 

podem viver em harmonia uns com os outros, com natureza sem pôr em risco a 

sustentabilidade das gerações futuras. 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/energy-transition
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/temperature-increase
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/fossil-fuel
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/greenhouse-gas
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A agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada por todos os 

Estados-Membros das Nações Unidas em 2015, fornece um projeto compartilhado para 

a paz e a prosperidade das pessoas e do planeta, para o presente e para o futuro. Definiu-

se um conjunto de objetivos para garantir o desenvolvimento e sustentabilidade, esses 

objetivos tem em vista o desenvolvimento e ao mesmo tempo o combate às mudanças 

climáticas e a preservação do planeta (https://www.un.org/ 

sustainabledevelopment/energy/). O objetivo 7 deste conjunto refere-se ao acesso a 

energia limpa que deve ser alcançado até 2030 e que propõe algumas medidas tais 

como:  

-Garantir acesso a energia confiável e sustentável para todos; 

-Mais progresso deve ser feito em relação à integração de energia renovável em 

aplicações de uso final em edifícios, transportes e indústria.  

-Aumento de investimentos públicos e privados em energia, mais foco em marcos 

regulatórios e modelos de negócios inovadores para transformar os sistemas de energia 

do mundo. 

- Melhorar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e 

tecnologia de energias sustentáveis, melhoria na eficiência energética, infraestruturas e 

tecnologias de energias limpas.  

As políticas energéticas mundiais adotadas por países e comunidades de países 

tem impulsionado o crescimento constante das energias renováveis nos últimos anos. 

Nessas políticas englobam-se metas de desenvolvimento de energias renováveis a 

alcançar, incentivos financeiros, etc… que promovem o desenvolvimento de energia 

renovável. 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/
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1.5 Algumas estatísticas sobre energias renováveis  

 

No ano de 2016 registou-se um total de energia produzida a partir de fontes 

renováveis de cerca de 5886 TWh. Sendo a energia hídrica ~70% correspondendo ~4049 

TWh, seguida da eólica com 16%, correspondendo 958 TWh, a bioenergia com 8% 

correspondendo ~467 TWh (sendo 70% biocombustíveis sólidos (321 TWh), biogás 

sendo ~20% (88 TWh)) e os restantes 10% provém dos lixos municipais com ~51 TWh), 

a energia solar com 6% com ~329 TWh, a geotérmico com ~1% com ~83 TWh, por último 

temos a energia dos oceanos com cerca de 1 TWh (IRENA 2018), ver Figura 1.1. Para o 

ano de 2017 registou um total de energia produzida a partir de fontes renováveis de cerda 

de 6191 TWh, um crescimento de 5% em relação ao ano de 2016, com um montante da 

energia hídrica de 65% (4037TWh), seguida da energia eólica que obteve um ligeiro 

crescimento para 18% (1134TWh), a bioenergia com os 8% (495TWh), a solar com 7% 

(437TWh), a geotérmica com 2%(86TWh) teve um registo da energia dos oceanos de 

1TWh (IRENA 2018). 
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Tabela 1.1 - Descrição dos tipos de energias renováveis (Harjanne & Korhonen, 2019). 

Fonte de 

energia 

Forma 

primária de 

energia 

Intensidade 

das fontes na 

terra 

[m2/MWh] 

Fator de 

capacidade 

Flutuação da 

potência 

Painéis 

fotovoltaicos 

Eletricidade 

por efeito 

fotovoltaico 

10 16 a 30% 

Depende diretamente do 

tempo, da geografia e 

das estações. 

Energia solar 

concentrada 

Energia 

térmica 
15 25 - 80% 

Depende diretamente do 

tempo, a menos que 

seja suportado pelo 

armazenamento de 

calor. 

Hidrelétrica 

Energia 

cinética do 

movimento 

da água 

10 12 a 62% 

Dependente da 

precipitação sazonal e 

acumulando 

sedimentação 

Eólica 

Energia 

cinética do 

vento 

1 26 a 52% 

Depende diretamente do 

tempo, com alguma 

dependência sazonal. 

Biomassa 

Energia 

química 

proveniente 

da queima 

da biomassa 

500 70 a 90% 

Dependente das 

propriedades do 

combustível. 

Geotérmico 
Energia 

térmica 
2,5 72–98% 

Dependente da 

taxa local de 

esgotamento. 

Energia das 

ondas 

Energia 

cinética das 

ondas e das 

marés 

4,6 26% 

Diretamente 

tempo, das ondas e 

maré. 
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Figura 1.1- Percentagem global de energias renováveis instaladas (IRENA 2018). 

 

As energias renováveis registaram um crescimento global recorde na energia solar 

fotovoltaica e mantiveram o crescimento da energia eólica. A energia solar fotovoltaico 

registou o maior crescimento percentual, com a nova capacidade instalada aumentada 

~33% (pelo menos 98 gigawatts (GW)) no ano de 2017 em relação ao ano de 2016 

(REN21 2018).  

Aproximadamente 402 GW de energia solar fotovoltaica foi instalado em todo o 

mundo até o final de 2017 enquanto que ~52 GW de energia eólica foram adicionados 

globalmente em 2017, elevando a capacidade total acumulada para ~539 GW - um 

aumento de quase 11% em relação a 2016. O mercado global eólico offshore cresceu 

30%. 

Os países líderes na implementação de energia eólica e solar fotovoltaica são a 

Dinamarca (52,9%), o Uruguai (28,1%), a Alemanha (26%) e a Irlanda (25,2%) (REN21 

2018). 
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Tabela 1.2 - Investimentos e capacidade instalada de energias renováveis no ano de 

2016/17 (REN21 2018). 

 Unidades 2016 2017 

Investimentos em energias renováveis e 

combustíveis 

Mil milhões 

USD 
274 279,8 

Capacidade instalada de energias 

renováveis 
GW 2,017 2,195 

Capacidade de energias hídrica GW 1,095 1,114 

Capacidade de bioenergias GW 114 122 

Capacidade de energias geotérmicas GW 12,1 12,8 

Capacidade de energia solar GW 303 402 

Capacidade de energia solar concentrada GW 4,8 4,9 

Capacidade de energia do vento GW 487 539 

Capacidade de energia dos oceanos GW 0,5 0,5 

Capacidade de energia solar para AQS GW 456 472 

 

 

 

Tabela 1.3- Ranking dos investimentos e capacidades instaladas em energias por 

países (REN21 2018). 

Capacidades 1º 2º 3º 4º 5º 

Investimento em energias 

renováveis e fosseis 
China EUA Japão India Alemanha 

Energia geotérmica Indonésia Turquia Chile Islândia Honduras 

Energia hídrica  China Brasil India Angola Turquia 

Energia solar PV China EUA India Japão Turquia 

Solar concentrada Africa do Sul EUA India Japão Turquia 

Energia eólica China EUA Alemanha Reino Unido India 

Energia solar para AQS China Turquia India Brasil EUA 
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Contudo, o setor de transportes continua a ser um desafio, apesar de uma série de 

desenvolvimentos positivos neste setor, a grande maioria (92%) das necessidades 

mundiais de transportes continua a ser suportada pelo petróleo, com apenas pequenas 

proporções atingidas pelos biocombustíveis (2,8%) e pela eletricidade (1,3%, dos quais 

cerca de um quarto é renovável) (REN21 2018). 

 

1.6 Energia eólica  
 

Nos últimos anos, por muitas razões, que incluem a redução de combustíveis 

fósseis, a poluição ambiental e o aquecimento global, a produção de energia de fontes 

renováveis tornou-se uma prioridade do mercado internacional. Entre os diferentes tipos 

de energia renovável, a energia eólica tem recebido considerável atenção por ser limpa 

e abundante. Em termos técnicos destacam-se duas categorias de turbinas eólicas: 

turbinas de eixo horizontal e as turbinas eólicas de eixo vertical. As turbinas eólicas de 

eixo horizontal têm o eixo de rotação posicionado na direção do vento, são mais comuns, 

de grande porte, constituídas maioritariamente por três pás e os equipamentos principais 

estão alojados na cabine traseira das pás à altura da torre, enquanto que nas turbinas 

eólicas de eixo vertical os eixos dos rotores são posicionados na posição transversal à 

direção do vento,  são de menores dimensões e podendo os equipamentos principais 

serem instaladas na base da turbina. Geralmente, as turbinas de eixo vertical têm 

vantagens sobre as turbinas eólicas de eixo horizontal por causa do seu pequeno balanço 

de torre, a independência em relação à direção do vento, a menor produção de ruído, 

menor obstrução e impacto para o meio ambiente e para o ecossistema, custos de 

fabricação, instalação e manutenção devido ao menor volume dos componentes, etc. As 

turbinas eólicas de eixo horizontal por sua vez têm a vantagem de captarem maiores 

velocidades do vento devido as alturas em que são instaladas, obtendo maiores 

potências e maior eficiência. 
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2. Revisão bibliográfica 
 

Sabe-se que a energia obtida por uma turbina eólica é proporcional à área varrida 

do rotor. Aumentando a altura da turbina, obtêm-se velocidades médias mais altas do 

vento, além disso, a influência do gradiente do vento devido ao solo é reduzida. 

Desde a década de 1980, o tamanho das turbinas eólicas comerciais aumentou 

de uma potência nominal de aproximadamente 50 kW e um diâmetro do rotor de 10 a 

15 m até às turbinas comerciais atuais de 5 MW com um diâmetro do rotor superior a 

120m. No entanto, o aumento do tamanho das turbinas eólicas levou a desafios de design 

significativos. O centro de massa da turbina eólica deve ser mantido baixo, o que requer 

projetos de lâmina mais delgados e flexíveis. Por outro lado, a deformação aeroelástica 

devido ao projeto produz carga vibratória instável e desempenho reduzido das lâminas 

(Kumar et al., 2016). O comportamento do escoamento sobre as turbinas eólicas é muito 

complicado. Em primeiro lugar, vento é inerentemente turbulento, portanto uma turbina 

eólica geralmente está cercada por um campo de ventos altamente instáveis que são 

caracterizados por uma ampla gama de escalas de comprimento e tempo. A 

aerodinâmica da turbina eólica está principalmente relacionada com o cálculo das cargas 

aerodinâmicas na lâmina e com a previsão da energia de saída (Li, Paik, Xing, & Carrica, 

2012). As principais fontes de carga da lâmina da turbina eólica são as cargas 

aerodinâmicas, gravitacionais e centrífugas. 

Foram desenvolvidos vários modelos abrangentes para a análise da aerodinâmica 

das turbinas eólicas. Em geral, eles podem ser divididos em modelos de engenharia e 

métodos computacionais de dinâmica de fluidos. Por outro lado, a Computational Fluid 

Dynamics (CFD) é baseada em soluções numéricas para as equações de Euler e Navier-

Stokes. CFD tem o potencial de fornecer simulações consistentes e fisicamente realistas 

do campo do vento em torno da turbina. No entanto, os altos custos computacionais e 

numerosas questões numéricas associadas aos métodos CFD levam a aplicações de uso 

limitado de turbinas eólicas. Atualmente existem várias investigações que envolvem a 

análise de turbinas eólicas (Fernandez, Usabiaga, & Vandepitte, 2017).  
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Dentro dos estudos realizados para a caracterização da aerodinâmica e 

dimensionamento das pás de aerogeradores destacamos os seguintes estudos:  

Kim & Chang (2014), investigaram o efeito de número de Reynolds baixos na gama 

de 2,0104 < Re < 5,0104 sobre as características aerodinâmicas de um aerofólio 

NACA0012. Utilizaram um aerofólio NACA0012 com um ângulo médio de ataque que 

oscila entre α = 0° e 6°. A experiência foi feita num túnel de vento de sucção aberta de 

tamanho 0,5 m (H) × 1,4 m (L) a baixa velocidade. O aerofólio tem comprimento de corda 

de 0,18 m. Como resultado verificou-se que o fluxo reverso é observado apenas no 

movimento ascendente durante um ciclo, a partir de α =~3°, verificou-se também a 

formação de um vórtice no sentido horário a partir de ~50 na camada limite na região do 

bordo de fuga e um segundo vórtice que gira no sentido anti-horário é observado na 

região atrás do bordo de fuga. 

Oukassou, et al, (2019) compararam os aerofólios NACA0012 e NACA2412 

quanto às características aerodinâmicas em diferentes condições. Os coeficientes de 

sustentação, resistência e de pressão são simulados com o ANSYS Fluent, foram 

utilizados três modelos de turbulência, o Spalart-Allmaras, o k-epsilon (RNG) e o k-w 

shear stress transport (SST). As simulações foram realizadas para diferentes ângulos de 

ataque para o número de Reynolds de 106. O primeiro objetivo da investigação foi 

encontrar o melhor ângulo de ataque para obter uma relação máxima de sustentação. 

Também foram calculados os coeficientes de sustentação, resistência e de pressão bem 

como a razão de sustentação, potência de saída, distribuição da corda e do ângulo de 

torção. Num intervalo de ângulos de ataque de -5º e 5º, o coeficiente de sustentação 

aumenta com baixos valores de resistência até à condição de estol (perda de 

sustentação), em que o coeficiente de sustentação diminui e o coeficiente de resistência 

aumenta. Todos os três modelos tiveram uma boa concordância com os dados 

experimentais para ângulos de ataque entre -50 e 50. O aerofólio NACA2412 mostrou ter 

uma maior eficiência nas relações de velocidade de ponta (𝜆) de 7. O NACA2412 também 

mostrou ter uma potência máxima de saída maior do que o NACA0012. Contudo os 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/low-reynolds-number
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/airfoils
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/angle-of-attack
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/angle-of-attack
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/boundary-layer
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investigadores concluíram que o aerofólio NACA2412 cria uma pá de turbina mais 

eficiente do que o NACA0012. 

Douvi, Athanasios, & Margaris (2012) realizaram um estudo em que utilizou o 

aerofólio NACA0012 com vários ângulos de ataque e operando a um número Reynolds 

de 3 × 108, fizeram uma comparação entre os 3 modelos de turbulências visando a 

validação destes modelos através da comparação das previsões e das medições 

experimentais para o aerofólio selecionado. O objetivo do trabalho foi mostrar o 

comportamento do aerofólio nessas condições e estabelecer um método de solução. Os 

cálculos foram feitos para velocidade constante do ar alterando apenas o ângulo de 

ataque para cada modelo de turbulência testado. Depois de fazerem a comparação dos 

resultados tiraram a conclusão de que o modelo de duas equações κ-ω (SST) é o mais 

adequado para uma ampla gama de ângulos de ataque tendo em conta dados 

experimentais publicados de outros investigadores. Os resultados obtidos do coeficiente 

de sustentação e de resistência foram os esperados e determinaram duas regiões deste 

aerofólio; uma com um fluxo laminar sobre a metade dianteira e outra turbulenta na parte 

traseira.  

 

Yan, Liu, Fang, & Peng Lu (2014) realizaram um estudo numérico 2-D em que 

simularam a ação do vento num aerofólio do tipo S825, utilizando o modelo de turbulência 

Spalart-Allmaras (SA) em diferentes ângulos de ataque com objetivo de fazerem uma 

comparação com os dados experimentais realizados. Foi utilizado uma malha do tipo C 

no software ansys a uma temperatura de 300 K com um número de Mach de 0,1, Re de 

2106 e a uma viscosidade turbulenta de 0,3. Os autores verificaram que a partir do 

ângulo de ataque de 15,07º começa a formação de uma separação no fluxo no bordo de 

fuga, formando uma vórtice à medida que o ângulo de ataque aumenta até cerca de 20º 

o fluxo torna-se fortemente turbulento na parte traseira do aerofólio. Os resultados de 

pressão obtidos concordam com os resultados experimentais para pequenos ângulos de 

ataque, desviando-se dos resultados experimentais quando há aumento do ângulo e 

formação da separação do escoamento. Os autores ainda compararam o modelo de 

turbulência SA original e o SA modificado e concluíram que as linhas de pressão para o 
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caso do modelo modificado estão mais próximas dos resultados experimentais do que o 

original.   

 
Rasekh, Hosseinidoust, & Karimian (2018) realizaram um trabalho com o objetivo 

de investigar a precisão de dois métodos diferentes na abordagem da aerodinâmica dos 

aerofólios de turbinas eólicas. A primeira abordagem recorre ao modelo semi-empírico 

de Leishman-Beddoes (L-B), e a segunda à dinâmica computacional de fluidos (CFD). 

Foram utilizados para a comparação dois tipos de aerofólios, o S825 e o S815, as 

simulações foram realizadas para Re = 106. Para ambas as abordagens, os coeficientes 

aerodinâmicos foram representados e comparados com dados experimentais. Os dados 

utilizados para a validação referem-se à experiência realizada pela Ohio State University 

(OSU). As simulações são em 2D no tipo de malha C. As simulações foram feitas para 

um escoamento turbulento utilizando o modelo de transporte k−ω (SST). A partir dos 

resultados das simulações os autores concluíram que para valores grandes do ângulo de 

ataque os dois métodos afastam-se dos resultados experimentais. Ambos os métodos 

têm a capacidade de prever o coeficiente de sustentação máximo com boa precisão. O 

método CFD permite capturar o comportamento da dinâmica do fenómeno stall, tais como 

flutuações do coeficiente de sustentação e é melhor do que o método L-B especialmente 

em condições de stall mais severas. 

 
Sarlak, Mikkelsen, Sarmast, & Sørensen (2014) realizaram simulações com um 

túnel de vento para aerofólio NREL S826 para Re = 105 com ângulos de ataque no 

intervalo de 10º a 25º, com o objetivo de selecionar o ângulo de ataque útil com o modelo 

de turbulência Large Eddy Simulation (LES). Para isso também foi realizada uma 

experiência prática com medições de túnel de vento de baixa velocidade localizado no 

laboratório de Mecânica dos Fluidos da Universidade Técnica da Dinamarca (DTU). 

Foram obtidos os coeficientes de sustentação e de resistência experimentais. Os autores 

ainda realizaram os cálculos por via de simulações CFD e EllipSys3D para obter os 

coeficientes das forças aerodinâmicas para comparação com os valores experimentais. 

As simulações numéricas foram realizadas com dois tipos de malha, o tipo C e uma outra 

malha híbrida baseada na configuração da malha do tipo O e o tipo H. a partir das 

simulações os autores concluíram que o coeficiente de sustentação e de resistência 
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obtidos estão em concordância aceitável com os resultados experimentais, embora para 

ângulos de ataque elevados, os cálculos numéricos apresentam maiores valores para os 

coeficientes de sustentação. Foi demonstrado que o LES é capaz de capturar as 

principais características do escoamento em torno do aerofólio em termos do coeficiente 

de sustentação e de resistência, bem como a distribuição de pressão. 

 

Sogukpinar & Bozkurt (2017) realizaram uma investigação com vista a encontrar o 

melhor ângulo de ataque para o aerofólio S825 da serie-S. Os cálculos do desempenho 

aerodinâmicos foram obtidos através do método CFD utilizando o modelo de turbulência 

SST. Os resultados numéricos foram verificados com dados experimentais de túnel de 

vento e com o cálculo com o código Eppler para validar a exatidão da simulação. A malha 

computacional utilizada consiste numa malha do tipo C com o domínio dividido em 61200 

elementos distribuídos em torno do aerofólio. De acordo com o resultado dos cálculos do 

coeficiente de sustentação, os autores concluíram que os resultados do modelo de 

turbulência SST estavam mais próximos dos resultados experimentais do que os 

resultados obtidos pelo código Eppler. Os resultados do código Eppler são um pouco 

superiores aos resultados experimentais para todos os ângulos de ataque. Ao comparar 

o modelo utilizado com o Eppler, mostra melhor concordância com os valores 

experimentais. Embora a relação entre o coeficiente de resistência e o ângulo de ataque 

obtida com o código Eppler tenha menor correlação entre os valores experimentais, os 

resultados do código Eppler têm uma maior correlação da razão do coeficiente de 

sustentação/resistência do que o modelo utilizado quando comparado com os resultados 

experimentais. Isto porque os coeficientes de resistência obtidos neste estudo são 

inferiores aos valores experimentais, assim a razão do coeficiente de 

sustentação/resistência é maior do que a obtida com os resultados experimentais. O 

maior valor de razão do coeficiente de sustentação/resistência é obtido em torno de um 

ângulo de ataque de 3° para cálculo numérico, mas para o estudo experimental, o valor 

máximo ocorre entre 4° e 5°. Os coeficientes de pressão ao redor dos aerofólios foram 

calculados para números de Reynolds de 106 e 2106 para o ângulo de ataque de -6° a 

10°. A diferença de pressão entre a superfície superior e inferior aumenta com o aumento 

do ângulo de ataque, o que resulta no aumento do coeficiente de sustentação. Este 
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estudo indica que o modelo de turbulência SST usado neste estudo pode prever as 

propriedades aerodinâmicas das pás dos aerogeradores. 

Arun et al. (2018) realizaram um estudo com o objetivo de aumentar a potência de 

uma pá de uma turbina eólica através das alterações na topologia da superfície das pás, 

esculpindo pequenas furos semelhantes aos utilizados nas bolas de golfes para a 

redução da resistência ao ar. O estudo consistiu na inclusão de ondulações de vários 

tamanhos e configurações na superfície das pás e analise usando o método CFD. A 

análise é realizada em duas etapas a primeira numa pá sem alteração da estrutura da 

superfície para a comparação e validação do método utilizado com outros resultados da 

literatura e a segunda através da análise do escoamento em torno de uma pá com 

pequenas ondulações incorporadas. As simulações foram realizadas com ar à 

temperatura ambiente e com velocidade de entrada de 12 m/s. Foi utilizada uma estrutura 

de referência móvel, com eixo de rotação em torno do eixo z. A velocidade de rotação 

utilizada foi de 2,2 rad/s.  O modelo de turbulência usado foi o k-w. Comparando os 

resultados das simulações verificou-se que a região de alta pressão na secção 

transversal da pá normal é significativamente maior comparada com a da pá modificada, 

o que implica um menor arrasto nas pás com ondulações. Verificou-se ainda que as 

ondulações adicionais aumentam o desempenho em cerca de 14,5%. Concluíram assim 

que a inclusão das ondulações na superfície das pás das turbinas eólicas aumentam os 

níveis de desempenho. 

Bazilevs Y., et al. (2016) realizaram um estudo com o objetivo de analisar o 

potencial de uma turbina eólica utilizando um modelo computacional descrito como um 

modelo isogeométrica de 120º que inclui apenas uma pá e posteriormente é triplicada 

formando as 3 pás de uma turbina de geometria normal, de modo a reduzir o tempo 

computacional. A simulação foi feita tendo em conta as condições reais do fluxo de vento 

sobre uma turbina com as mesmas dimensões da turbina NREL 5MW offshore (com 

comprimento total de 63 m, composta por uma série de perfis aerodinâmicos do tipo DU 

(Universidade de Delft). Com o modelo utilizado determinaram o momento da força 

responsável pelo movimento de rotação de uma pá que estava de acordo com os valores 

da literatura validando assim o modelo isogeométrico. 



 

17 
 

2.1 Fundamentos teóricos 
 

O vento é definido como o movimento do ar em qualquer direção. A velocidade do 

vento varia de baixas velocidades a velocidades do vento muito altas produzidas por 

furacões. O vento é formado quando o ar se move a partir de zonas de alta pressão para 

zonas onde a pressão do ar é baixa. As variações de temperatura sazonais e a rotação 

da Terra também afetam a velocidade e a direção do vento. 

 

2.1.1 Principais forças que influenciam a velocidade e 

a direção do vento na atmosfera  
 

A temperatura do ar varia entre o dia e a noite e de estação para estação devido 

as mudanças no aquecimento da atmosfera da Terra. Havendo diferenças no 

aquecimento da terra pelo sol, as massas de ar também apresentam temperatura 

diferentes, formando diferentes frentes de ar quente ou frio na atmosfera. As diferentes 

densidades devido às diferentes temperaturas causam movimentos de massas de ar 

dando origem aos ventos.  

A pressão atmosférica é igual ao peso de uma coluna de ar acima do ponto onde 

é medida e que chega ao topo da atmosfera a partir do solo. A pressão atmosférica 

diminui com o aumento da altitude e varia na superfície da Terra devido à topologia 

terrestre. Na superfície da Terra, o vento sopra das zonas de alta pressão para zonas de 

baixa pressão. A velocidade é determinada pelos gradientes de pressão. Quanto maior o 

gradiente de pressão, mais rápidos serão os ventos. 

Por outro lado, a força centrípeta também aumenta a velocidade do ar e influencia 

a direção do vento em torno do centro da circulação. Esta aceleração cria uma força 

perpendicular ao fluxo do vento e para dentro em direção ao centro de curvatura, devido 

à baixa pressão do centro.  

A rotação da Terra faz com que os ventos mudem de direção, criando o que 

chamamos de ventos predominantes. Essa mudança de vento, conhecida como o efeito 

Coriolis, faz com que os ventos no Hemisfério Norte se desloquem para a direita e os 

ventos no Hemisfério Sul se desloquem para a esquerda. (Barber David, 2019) 
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2.1.2 Aproveitamento da energia cinética do vento 
 

O vento é aproveitado para produzir a energia elétrica a partir da sua energia 

cinética obtida pelo movimento da massa do ar na atmosfera. A energia cinética é 

convertida em energia elétrica por turbinas eólicas. As turbinas são compostas por pás 

que captam o vento que conectado ao gerador produz energia elétrica. 

 

As turbinas eólicas modernas podem ser divididas em dois tipos: 

 

-Turbina Eólica de Eixo vertical (VAWT’s Vertical Axis Wind Turbines): 

São turbinas com eixo vertical, captam a energia dos ventos sem precisar alterar 

a posição do rotor com a mudança na direção dos ventos. Podem ser movidos por forças 

de sustentação e por forças de resistência, na Figura 2.1 estão ilustrados os principais 

tipos de turbinas de eixo vertical existentes. 

 

Figura 2.1- Tipos de aerogeradores de eixo vertical (McLean, 2018). 

 

-Turbina Eólica de Eixo Horizontal (HAWT’s Horizontal Axis Wind Turbines) 

São os tipos de turbinas mais comuns, de acionamento por forças de sustentação 

e aplicadas na maior parte dos parques de produção de energia elétrica. 

Atualmente a maior parte são constituídas por três pás, no entanto é possível ter 

turbinas com duas ou apenas uma pá (eventualmente com menor custo em material). A 
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principal desvantagem, destas turbinas com duas ou uma pá reside na estabilidade da 

turbina.  

 
 

Figura 2.2- Esquema da constituição de um aerogerador de eixo horizontal 
(https://learnforsustainability.wordpress.com/offshore-wind/). 

 
A  Figura 2.2 apresenta um esquema da constituição de um aerogerador de eixo horizontal: 
 

• O rotor é o sistema que consiste nas hélices ou pás que capturam a energia do 

vento e convertam em energia mecânica de rotação. O cubo une as pás ao eixo, 

fixa as pás em relação a direção do vento e transmite a rotação para o eixo de 

baixa velocidade através de um sistema hidráulico.  

• O sistema de transmisão inclui as partes rotativas e de transmissão da rotação 

até o gerador, consiste em eixos de baixa e alta velocidade, caixa de velocidades, 

acoplamento, freio mecânicos. 

• A cabine é onde ficam inseridas a caixa de engrenagens (que transmite o 

movimento entre o cubo do rotor e o gerador), o gerador (usa energia rotacional 

do eixo para gerar eletricidade usando eletromagnetismo), unidade de controlo 

https://learnforsustainability.wordpress.com/offshore-wind/
https://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/electromagnet.htm
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eletrónico (monitora sistema, desliga a turbina em caso de mau funcionamento e 

controla a posição do aerogerador), mecanismo de controle de posição (move 

o rotor para alinhar com a direção do vento) e Discos de travagem (para a rotação 

do eixo em caso de sobrecarga de energia ou falha do sistema). 

• A torre de uma turbina eólica de eixo horizontal, fornece o suporte sobre o qual os 

componentes eletromecânicos da turbina são mantidos na posição correta para 

capturar a maior parte da energia do vento. Para as turbinas eólicas onshore e 

offshore, a torre deve elevar o rotor de modo que suas lâminas estejam livres do 

solo e livres de obstáculos. Também deve colocar o cubo do rotor a uma altura tal 

que as pontas das pás estejam livres de qualquer camada turbulenta de ar próxima 

ao solo, pois isso pode causar um carregamento adicional de fadiga, além de 

reduzir a captura de energia (Manwell J. F., McGowan J. g. & Rogers A. L., 2009)..  

 
As HAWTs dominam a maioria da indústria eólica devido à sua maior eficiência e 

produção de energia em comparação com VAWTs. As VAWTs são inerentemente 

problemáticas na medida em que são instaladas perto do solo e, portanto, têm menor 

exposição ao vento que as HAWTs que podem ser instaladas a grandes altitudes em que 

podem captar mais vento, em contrapartida, as grandes altitudes exigem maiores 

problemas com a sustentação.  

Este trabalho centraliza então na aerodinâmica das HAWTs e os efeitos causadas 

pelas cargas de vento. 

As turbinas HAWTs podem ser:  

-Turbinas eólicas onshore - que são as turbinas eólicas terrestres, uma categoria 

de turbinas que são instaladas em terra. Possuem maiores alturas uma vez que em terra 

há maior rugosidade das superfícies, sendo que em maiores altitudes os ventos são mais 

estáveis.  

-Turbinas eólicas offshore - são as turbinas eólicas instaladas além da costa, são 

conhecidas como sistemas de energia offshore. O desenvolvimento da energia eólica 

offshore acelerou nos últimos anos devido a importantes recursos eólicos disponíveis nos 

oceanos. O vento offshore flui com maior velocidade e mais uniformidade do que em 

terra. 
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2.1.3 Aproveitamento da energia eólica pelas turbinas 

HAWTs 

A energia captada por uma turbina de eixo horizontal depende de alguns fatores 

como a densidade do ar, área varrida pelo rotor, o fator de potência da turbina e a 

velocidade do vento. A velocidade do vento depende da altura, sendo que perto da 

superfície terrestre a velocidade é mais condicionada por fatores como a rugosidade e 

outros fatores que obstruem o vento, aumentando a altura temos maiores velocidades de 

vento e mais constantes. 

Como a velocidade do vento normalmente aumenta com a altura, há um forte 

incentivo para aumentar a altura dos cubos da turbina a fim de capturar mais energia do 

vento. As alturas dos cubos das turbinas eólicas têm aumentado constantemente. Para 

a determinação do vento a altura do rotor aplica-se a extrapolação da altura do vento. 

A lei da potência (apresentado inicialmente por Hellman) e a lei logarítmica são os dois 

modelos analíticos mais usados para extrapolar a velocidade do vento para alturas mais 

altas em um local, ambos tem a mesma eficiência na previsão da extrapolação da altura 

do vento (Manwell J. F., McGowan J. g. & Rogers A. L., 2009). 

 

𝑈(𝑧)

𝑈(𝑧𝑟)
= (

𝑧

𝑧𝑟
)

𝛼

                                                                 (2.1) 

 

𝑈(𝑧)

𝑈(𝑧𝑟)
=

ln(𝑧 𝑧0⁄ )

ln(𝑧𝑟 𝑧0⁄ )
 ,                                                        (2.2) 

 

onde U(z) é a velocidade do vento a altura z, U(𝑧𝑟) é a velocidade do vento de referência 

na altura de referência 𝑧𝑟, α  é o expoente da lei de potência e z0 é a altura da rugosidade 

da superfície. 
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2.1.4 Limite de extração de energia cinética pelas pás 

da turbina eólica 
 

A extração de energia mecânica pelo rotor ocorre pela redução da energia cinética 

do vento que passa pela turbina. Segundo o limite de Betz, a extração máxima de 

potência do vento num escoamento permanente é de 59,26%, o que corresponde ao 

coeficiente máximo de potência é 0,5926 (limite de coeficiente de potência de Betz). As 

perdas adicionais na eficiência de uma turbina eólica na prática são causadas pelas 

forças de resistência sobre a turbina, pela pressão nas pás do rotor, turbulência do vento, 

perdas de energia na transmissão, etc. 

A determinação do limite de coeficiente de potência de Betz é explicado abaixo: 

 

Figura 2.3- Esquema da passagem do vento através da turbina (http://e-
lee.ist.utl.pt/realisations/EnergiesRenouvelables/FiliereEolienne/Generalites/Etudeappliquee/Etu
deappliqueeEolien3.htm). 

Tendo em conta a Figura 2.3, S1 é a área transversal do vento antes de chegar a 

turbina (escoamento livre), S é a área de varrimento da turbina e S2 a área transversal 

do vento depois da passagem pela turbina. A V1 é a velocidade do vento antes da 

passagem pela turbina, o V a velocidade durante a passagem pela turbina e V2 a 

velocidade do vento depois da passagem pela turbina. 

À medida que o vento passa pela turbina eólica, elas extraem energia cinética ao 

vento, aumentando a área transversal da velocidade do vento, diminui a sua velocidade 

http://e-lee.ist.utl.pt/realisations/EnergiesRenouvelables/FiliereEolienne/Generalites/Etudeappliquee/EtudeappliqueeEolien3.htm
http://e-lee.ist.utl.pt/realisations/EnergiesRenouvelables/FiliereEolienne/Generalites/Etudeappliquee/EtudeappliqueeEolien3.htm
http://e-lee.ist.utl.pt/realisations/EnergiesRenouvelables/FiliereEolienne/Generalites/Etudeappliquee/EtudeappliqueeEolien3.htm
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𝑉1 > 𝑉2      e        𝑆1 < 𝑆2 .                                                       (2.3) 

Considerando o fluxo de ar incompressível, de acordo com a equação da 

conservação da massa, temos a seguinte equação do caudal mássico do ar: 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝜌𝑆1𝑉1 = 𝜌𝑆𝑉 = 𝜌𝑆2𝑉2.                                                 (2.4) 

A força exercida pelo vento no rotor e a potência são calculados de acordo com a 

segunda lei de Newton 

𝐹 = 𝑚𝑎 = 𝑚
𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝜌𝑆𝑉. (𝑉1 − 𝑉2).                                         (2.5) 

O trabalho da força do vento exercida no rotor é dado por: 

𝑑𝑊 = 𝐹𝑑𝑥 .                                                                          (2.6) 

Assim, a potência extraída ao vento é dada por 

𝑃𝑒 =
𝑑𝑊

𝑑𝑡
= 𝐹

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐹𝑉 = 𝜌𝑆𝑉2. (𝑉1 − 𝑉2).                               (2.7) 

A potência associada à energia cinética é dada por: 

𝑃𝑒 =
Δ𝑊

Δ𝑡
=

1
2 𝑚𝑉1

2 −
1
2 𝑚𝑉2

2

Δ𝑡
=

1

2
𝜌𝑆𝑉(𝑉1

2 − 𝑉2
2).                               (2.8) 

Definindo V com uma velocidade média por 
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𝑉 =
1

2
(𝑉1 + 𝑉2),                                                                               (2.9) 

𝑃𝑒 = 𝜌𝑆𝑉2(𝑉1 − 𝑉2) =
1

4
𝜌𝑆(𝑉1

2 − 𝑉2
2)(𝑉1 + 𝑉2)                                   (2.10)  

Utilizamos o coeficiente b como sendo a razão entre a velocidade em 2 e a velocidade 

em1 temos então: 𝑏 =
𝑉2

𝑉1
. 

Substituindo na equação (2.10) temos: 

𝑃𝑒 =
1

4
𝜌𝑆𝑉1

3(1 − 𝑏2)(1 + 𝑏).                                                        (2.11) 

A potência associada à energia cinética (potência disponível na área de varrimento das 

pás) é dada por: 

𝑃𝑐 =
1

2
𝜌𝑆𝑉3                                                                          (2.12) 

O coeficiente de potência é dado pela razão entre a potência extraída ao vento e 

a potência da energia cinética, que é uma medida adimensional da eficiência de uma 

turbina eólica na extração de energia ao vento. 

𝐶𝑝 =
𝑃𝑒

𝑃𝑐
=

1
4 𝜌𝑆𝑉1

3(1 − 𝑏2)(1 + 𝑏)

1
2 𝜌𝑆𝑉1

3
 =

1

2
(1 − 𝑏2)(1 + 𝑏)                          (2.13) 

Derivando Cp em ordem a b, temos: 

𝑑𝐶𝑃

𝑑𝑏
=

1

2

𝑑

𝑑𝑏
[(1 − 𝑏2)(1 + 𝑏)] =

1

2
(1 − 3𝑏)(1 + 𝑏)                          (2.14) 
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Para calcular o máximo de 𝐶𝑃 iguala-se a equação (2.14) a 0 e obtém-se 

𝑏 =
1

3
 ∪  𝑏 = −1 

Substituindo 1/3 na equação (2.13) 

𝐶𝑝 =
1

2
(1 − 𝑏2)(1 + 𝑏) =

16

27
= 0,59259  .                                        (2.15) 

De onde se conclui que, que de acordo com a teoria de Betz, a energia máxima extraída 

pela turbina (limite de Betz) é de 59,26%. 

 

2.1.5 Caracterização da potência de um aerogerador 

HAWTs 

O coeficiente de potência, ou seja, a eficiência da pá da turbina, é considerado um 

fator importante na determinação do desempenho aerodinâmico dos HAWTs, que 

também pode ser definido da seguinte maneira (Chi-Jeng & Wei-Cheng 2016):  

𝐶𝑃 =
𝑃𝑚

𝑃𝑐
,                                                                     (2.16) 

onde 𝑃𝑚  é a potência mecânica, que é o produto do momento da força (também conhecido 

por torque ou binário mecânico extraído do rotor) pela velocidade de rotação (ω); e 𝑃𝑐 

dada pela Equação (2.12). 

O momento da força pode ser medido experimentalmente usando um sensor de 

momento em testes de túnel de vento ou a partir dos resultados numéricos (e.g. CFD). 

A potência mecânica, 𝑃𝑚 que é o aproveitamento mecânico na extração da 

velocidade do vento pelas pás, é dependente do coeficiente de potência de extração do 

vento, sendo assim é dada por: 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/power-coefficient
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/important-factor
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116301903#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116301903#!
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/mechanical-power
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/mechanical-torque
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/mechanical-torque
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/wind-tunnel-test


 

26 
 

𝑃𝑚 =
1

2
𝐶𝑝𝑆𝜌𝑉3                                                            (2.17) 

onde 𝐶𝑃 representa o coeficiente de potência (%); 𝜌 a massa volúmica do ar a 25ºC 

(𝜌 = 1,184 kg/m3); S (m2) a área varrida pelo rotor (𝜋 × 𝑅2) e V a velocidade total do vento 

(m.s-1). 

O momento da força (M) é dado por:  

𝑀 =
𝑃𝑚 

𝜔𝑟
 =  

1

2
𝜌𝑆𝑅𝑉2𝐶𝑞  ,                                          (2.18)  

onde 𝜔𝑟 é a velocidade angular do rotor (rad/s), R é o raio do rotor (m) e o 𝐶𝑞 é o 

coeficiente de momento dado por: 𝐶𝑞 =
𝐶𝑝

𝜆
 

O 𝜆 é a razão entre a velocidade da ponta da pá e a velocidade do vento (TRS, 

Tip Speed Racio) 

𝜆 =
𝜔𝑟𝑅

𝑉
                                                           (2.19) 

A razão da velocidade da ponta da pá (𝜆), depende do perfil aerodinâmico da pá 

usada, do número de pás e do tipo de turbina eólica. Em geral, turbinas eólicas de três 

pás operam com 𝜆 entre seis e oito, sendo sete o valor mais indicado. É desejável um 

alto valor de 𝜆, pois resulta em uma alta velocidade rotacional do eixo que permite a 

operação eficiente de um gerador elétrico, contudo operando nestas condições 

sobrecarregara a ponta das pás a fadiga e a danos que implicam tratamentos especiais 

para resistir a cargas maiores sobre ela (Yurdusev, Ata, & Çetin, 2006). 
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2.1.6 Curva de potência de uma turbina eólica  
 

O funcionamento de uma turbina eólica de eixo horizontal é dividido em quatro 

regiões, como mostra a Figura 2.4. 

 

Figura 2.4- Características da curva de potência de uma turbine eólica. (http://www.wind-power-
program.com/turbine_characteristics.htm)  

 

Primeira região: Quando a velocidade do vento está abaixo da velocidade de 

arranque, a turbina eólica não roda e não produz energia mecânica. A energia eólica 

incidente não é suficiente para superar as perdas internas da turbina eólica. 

Segunda região: Quando a velocidade do vento está acima da velocidade de 

arranque e abaixo da velocidade nominal do vento, a turbina eólica começa a produzir 

energia mecânica. Nesta região, a velocidade do rotor é controlada para extrair a 

potência máxima. As turbinas eólicas maioritariamente trabalham nestas condições, por 

isso são feitos alguns procedimentos para aumentar a potência das turbinas. Para isso 

deve-se determinar um ângulo de ataque ótimo entre outros procedimentos para que a 

turbina opere na velocidade ideal do rotor correspondente ao TSR ótimo (λopt) e ao 

coeficiente de potência máxima (CPmax ) (Asghar & Liu, 2018). 

Terceira região: Quando a velocidade do vento está acima da velocidade nominal 

do vento, mas abaixo da velocidade de corte, a turbina eólica é operada na velocidade 

nominal do rotor para produzir potência nominal de saída. A velocidade nominal do rotor 

http://www.wind-power-program.com/turbine_characteristics.htm
http://www.wind-power-program.com/turbine_characteristics.htm
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é obtida empregando o controle de pitch e operando a turbina eólica na variável TSR e 

no coeficiente de potência. Nesta região, a energia eólica incidente é suficiente para 

exceder a potência nominal de saída da turbina eólica. Portanto, devemos limitar a 

potência capturada ao seu valor nominal, operando a turbina eólica com baixa eficiência 

para a segurança de componentes elétricos e mecânicos (Asghar & Liu, 2018). 

Quarta região: Quando a velocidade do vento está acima da velocidade de corte, 

os travões são acionados para desligar a turbina eólica e evitar danos estruturais ou 

condições de insegurança. 

A Figura 2.5 mostra as Curvas de potência para as turbinas eólicas GE 1.5xle 

usada no presente estudo e para GE 1.5sle. 

 

Figura 2.5- Curvas de potência das turbinas eólicas GE 1.5xle 

(usada no presente estudo) e da GE 1.5sle. (GEA14954C15-

MW-Broch.pdf) 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/mechanical-component
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/mechanical-component
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/structural-damage
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2.1.7 Hélice da turbina eólica  
 

Para converter energia eólica cinética em energia elétrica, as turbinas eólicas 

utilizam as pás, que têm que suportar cargas de vento, cargas gravitacionais e 

centrífugas, por serem responsáveis por captar a energia cinética dos ventos e 

transformá-la em energia mecânica, a sua configuração influencia diretamente no 

rendimento global do sistema, sendo o componente mais característico de um sistema 

eólico. 

O número de pás pode variar (sendo maioritariamente o uso de três pás para as 

HAWTs), dependendo se é uma turbina eólica de eixo horizontal ou de eixo vertical. As 

pás das turbinas precisam de ser grandes para serem eficazes, sendo assim os 

engenheiros devem ser exigentes quanto aos materiais, que precisam ser leves e fortes. 

Esses fatores são fundamentais para ajudar as pás a permanecerem funcionais durante 

os efeitos de carga estrutural e condições climáticas adversas, incluindo ventos fortes, 

erosão de partículas do ar, acumulação de gelo, etc. (Forrister Thomas 2018). 

As pás das turbinas eólicas distinguem-se por um conjunto de características, 

sendo as mais importantes:  

- O comprimento que determina a área varrida pelo rotor;  

- O perfil das pás que é semelhante ao perfil das pás aeronáuticas;  

- A largura que é determinada pelo comprimento da corda do perfil (afeta a 

velocidade de arranque);  

- A corda (distância entre os pontos extremos do perfil);  

- O ângulo que forma a corda do perfil com a direção do vento.  

A Figura 2.6 mostra uma representação esquemática de uma pá de uma turbina eólica.

 

Figura 2.6- Representação esquemática de uma pá de uma turbina eólica. 

(Schubel & Crossley 2012)  

https://www.comsol.pt/blogs/improving-vertical-axis-wind-turbine-efficiency-with-cfd-simulation/
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É possivel projetar a forma ideal de uma pá de um rotor HAWT, determinando o 

comprimento da corda de acordo com o limite de Betz, velocidade do vento local e a 

altura. A teoria de otimização das pás de Betz é das mais simples, para velocidades de 

ponta de seis a nove, utilizando aerofólios com perdas pouco significativas devidos aos 

atritos. 

𝐶𝑜𝑝𝑡 =
2𝜋𝑟

𝑛
×

8

9𝐶𝐿 
×

𝑈𝑤𝑑

λ𝑉𝑟
                                                      (2.20) 

r é o raio; n o número de pás; CL o coeficiente de sustentação;   a razão de velocidade 

de ponta do local; 𝑉𝑟 = √𝑉𝑤
2 + 𝑈2 a resultante da velocidade do vento local; U a velocidade 

da pá;  Vw a velocidade do vento; Uwd  a velocidade do vento do modelo; Copt o 

comprimento da corda ótimo.  

Na Figura 2.7 apresenta-se uma representação esquematica da pá da turbina eólica 

usada no presente. 

 

Figura 2.7- Representação esquemática da pá da turbina eólica usada no presente 

estudo. 

S826 

S818 

S825 
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Para este modelo, a lâmina composta tem 43,2 m de comprimento e a geometria tem 

5 secções diferentes que são definidas por formas aerodinâmicas. Foram utilizados 3 

tipos de aerofólios usados para as várias secções da lâmina completa. A colocação dos 

aerofólios é baseada nas suas formas: o perfil do aerofolio S825 é o melhor para fins 

aerodinâmicos, por isso é colocado na ponta da lâmina, enquanto o perfil S818 é bom 

por causa das suas capacidades estruturais, então é colocado na raiz. Os aerofólios S825 

entre eles são dispostos de modo a suavizar a transição entre a ponta e a raiz. Uma pá 

eficiente consiste em vários perfis de aerofólio misturados em cada secção da lâmina, 

incluíndo geometrias de ponta específicas para reduzir as perdas.  

Para uma pá eficiente é necessário ter vários perfis de aerofólios misturados em cada 

secção da pá, incluíndo geometrias de ponta específicas para reduzir as perdas. Para 

facilitar a produção, várias simplificações podem ser feitas: Redução do ângulo de torção; 

Linearização da largura da corda; Reduzir o número de diferentes perfis de aerofólio. 

 

2.1.7 Aerodinâmica ao longo da pá  

A raiz da pá é a transição entre o suporte circular e o primeiro perfil de aerofólio, 

esta secção suporta as cargas mais altas. Tem uma velocidade relativa ao vento baixa 

devido ao pequeno raio do rotor. A baixa velocidade do vento leva à redução da 

sustentação aerodinâmica, obrigando a comprimentos da corda grandes. Portanto, o 

perfil da pá torna-se excessivamente grande no cubo do rotor. Nesta secção utiliza-se 

um perfil de aerofólio com baixa sustentação devido a integridade estrutural nesta região 

sujeita a cargas elevadas. Portanto, a região da raiz da pá tipicamente consiste em perfis 

de aerofólio espessos com baixa eficiência aerodinâmica. 

A parte central é aerodinamicamente significativa - a razão entre a sustentação e 

a resistência ao vento aumenta. Assim utilizam-se perfis de aerofólio o mais finos possível 

a fim de aumentar a eficiência da pá.  
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A ponta é aerodinamicamente crítica - a razão entres os coeficientes de 

sustentação e de resistência é maximizada. Portanto, usam-se aerofólios muito mais 

finas e geometrias de ponta especialmente concebidas para reduzir o ruído e as perdas.  

 

2.1.8 Aerofólios  

Um aerofólio corresponde ao corte da asa de um avião ou de uma pá de uma 

turbina eólica. No geral, a sua forma tem como objetivo gerar a máxima força de 

sustentação para a menor força de resistência à passagem do escoamento. De seguida 

apresenta-se a terminologia usada relativamente aos aerofólios, Figuras 2.8 e 2.9.  

(https://www.danubewings.com/airfoils-airfoil-terminology-and-definitions/) 

 

Figura 2.8- Representação esquemática de perfil de aerofólio. 

 

https://www.danubewings.com/airfoils-airfoil-terminology-and-definitions/
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Figura 2.9- Perfil dos aerofólios de diferentes cortes transversais de uma 

pá. (Schubel & Crossley 2012) 

A Linha da corda é a linha reta cruzando das bordas de ataque e de fuga do 

aerofólio, sendo a corda, o comprimento desta linha. 

A Linha de curvatura refere-se à curvatura do aerofólio, a forma da curvatura média 

é importante para determinar as características aerodinâmicas de uma secção de 

aerofólio.  

A borda (ou bordo) de ataque corresponde a parte frontal de um aerofólio. 

A borda (ou bordo) de fuga corresponde a parte traseira de um aerofólio.  

 

2.1.9 Cargas atuantes sobre as pás de uma turbina eólica 
 

Durante a operação de uma turbina eólica as principais fontes de carregamento 

das pás são: Aerodinâmicas; Gravitacionais; Centrífugas; Giroscópicas; Operacionais. 

 

Cargas aerodinâmicas: A carga aerodinâmica é gerada pela sustentação e 

resistência ao vento da secção do aerofólio das pás, que depende da velocidade do vento 

(VW), velocidade da pá (U), acabamento da superfície, ângulo de ataque (α) e de 

incidência (), Figura 2.10. O ângulo de ataque depende da torção e inclinação da pá. Os 

coeficientes de sustentação e de resistência aerodinâmicos produzidos criam uum 
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impulso útil (T) na direção da rotação absorvida pelo gerador e a força de reação (R). As 

forças de reação são substanciais e provocam uma flexão plana, que deve ser tolerada 

pela pá com deformação limitada. 

 

Figura 2.10- Representação das forças atuantes nas pás dos geradores eólicos. r=Raio; 

W=velocidade relativa; U(dr) = velocidade da pá; VW=Velocidade do vento; β=Ângulo de 

incidência; =Ângulo de ataque; T(dr)=Impulso; R(dr)=Reação; Lift =sustentação; 

Drag=resistência 

 

Cargas gravitacionais e centrífugas: são forças dependentes da massa, pelo que 

geralmente aumentam com o aumento do diâmetro da turbina. Portanto, turbinas com 

maiores diâmetros têm maiores cargas inerciais. A força gravitacional é definida 

simplesmente como massa multiplicada pela constante gravitacional, sendo a direção 

constante agindo em direção ao centro da terra. A força centrífuga é um produto da 

massa pela velocidade rotacional ao quadrado pelo raio e tem direção radial no sentido 

de dentro para fora.  

 

Cargas giroscópicas e operacionais: as cargas giroscópicas resultam da guinada 

durante a operação. São dependentes do sistema e geralmente menos intensas do que 

as cargas gravitacionais. As cargas operacionais também são dependentes do sistema, 

resultantes da conexão do pitch, rotações, travagem e do gerador, pode ser intensivas 

durante as operações de parada de emergência ou perda de rede. As cargas giroscópicas 

e operacionais podem ser reduzidas ajustando os parâmetros do sistema. Estas cargas 
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são significativamente menores do que as restantes pelo que qualquer pá que suporta as 

outras cargas geralmente suporta estas cargas.  

 

2.1.10 Forças aerodinâmicas sobre a secção do aerofólio  

O escoamento do vento sobre as pás do aerogerador pode ser melhor entendido 

analizando o seu comportamento em torno de secções bidimensionais das pás, Figuras 

2.11 e 2.12  

 

Figura 2.11- Representação do escoamento do ar em torno de 

aerofólio (Hansen, 2008). 

 

Figura 2.12- Representação das forças atuantes no 

aerofólio. V=Velocidade para o escoamento livre; 

L= Força de sustentação; D=Força de resistência ao 

movimento; F=Força resultante; M= Momento da força 

resultante (Hansen, 2008). 
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Os coeficientes de sustentação e arrasto CL e CD são definidos como 

𝐶𝐿 =
𝐿

(1
2⁄ 𝜌𝑉∞

2𝑐)
                                                                     (2.21) 

𝐶𝐷 =
𝐷

(1
2⁄ 𝜌𝑉∞

2𝑐)
                                                                     (2.22) 

Na concepção e fabricação de rotores de turbinas eólicas, é essencial para 

entender a eficiência das forças aerodinâmicas geradas nas pás. A força de sustentação 

que é responsável pelo rendimento de energia gerada pelo rotor deve ser maximizada. 

Por outro lado, a força de resistência que é gerada por atrito é uma força de resistência 

ao movimento do vento e deve ser minimizada. É recomendado uma força de sustentação 

muito grande para uma dada força de resistência para que o desempenho da turbina 

suficientemente aceitavél (Churchill, et al. 2014). 

O design de aerofólio de turbinas são iguais aos usados nas asas dos aviões para 

números de Reynolds semelhantes e espessuras de ponta das pás, etc. No entanto, 

outras considerações são tidas em conta na projeção de perfis de aerofólio específicos 

para turbina eólicas como resultado da diferenças nas condições de operação e de 

cargas mecânicas. Para projetar aerofólios para turbinas eolicas, parâmetros como 

relação entre velocidade de ponta, ângulo de passo, o ângulo de ataque são 

fundamentais. 
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3 Equações de governo 
 

O escoamento de fluidos em geral pode ser caracterisado pelos regimes laminar 

ou turbulento. No regime laminar, o movimento das partículas do fluido é ordenado, com 

todas as partículas a moverem-se em linhas retas, enquanto que o regime turbulento é 

caracterizado pelo movimento irregular das partículas do fluido. A turbulência também é 

caracterizada por recirculação, redemoinhos e aleatoriedade do movimento do fluido. 

Num fluxo turbulento, a velocidade do fluido num ponto é variável devido a mudança de 

direções do escoamento.  

O número de Reynolds é adimensional, permite caracterizar o regime de 

escoamento, e é dado pela razão entre as forças inerciais e as forças viscosas; 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝑙

𝜇
=

forças inerciais 

forças viscosas
 ,                                             (3.1) 

onde ρ é a massa volúmica, µ a viscosidade dinâmica, v a velocidade caracteristica 

e l o omprimento caracteristico. 

Quando as forças inerciais dominam as forças viscosas (o escoamento é mais 

rápido e Re é maior) e o escoamento tende a tornar-se turbulento. Quando as forças 

viscosas são dominantes, Re diminui (o escoamento torna-se mais lento) e o escoamento 

tende a torna-se laminar.  

 

 

http://www.nuclear-power.net/nuclear-engineering/fluid-dynamics/turbulent-flow/
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3.1 Equação de governo para o escoamento com 

Turbulência  

Fazendo uma generalização das equações de governo de modo a incluir os efeitos 

de compressibilidade e interações entre diferentes fases (Ahmed et al. 2013), a equação 

de continuidade usada no Fluent pode ser descrita da seguinte forma: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇. (𝜌𝑢) = 𝑆𝑚 ,                                                                    (3.2) 

onde o termo fonte Sm representa a massa adicionada. 

A equação da conservação do momento pode ser escrita como: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑢) + ∇. (𝜌𝑢 𝑢)  = −∇�̅� + ∇. (𝜏̿) + 𝜌𝑔 + 𝐹,                              (3.3) 

onde 𝑢 é a velocidade média, �̅� é a pressão estática média, 𝜏 é o tensor das tensões e 

𝜌𝑔 𝑒 𝐹 são as forças do campo gravitacional e as forças externas do corpo, 

respetivamente. O tensor das tensões 𝜏 é dado por 

𝜏̿ = 𝜇 [(∇𝑢 + ∇𝑢
𝑇

) −
2

3
∇�̅� 𝐼],                                      (3.4) 

onde, μ é a viscosidade, l é o tensor identidade, e o segundo termo do lado direito da 

equação é a consequência da dilatação volumétrica. 
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3.2 Modelação da turbulência 
 

A Simulação Numérica Direta (DNS-Direct Numerical Simulation), consiste em 

resolver as equações de Navier-Stokes diretamente, sem a imposição de um modelo de 

turbulência (Xiao & Cinnella, 2019).  

Não se podendo resolver todas as escalas da turbulência, surge o conceito de 

decomposição das escalas da turbulência, podendo ser realizada via filtragem temporal 

ou espacial.  

Quando se aplica o conceito de média temporal, decompondo a velocidade em 

uma parte média e outra flutuante, obtêm-se as Equações Médias de Reynolds (RANS –

Reynolds Average Navier-Stokes), Equações (3.2)-(3.3).  

Para os casos onde é aplicada a filtragem espacial das equações de Navier- 

Stokes surgem as equações filtradas, utilizadas na metodologia de Simulação de 

Grandes Escalas (LES –Large-Eddy Simulation).  

 

Modelo LES  

A metodologia LES ou método de Simulação de Grandes Escalas é uma 

metodologia intermédia entre a Simulação Direta (DNS) e a simulação via equações de 

Navier-Stokes com médias de Reynolds (RANS), nas quais os restantes modelos são 

baseados.  

Esta metodologia filtra as equações de Navier-Stokes e decompõe as variáveis do 

escoamento em duas partes: uma correspondente a grande escala (resolvida) e a outra 

a pequena escala (não resolvida ou modelada).  

Neste modelo de turbulência a velocidade é dividida em uma média local espacial 

e as flutuações em torno dessa média. Este modelo foca-se nos grandes vórtices, 

considerando os menores que se formam nas paredes, isotrópicos e muito semelhantes 

para diferentes tipos de escoamento, sendo, portanto, mais suscetível a ser modelado. 

Sob essa consideração, a técnica LES resolve os maiores redemoinhos de uma maneira 

explícita e os efeitos dos redemoinhos menores nos maiores redemoinhos são 

modelados usando um modelo de stress de sub-escala. Este modelo considera que os 

maiores redemoinhos contêm a maior parte da energia cinética do fluido em movimento, 
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eles transportam a maioria das propriedades conservativas e variam mais de fluxo para 

fluxo. Por outro lado, os menores redemoinhos são considerados mais “universais” e 

menos importantes no fluxo total, assim sendo, o erro introduzido nos cálculos são 

pequenos. Ao contrário dos modelos RANS, a técnica LES usa um processo de filtragem 

em vez de um processo de média. Isso significa que as informações obtidas para as 

maiores escalas são instantâneas e não representam uma informação média. 

Este modelo é menos utilizado nas simulações industriais devido aos requisitos de 

resolução excessivamente alta para camadas de limite da parede. Além disso, ao 

contrário de RANS, a malha não pode ser refinada somente na direção normal à parede, 

mas também deve resolver a turbulência no plano paralelo à parede. Isso só pode ser 

conseguido para fluxos com números muito baixos de Reynolds e em escalas 

geométricas muito pequenas (não mais de que 10-100 vezes a espessura da camada 

limite paralela à parede). Por esta razão, o uso de LES é recomendado apenas para 

fluxos onde as camadas de limite de parede não são relevantes e não precisam ser 

resolvidas ou para fluxos onde as camadas de limite são laminares devido ao baixo 

número de Reynolds. Para colmatar o problema foi criada uma extensão para este 

modelo que é o LES Wall-Modeled (WMLES), este permite o cálculo de fluxos limitados 

pela parede para números de Reynolds mais altos sem precisar de um aumento 

significativo da resolução da malha (Alonzo-García et al., 2016). 

 

Modelo de Spalart-Allmaras  

O modelo de Spalart-Allamars apresenta resultados muito bons para problemas 

de escoamentos parietais ligados à aerodinâmica.  

O modelo Spalart-Allmaras é um modelo relativamente simples de uma equação 

que resolve a equação de transporte modelada para a viscosidade cinemática 

(turbulenta). O modelo Spalart-Allmaras foi projetado especificamente para aplicações 

aeronáuticas e aeroespaciais envolvendo fluxos limitados pela parede e tem bons 

resultados para camadas limite submetidas a gradientes de pressão adversos. Possui 

algumas limitações, sobretudo para fluxos 3D, fluxos de tensões de corte livres, fluxos 

com forte separação (por exemplo, aerofólios, asas, fuselagens de aviões, mísseis, 

cascos de navios) (Bogos et al. 2015). 

https://aip.scitation.org/author/Bogos%2C+Stefan
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Modelo k-ε  

Às equações de Navier-Stokes (RANS) acrescenta duas equações com as 

variáveis da energia cinética da turbulência (k), Equação (3.5); e a taxa de dissipação da 

energia cinética de turbulência (ε), Equação (3.6). Este modelo é frequentemente 

utilizado em CFD para escoamentos industriais e transferência de calor. Possui 

limitações para escoamentos com gradiente adverso de pressão e curvatura forte de fluxo 

ou fluxo de jato. Tipicamente prevê uma separação atrasada e reduzida em relação às 

observações experimentais como por exemplo para corpos aerodinâmicos e difusores, 

portanto este modelo é menos recomendado para experiências de aerodinâmica externa. 

A equação aproximada do efeito da taxa de produção de energia cinética 

turbulenta (Alonzo-García et al., 2016), é dada por 

 

𝐷𝑘

𝐷𝑡
≈

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[
𝑣𝑡

𝜎𝑘

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + 𝑣𝑡

𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑥𝑗
(

𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑥𝑖
) − 𝜖,                                     (3.5)   

 

onde a energia cinética turbulenta (k) é função das flutuações das componentes da 

velocidade. 

𝑘 =
1

2
(𝑢,2 + 𝑣 ,2 + 𝑤 ,2)                                                              (3.6)   

 

A equação para a taxa de dissipação de energia cinética turbulenta (𝜖) é dada por 

 

𝐷𝜖

𝐷𝑡
≈

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[
𝑣𝑡

𝜎𝜖

𝜕𝜖

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐶1𝑣𝑡

𝜖

𝑘

𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑥𝑗
(

𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕�̅�𝑗

𝜕𝑥𝑖
) − 𝐶2

𝜖2

𝑘
                               (3.7) 

 

onde σk e σε são os “números de Prandtl efetivos”, relacionados com a difusão turbulenta 

de k e 𝜖 para a viscosidade turbulenta: 
𝑣𝑡

𝑣𝑘
⁄  e 𝜎𝜖 =

𝑣𝑡
𝑣𝜖

⁄ . A viscosidade turbulenta é 

modelada da seguinte forma:𝑣𝑡 ≈
𝐶𝜇𝑘2

𝜖
. 
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O uso das Equações (3.5) e (3.6) mostrou ser adequado para obter bons 

resultados em escoamentos turbulentos para a influência dos efeitos turbulentos médios 

(Alonzo-García et al., 2016) 

Os valores obtidos experimentalmente para as cinco constantes das equações 

(3.5) e (3.6) não são universais, por isso é preciso ajustar os valores das constantes de 

modo a obtermos resultados reais. 

 

Modelo k-ω  

Apresenta bom desempenho em escoamentos do tipo camada limite com 

gradiente adverso e favorável de pressão. A equação ω oferece várias vantagens em 

relação à equação . A equação ω pode ser integrada sem termos adicionais através da 

subcamada viscosa. Possui uma desvantagem pois possui sensibilidade relativamente 

forte da solução, dependendo dos valores de escoamento livre do κ e ω fora da camada 

limite. Por este motivo este modelo é menos recomendado. Para colmatar este problema 

foram concebidos alguns modelos como BSL e SST que são mais eficientes para calcular 

a separação de fluxo de superfícies lisas tornando assim mais precisos para fluxos 

aerodinâmicos. 

O modelo k-ω shear-stress transport (SST) foi desenvolvido para misturar 

eficazmente a formulação rigorosa e precisa do modelo padrão k-ω na região da camada 

limite. Este modelo permite aprimorar o modelo original nos seguintes aspetos: Combina 

o modelo original de Wilcox (modelo k-ω) para escoamentos próximos das paredes com 

o modelo padrão k– usado para escoamentos afastados das paredes usando uma 

função de mistura. As opções de transição e de corte são as do padrão k–ω. Não há 

opção para incluir a compressibilidade. Oferece benefícios semelhantes aos do padrão 

k–ω. A sua dependência da distância às paredes torna-o menos adequado para 

escoamentos de livres de tensões de corte.  (Bogos et al. 2015). 

A modelação da turbulência por este modelo é dada pelas seguintes equações: 

Energia cinética turbulenta: 

 

𝜕(𝜌𝜅)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝜅𝑢𝑗)

𝜕(𝓍𝑗)
= 𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+ 𝛽∗𝜌𝜔𝑘 +

𝜕

𝜕𝓍𝑗
[(𝜇 + 𝜎𝑘𝜇𝑡)

𝜕𝜅

𝜕𝓍𝑗
]                      (3.8) 

https://aip.scitation.org/author/Bogos%2C+Stefan
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Taxa de dissipação especifica: 

 

𝜕(𝜌𝜔)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝜔𝑢𝑗)

𝜕(𝑥𝑗)

=
𝛾

𝜈𝑡
𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
− 𝛽𝜌𝜔2 +

𝜕

𝜕𝓍𝑗
[(𝜇 + 𝜎𝜔𝜇𝑡)

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
] + 2(1 − 𝐹1)

𝜌𝜎𝜔2

𝜔

𝜕𝜅

𝜕𝓍𝑗

𝜕𝜔

𝜕𝓍𝑗
        (3.9) 

 

onde as funções: 

 𝐹1 = tanh (𝑚𝑖𝑛 [𝑚𝑎𝑥 (
√𝜅

𝛽∗𝜔𝑑
,
500𝑣

𝑑2𝜔
) ,

4𝜌𝜎𝜔2𝜅

𝐶𝐷𝜅𝜔𝑑2
])

4

,                (3.10) 

 𝐹2 = tanh (𝑚𝑎𝑥 (2
√𝜅

𝛽∗𝜔𝑑
,
500𝑣

𝑑2𝜔
))

2

                                       (3.11) 

 

e 

𝜏𝑖𝑗 = 𝜇𝑡 ( 
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
−

2

3

𝜕𝑢𝜅

𝜕𝑥𝜅
 𝛿𝑖𝑗) −

2

3
𝜌𝜅𝛿𝑖𝑗            (3.12) 

 

     𝐶𝐷𝜅𝜔 = 𝑚𝑎𝑥 (2𝜌𝜎𝜔2

1

𝜔

𝜕𝜅

𝜕𝑥𝑗

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
, 10−10)                     (3.13) 

 

A viscosidade turbulenta é dada pela expressão: 

 

𝜇𝑡 =
𝜌𝛼1𝜅

𝑚𝑎𝑥(𝛼1𝜔,  𝛺𝐹2)
                                                   (3.14)  

 

Cada uma das constantes é uma mistura de uma constante interna (1) e externa 

(2), combinada pela seguinte expressão:  

 

𝜙 = 𝐹1𝜙1 + (1 + 𝐹1)𝜙2 ,                                          (3.15) 
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onde 𝜙1 representa a constante 1 e 𝜙2 representa a constante 2. 

 

As constantes dos modelos são: 

 

.𝛾1 =
𝛽1

𝛽∗
−

𝜎𝜔1𝜅2

√𝛽∗
                 𝛾2 =

𝛽2

𝛽∗
−

𝜎𝜔2𝜅2

√𝛽∗
                  (3.16) 

 

Sendo as constantes do modelo: 

  𝛽∗ = 0,09;  𝜅 = 0,41; 𝛼1 = 0,31; 𝜎𝜅1 = 0,85;  𝜎𝜅2 = 1,0;  𝜎𝜔1 =  0,5; 𝜎𝜔2 = 0,856;      

 𝛽1 = 0,075;  𝛽2 = 0,0828. 
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4 Simulação numérica 
 

4.1 Metodologia e recursos utilizados 
 

Antes de se realizarem as simulações do vento em torno das pás do aerogerador 

selecionado é necessário construir a geometria da pá e o domínio computacional onde 

se irá resolver as equações governativas do escoamento bem com a respetiva malha que 

vai definir o número de equações algébricas resolvidas numericamente. As simulações 

são realizadas para diferentes cortes transversais da pá que constituem aerofólios com 

diferentes perfis das pás (secção 2D da pá) e para uma pá completa (simulação 3D). As 

simulações são realizadas com o software Fluent disponível no ANSYS. Este software 

disponibiliza um conjunto de ferramentas que permitem projetar e otimizar equipamentos 

de controlo de escoamentos de fluidos.  

O ANSYS disponibiliza um amplo conjunto de recursos de modelação e simulação 

que permitem resolver problemas de dinâmica de fluidos computacionais (CFD), que 

envolvem turbulência, transferência de calor, combustão para aplicações industriais. 

Podem ser aplicados para analisar o fluxo de ar sobre a asa de um avião, combustão 

num forno, o fluxo de sangue nos vasos sanguíneos, etc.  

A metodologia de resolução de um problema de dinâmica dos fluidos pelo ANSYS 

Fluent resume-se nas seguintes 7 etapas: 

1. Pré-Análise 

2. Geometria 

3. Malha 

4. Configuração da Física do problema 

5. Solução Numérica 

6. Resultados Numéricos 

7. Verificação e validação 
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As quatro primeiras etapas consistem no pré-processamento que envolve a 

criação da geometria, a geração da malha e definição das condições de fronteira que 

definem a física do problema. O fluent usa o método de volume finito (FVM) para 

discretizar as equações diferenciais que constituem as equações governativas (equações 

de Navier-Stokes). O solver permite obter soluções para as equações governativas para 

diferentes modelos de turbulência. No pós-processamento são disponibilizadas várias 

funções que permitem desde a determinação de forças até à visualização de fluxos. 

4.2 Modelos geométricos  
 

4.2.1 Perfis da pá do aerogerador 1.5MW xle  
 

Neste estudo foi utilizada uma pá de um aerogerador Ge Energy, 1.5xle. A pá 

possui 43,2 metros de comprimento e começa com uma forma cilíndrica na raiz e depois 

faz a transição para os aerofólios S818 na raiz, S825 no corpo e S826 para a ponta, 

Figuras 4.1 e 4.2. Esta pá tem uma inclinação que varia ao longo da pá, dando-lhe uma 

torção e um ângulo de inclinação na ponta da lâmina de 4 graus. 

 

Figura 4.1 -Geometria 3D da pá do aerogerador com a identificação das secções 

dos três perfis 2D estudados. 

S826 

S818 

S825 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/preprocessor
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/finite-volume-method
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/turbulence
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/visualization
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Figura 4.2 – Representação esquemática da geometria 3D da pá do aerogerador 

com as secções dos três perfis 2D estudados. 

 

4.2.2 Perfis dos aerofólios  
 

Nesta secção apresentamos os perfis dos aerofólios usados neste trabalho, vão 

ser utilizados os perfis da pá para a caracterização da aerodinâmica que são os perfis 

S818, S825 e S826. Também é apresentado o perfil NACA0012 para validação do 

método numérico usado no presente estudo. 

Perfil NACA0012 

Os aerofólios NACA são identificados através das iniciais de National Advisory 

Committee for Aeronautics, seguidas de 4 dígitos. O primeiro dígito expressa a curvatura 

(em percentagem), o segundo dígito fornece a localização do ponto da curvatura máximo 

e os dois últimos dígitos dão a espessura (em percentagem), Figura 4.3.  
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Figura 4.3- Representação do perfil NACA0012. 

Perfis S818, S825 e S826 

Da pá utilizada para a análise 3D neste trabalho retiramos três perfis; o perfil S818 

na raíz da pá, o perfil S825 na zona  intermedia e o perfil S826 na ponta da  pá, ver Figura 

4.1 e Figuras 4.4 - 4.6. 

 

Figura 4.4- Representação do perfil S818. 

 

Figura 4.5- Representação do perfil S825 

 

Figura 4.6- Representação do perfil S826 
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4.3 Malhas 

Antes de se proceder à construção das malhas foram importadas as coordenadas 

que definem os perfis dos aerofólios a partir da base de dados do portal Airfoil Tools para 

o suporte de desenho Design Modeler do ANSYS Fluent, Figura 4.7. De seguida 

procedeu-se ao desenho das linhas (projeções) de modo a construir uma malha 

estruturada. As coordenadas encontram-se no Anexo. 

Figura 4.7 - Perfil NACA0012, após importação para o Design Modeler. 

 

4.3.1 Suporte para a Malha 1 
 

Para a geometria do NACA0012 teve-se em conta a simetria do perfil para 

construir um suporte único, uma vez que não apresenta problemas com as projeções na 

referida geometria. Assim sendo, as dimensões do suporte desenhado foram de 25 m de 

diâmetro para o arco frontal que define a fronteira inlet e 15 m para o comprimento do 

retângulo atrás do aerofólio. As linhas interiores definem as linhas de projeções usadas 

na definição da malha, de acordo com a Figura 4.8. 
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Figura 4.8 – Linhas que definem as fronteiras do domínio computacional e 

as projeções para o Perfil NACA0012. 

 

4.3.2 Suporte para a Malha 2 

A segunda geometria que foi construída de modo a termos um suporte adaptável 

a perfis não simétricos sem necessidade de fazer projeções na geometria. Assim sendo, 

construiu-se uma geometria sem projeções interiores em que as dimensões do suporte 

desenhado foram de 12,5 m de raio para o arco frontal e 12,5 m para o comprimento do 

retângulo atrás do aerofólio. Foi feito um círculo interior que envolvesse o perfil do 

aerofólio com um raio de 2 m e ainda definida uma região, que envolve o aerofólio, com 

um perfil igual e duas vezes maior que o aerofólio, para permitir uma melhor estruturação 

do ambiente circundante ao perfil analisado, de acordo com a Figura 4.9. 
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Figura 4.9 – Linhas que definem as fronteiras do domínio computacional e das regiões 

com malhas de diferentes resoluções. 

 

4.3.3  Geração da malha 

Após a conclusão da geometria foi executado a aplicação Meshing de modo a 

gerar as malhas computacionais usadas nas simulações. Foram geradas duas malhas 

computacionais para o estudo dos aerofólios. As malhas são do tipo C, e encontra-se 

mais refinada em torno da superfície do aerofólio.  

A primeira malha foi feita para o estudo do aerofólio NACA0012, para diferentes 

ângulos de ataque para servira para validar o método numérico usado nesta tese. 

A segunda malha é adaptável a geometrias de aerofólios com diferentes formas e 

simetrias. 



 

52 
 

Para a criação da malha definiram-se as linhas de projeção, perto do aerofólio de 

modo a termos uma malha mais refinada visto ser a região, onde ocorrem as maiores 

variações das variáveis estudadas assim a malha encontra-se mais refinada junto à 

parede do aerofólio e à medida que se afasta torna-se gradualmente mais grosseira.  

 

4.3.3.1 Malha 1 

A Malha 1 foi construída para o perfil NACA0012 que possui uma forma simétrica, 

portanto foi mais fácil construir as linhas de projeções interiores e por isso não foi 

necessário utilizar mais meios de refinamento da malha. Os principais critérios utilizados 

na definição e refinamento da malha 1 foram os seguintes: 

Face sizing – Esta ferramenta permite aumentar o refinamento na secção do 

aerofólio e especificar o tamanho dos elementos na malha, os números de divisões e 

tamanho da divisão nas fronteiras que limitam as diferentes zonas, Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 – Geometria com as linhas divisórias para geração das malhas. 
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Face meshing - A Tabela 1 mostra as características da Malha 1 em cada uma das 

zonas (Face meshing). A Figura 4.11 mostra a malha obtido com a seleção dos 

parâmetros da Tabela 4.1. 

Tabela 4.1- Características da Malha 1. 

Face meshing Quadrilátero 

Edge Sizing (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) 

Nº de divisão 100 

Bia fator 50 

Edge Sizing (K)no bias Nº de divisão 25 

 

 

 

Figura 4.11 – Quatro vistas da Malha 1, para o caso do perfil NACA0012. 
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4.3.3.2 Malha 2 
 

A Malha 2 foi adaptada para ser utilizada em todos perfis de aerofólios estudados. 

A Tabela 4.2 apresenta os principais critérios utilizados de definição e refinamento da 

Malha 2 e as Figuras 4.12-4.14 diferentes etapas utilizadas no refinamento. 

Tabela 4.2- Principais critérios utilizados na definição e refinamento da Malha 2. 

 

Facing Sizing (A) 

Type Element Size 

Behavior Soft 

Elemento size 0,2 m 

Facing Sizing (B) 

Type Element Size 

Behavior Soft 

Elemento size 3e-002m 

Facing Sizing (C) 

Type Element Size 

Behavior Soft 

Elemento size 0,01 m 

Para 𝛼=00 

 

 

Inflation (D) 

Boundary Airfoil 

Inflation Option First Layer Thickness 

First Layer Thickness 10-6m 

Growth rate 1,12 

Maximum Layers 50 

Edge Sizing (E) 

Geometry Airfoil 

Type Number of Divisions 

Behavior Soft 
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Number of Divisions 8001 

Bias Type _   ___   _____   ___   _ 

 

 

Edge Sizing 2 (E) 

 

Geometry  Number of Divisions 

Type Airfoil 

Behavior Hard 

Number of Divisions 1000 

Bias Type No bias 

Para 𝛼≠00 

 

 

Inflation (D) 

Boundary Airfoil 

Inflation Option First Layer Thickness 

First Layer Thickness 2*10-6m 

Maximum Layers 40 

Growth rate 1,12 

 

 

Edge Sizing (E) 

Geometry  Airfoil 

Type Number of Divisions 

Behavior Soft 

Number of Divisions 2000 
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Figura 4.12- Refinamento da malha para as zonas envolvente do aerofólio.  

 

 

Figura 4.13- Refinamento da malha na camada do aerofólio para ângulos de 

ataque 00.  
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Figura 4.14- Refinamento da malha na camada do aerofólio para ângulos de ataque 

diferentes de 0º. 

A Figura 4.15a mostra a vista geral e de pormenor para a malha 2 do perfil S825, 

verifica-se que a malha torna-se mais refinada à medida que se aproxima da parede do 

perfil em estudo. 
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Figura 4.15a- Vista geral da Malha 2 em todo domínio computacional e três vistas da 

para o caso do perfil S825. 

As Figuras 4.15b - 4.15d mostram vistas de pormenor da Malha 2 em torno dos 

perfis NACA0012, S818 e S826 para a caracterização da aerodinamica. A malha em 

contacto com o aerofolieo é estruturada. No resto do dominio é não estruturada.  
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Figura 4.15b-  Vista de pormenor da Malha 2 em torno do perfil NACA0012. 

 

Figura 4.15c- Vista de pormenor da Malha 2 em torno do perfil S818. 

 
Figura 4.15d- Vista de pormenor da Malha 2 em torno do perfil S826. 
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4.4 Condições fronteira 

As condições de fronteira mais utilizadas no estudo dos escoamentos de fluidos 

são revistas nas secções seguintes de acordo com ANSYS Fluent (Fluent 6.3 User´s 

Guide). 

4.4.1 Velocidade de entrada (Velocity inlet) 
 

Esta condição descreve um perfil de velocidade na entrada do domínio 

computacional (bidimensional ou tridimensional). Aplicada em analise de fluxos 

incompressíveis, como fluxos externos sobre geometrias complexas ou fluxos internos 

em diferentes secções. Não é recomendado para fluxos compressíveis. Permite 

especificar a magnitude e a direção de um perfil de velocidade uniforme. Outros perfis de 

velocidade, como por exemplo parabólico, sinusoidal e logarítimo, também podem ser 

impostos através de funções definidas pelo utilizador. Para fluxos turbulentos, o software 

permite definir os níveis de turbulência na entrada ou no domínio usando métodos 

diferentes. Além disso, em estudos de energia e análise de transferência de calor e 

massa, diferentes parâmetros como temperatura do fluxo ou fluxo de calor podem ser 

estabelecidos na entrada do domínio. 

 

4.4.2 Pressão de entrada (Pressure inlet) 

As condições de fronteira “Pressão de entrada” são usadas para definir a pressão 

dos fluidos nas entradas do fluxo, juntamente com todas as outras propriedades 

escalares do fluxo. Esta condição fronteira pode ser usada para fluxos compressíveis e 

incompressíveis. Para fluxos incompressíveis, a pressão total pode ser modelada da 

seguinte forma, 
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𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 +
1

2
𝜌𝑉2,                                                (4.1) 

onde a pressão total é conhecida, e é equivalente à soma da pressão estática na entrada, 

também conhecida como pressão manométrica supersónica/pressão manométrica inicial 

e uma pressão dinâmica, que não é necessariamente conhecida. 

 

4.4.3 Fluxo de saída (Outflow) 

A condição fronteira de "Fluxo de saída" representa um corte artificial através do 

campo de fluxo, semelhante à condição de velocidade de entrada. As condições de 

conservação de massa (caudal) são usadas, frequentemente, para estudar escoamentos 

numa fração do campo de fluxos. Esta condição permite simular numericamente o 

domínio completo (o que pode ser dispendioso em termos computacionais). Nesses 

casos, a uma dada distância da entrada do domínio é definida a saída do fluxo, impondo 

a condição de saída. A principal diferença entre a condição de entrada e a condição de 

saída é que não há informações de fluxo disponíveis fora do domínio computacional para 

uma condição de fluxo de saída. Em contraste, para a condição de entrada, há sempre 

informações sobre o fluxo de entrada. 

Para casos mais complexos em que existem estruturas de fluxo com recirculação, 

pode haver problemas devido à reentrada de massa devido à existência de vórtice, por 

exemplo. Para estes casos usa-se uma condição de fronteira convectiva generalizada, 

|
𝜕𝜙

𝜕𝑡
+ 𝑈𝑐𝑜𝑛𝑣

𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑖
|

outlet

= 0.                                                        (4.2) 

A última equação representa o fluxo na direção principal e Uconv é a velocidade 

convectiva média na saída, aproximada pelo valor do fluxo da massa na saída. 
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4.4.4 Pressão de saída (Pressure outlet) 

A condição fronteira da “Pressão de saída” exige a especificação de uma pressão 

estática (manométrica). O valor da pressão estática especificado é usado apenas 

enquanto o fluxo é subsónico. Se o fluxo se tornar localmente supersónico, a pressão 

especificada não será mais usada, a pressão será extrapolada do fluxo no interior. 

. 

4.4.5 Paredes (Walls) 

Para fluxos viscosos, as condições de velocidade do fluxo nas paredes são 

identificadas como u = v = w = 0, para reproduzir a formação da camada limite dinâmica. 

Em alguns casos, quando a resolução do fluxo dentro da camada limite não é necessária 

(por exemplo, em fluxos externos sobre um corpo imerso, não há necessidade de resolver 

a camada limite nas paredes que delimitam o domínio), valores de tensões de corte iguais 

a zero são impostos, o que é conhecido como paredes deslizantes. Além de prescrever 

valores para tensões de corte, valores de temperatura ou valores de fluxo de calor normal 

podem ser impostos e são particularmente úteis para análise térmica. Também é possível 

definir valores de rugosidade da parede, que são especialmente úteis em estudos de 

escoamentos turbulentos, bem como movimentos de translação e rotação das paredes 

em relação aos mesmos sistemas de referência. 

 

4.4.6 Condição fronteira periódica 

A condição fronteira periódica é útil para reduzir o tamanho do domínio estudado, 

economizando tempo de simulação nos casos em que a geometria de determinado 

problema e o padrão de fluxo têm características que são repetitivas e periódicas ao longo 

de um determinado comprimento característico “L”. O comportamento de fluxo periódico 
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pode ser encontrado em muitas aplicações, como canais de permutadores de calor, fluxo 

em torno de tubos e fluxo totalmente desenvolvido em tubagens e condutas. Existem dois 

tipos de periodicidade, como periodicidade translacional e rotacional. Para periodicidade 

de rotação, uma pressão constante é definida ao longo dos planos de periodicidade, 

definindo também um eixo rotacional no fluido nos estudos relacionados com 

turbomáquina. Em relação à periodicidade translacional, uma queda de pressão finita 

pode ser definida entre dois planos periódicos. Além disso, um fluxo de massa pode 

também ser definido. 

4.4.7 Condições fronteira do presente estudo 2D 
 

Após a construção da malha foram definidas as condições fronteira (Figura 4.8) e 

as propriedades do ar à temperatura de 20ºC (ρ=1,204 kg/m3 e µ =1,81910-5 Pa.s) o 

que corresponde a um Re~106. 

Na entrada, impôs-se a condição “Velocidade de entrada” (Velocity inlet); com a 

velocidade com uma magnitude de 15,16 m/s tendo em conta os respetivos ângulos de 

ataque. 

Na saída, foi imposta a condição “Pressão de Saída” (Pressure Outlet) predefinida 

no Fluent, isto é, igual à pressão atmosférica.  

Nas paredes do aerofólio, considerou-se que a velocidade é nula (condição de não 

deslizamento).  

4.5 Geometria 3D da pá 

O modelo da turbina eólica é simétrico em relação ao seu eixo de 3600 a partir do 

seu centro de rotação, sendo assim a turbina pode ser modelada usando uma única pá 

em um segmento de domínio de 120º com faces periódicas reduzindo assim o domínio 

computacional e o tempo de computação. O domínio computacional sendo único pode 

ser triplicado nas faces periódicas formando as três pás num domínio circular de 3600 

como esta representado na Figura 4.14, onde também estão representadas as fronteiras 

computacionais. 
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Figura 4.16- Dominio computacional para o escoamento 3D em torno da pá e identificação das 

fronteiras. 

 

 

Entrada de Velocidade-Topo 

Entrada de Velocidade 

Velocidade 
Fronteira Periódica  

Saída de 

pressão 

Parede (Pá) 
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A área de entrada da velocidade do vento é definida com um raio de 120 m, 

colocada a 90 m da pá e ajustada à velocidade do vento. Na saída é imposta a pressão 

atmosférica e tem uma área circular com um raio de 240 m. Está afastada 350 m da pá 

da turbina. A superfície externa do domínio também é considerada como uma entrada do 

vento a mesma velocidade que a entrada primária.  

 

4.5.1 Malha 3D 

A malha utilizada na simulação é uma malha não estruturada, refinada nas paredes 

para permitir melhores resultados nas pás, os principais critérios utilizados na construção 

da malha estão apresentados na Tabela 4.3. A Figura 4.17 mostra vistas de pormenor da 

malha. 

Tabela 4.3- Principais critérios utilizados na definição e refinamento da Malha 3D. 

Match Control 

High geometry selection Periodico 1 

Low geometry selection Periodico 2 

Axis of rotation Global coordinates system 

Face Sizing 

Scoping method Parede (pá) 

Type Element Size 

Behavior Hard 

Elemento size 0,3m 

Inflation(D) 

Geometry Todo a geometria 

Boundary scoping method Parede (pá) 

Inflation option Smooth transition 

Transition ratio Default 
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Growth rate 1,2 

Maximum Layers 5 

Body Sizing 

Geometry Todo a geometria 

Type  Sphere of Influence 

Sphere center Coordinate System 

Sphere radius 30m 

Element size 2m 

 

 

Figura 4.17 - Malha 3D com vistas de pormenor. 
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4.5.2 Condições fronteira do modelo 3D 

Para as condições fronteira considerou-se a velocidade rotacional da pá definida 

como sendo -2,22 rad/s em torno dos do eixo de zz. 

Nas fronteiras “Entrada de velocidade” e “Entrada de velocidade no topo”, definiu-

se a velocidade com magnitude -12 m/s e -15,16 m/s na direcção do eixo zz. As fronteiras 

periódicas foram admitidas como interfaces rotacionais com um ângulo de deslocamento 

de 120º, Figura 4.16. 

 

4.6 Métodos numéricos  

O solver é a parte do CFD que nos permite a obtenção das soluções para as 

equações do governo. É o mecanismo responsável pela aplicação das técnicas 

numéricas e algoritmos para a resolução dos problemas físicos. 

Os métodos de resolução das equações de governo para o escoamento de fluidos 

podem ser classificados em métodos de acoplamento e métodos de segregação. 

Os métodos de acoplamentos procuram resolver o sistema completo de equações 

a cada ciclo computacional, acoplando as equações de conservação da quantidade de 

movimento e da continuidade. Sendo o caminho mais imediato para resolver as equações 

de conservação da quantidade de movimento, pois reduz os passos do algoritmo para 

encontrar a solução, mas possui maior dificuldade na sua implementação por ter termos 

convectivos não lineares. 

Os métodos de segregação procuram o desacoplamento entre as equações, 

separando o sistema não-linear em problemas mais simples que podem ser resolvidos 

sequencialmente. 
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As equações que governam os escoamentos podem ser resolvidas através do 

recurso a dois métodos numéricos; o Solver baseado na densidade (Density-Based 

solver) e o Solver baseado na pressão (Pressure-Based solver). 

O Solver baseado na pressão é utilizado para fluxos incompressíveis de baixa 

velocidade, enquanto que o Solver baseado na densidade é usado principalmente para 

fluxos compressíveis com velocidade elevadas. Ambos os métodos podem ser utilizados 

numa ampla gama de condições de fluxo e para ambos os métodos o campo de 

velocidades é obtido a partir das equações da quantidade de movimento. O que difere 

nas duas abordagens é que o Solver baseado na densidade, a equação de continuidade 

é usada para obter o campo de densidade, enquanto que o campo de pressão é 

determinado a partir da equação de estado. Por outro lado, na abordagem baseada na 

pressão, o campo de pressão é obtido resolvendo-se a equação de pressão ou correção 

de pressão que é obtida pela manipulação das equações de continuidade e da 

quantidade de movimento. 

O sistema de equações pode ser resolvido a partir da formulação explícita ou 

implícita: 

Formulação implícito: Para uma determinada variável, o valor desconhecido em 

cada célula é calculado usando uma relação que inclui valores existentes e 

desconhecidos das células vizinhas. Portanto, por cada variável desconhecida aparecerá 

mais de uma equação no sistema, e essas equações devem ser resolvidas 

simultaneamente para fornecer as quantidades desconhecidas. 

Formulação explícito: Para uma determinada variável, o valor desconhecido em 

cada célula é calculado usando uma relação que inclui apenas os valores existentes. 

Portanto, cada valor desconhecido aparecerá em apenas uma equação no sistema e as 

equações para o valor desconhecido em cada célula podem ser resolvidas de cada vez 

para fornecer as quantidades desconhecidas. 
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A linearização das equações para a resolução na forma implícita ou explícita 

aplica-se apenas para equações de governo acopladas. 

O método numérico usado (Solution Methods) foi o algoritmo SIMPLE para 

estados estacionários e para a discretização espacial usou-se o esquema upwind de 

segunda ordem (Second Order Upwind). As soluções das equações de governo foram 

obtidas quando o resíduo das equações de governo foi menor do que 10-6, no geral esta 

condição foi obtida para um número menor do que 3000 iterações. Para os valores de 

referência escolheu-se os valores definidos na fronteira de entrada. 

Para a resolução das equações de governo para o problema 3D, usou-se algoritmo 

Coupled para estados estacionários, para a discretização espacial o esquema upwind de 

segunda ordem, para pressão o esquema padrão e para a energia cinética turbulenta o 

esquema upwind de primeira ordem. Como critério de convergência definiram-se os 

resíduos com um valor de 10-6 ou o número máximo de 1500 iterações. Para os valores 

de referências usaram-se os valores dos parâmetros da fronteira de Entrada. 
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5 Apresentação e análise dos resultados 

Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados das simulações 2D em 

torno dos aerofólios NACA0012, S826, S825 e S818 e das simulações 3D em torno de 

uma pá do aerogerador objeto do presente estudo (GE 1.5xle) caracterizada pelos perfis 

dos aerofólios S826, S825 e S818. Os resultados são comparados com outros resultados 

disponíveis na literatura (Abbott & von Doenhoff (1959), Gregory & O'Reilly (1970), 

McCroskey (1987) e Ladson et al. (1987)). O estudo do aerofólio NACA0012 foi realizado 

para validação dos nossos resultados. Todas as simulações foram realizadas para 

número de Reynolds de 106. As equações de governo dos escoamentos foram resolvidas 

numericamente pelo método dos volumes finitos recorrendo ao software Fluent. Dos 

modelos disponibilizados pelo software para a turbulência escolhemos o modelo k-w 

SST. Foram investigados os coeficientes de resistência, sustentação e os coeficientes de 

pressão ao longo dos aerofólios bem como as distribuições das velocidades e pressões 

nas proximidades aerofólios e da pá do aerogerador com a finalidade de compreender e 

caracterizar a eficiência do aerogerador estudado.  

 

5.1 Verificação e validação  
 

Primeiramente para a realização deste estudo foram construídas diferentes malhas. 

Das malhas estudadas apenas apresentamos a análise de duas destas malhas que 

melhor simulam os resultados experimentais por Sheldaht & Klima, (1981). Neste sentido 

foi feito um estudo para a escolha da melhor malha quando comparada com os resultados 

experimentais de Cd e Cl. Na Figura 5.1 são comparados os coeficientes de sustentação 

e de resistência em função do ângulo de ataque para as duas malhas com os resultados 

experimentais, 
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Figura 5.1- Comparação dos coeficientes das forças 

aerodinâmicas da Malha 1 e da Malha 2 em relação aos 

resultados experimentais obtidos por Sheldaht & Klima, (1981). 

 

 

Podemos verificar que a Malha 2 possui melhores resultados que a Malha 1 

comparando com os resultados experimentais quer em relação aos coeficientes de 

sustentação quer em relação ao coeficiente de resistência, sendo assim todo o nosso 

estudo procede-se com a utilização da Malha 2. 

 

Nesta secção apresenta-se um estudo para o perfil NACA0012 com o objetivo de 

validar o método numérico usado no presente estudo relativamente com a utilização da 

Malha 2. A validação é feita por comparação dos coeficientes de resistência e de 

sustentação com os resultados experimentais  obtidos por Abbott & von Doenhoff (1959), 

Gregory & O'Reilly (1970), McCroskey (1987) e Ladson et al. (1987) em função do ângulo 

de ataque para o número de Reynolds Re = 6106 e número de Mach M = 0,15.  

Na Figura 5.2 são comparados o coeficiente de sustentação em função do ângulo 

de ataque e na Figura 5.3 o coeficiente de resistência em função do coeficiente de 

sustentação.  
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Figura 5.2- Coeficiente de sustentação em função do ângulo de 

ataque. Comparação dos resultados obtidos por CFD (presente) 

com resultados experimentais. 

 

Figura 5.3- Coeficiente de resistência em função do coeficiente de 

sustentação. Comparação dos resultados obtidos por CFD 

(presente) com resultados experimentais. 
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A Figura 5.2 mostra que os resultados numéricos para o coeficiente de resistência 

têm uma boa concordância com os resultados experimentais. A Figura 5.3 mostra que os 

resultados numéricos e experimentais de Cd em função de Cl têm o mesmo 

comportamento, contudo para os valores mais elevados de Cd e Cl os resultados 

numéricos para o presente estudo afastam-se significativamente dos experimentais. 

 

 

5.2 Aerofólio NACA0012 
 

O estudo foi feito para o fluxo do ar com viscosidade, caraterizado por um número 

Reynolds de 106, em torno do aerofólio NACA0012 para ângulos de ataque até 18º.  

 

5.2.1 Coeficientes aerodinâmicos (Cd, Cl) 
 

Os coeficientes aerodinâmicos analisados são os coeficientes de resistência (Cd) e 

de sustentação (Cl). Na Tabela 5.1 e nas Figura 5.4-5.6 são apresentados os nossos 

resultados e comparados com os valores numéricos (airfoiltools NACA0012) 

disponibilizados no site http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=n0012-il#polars, 

obtidos pelo método XFOIL para um nível de turbulência Ncrit = 9 e número de Mach = 0 

e com os resultados experimentais obtidos por Sheldaht & Klimas (1981). 

Observou-se que o coeficiente de sustentação aumenta com o ângulo de ataque 

até aproximadamente α=15o observando-se de seguida uma diminuição para o ângulo 

de 18o, enquanto que o coeficiente de resistência permanece com valores menores que 

0,018 até 100, após o qual há um aumento progressivo mais acentuado. A comparação 

com os resultados obtidos pelo método XFOIL, mostra que ambos apresentam um 

comportamento semelhante. As diferenças relativas percentuais são menores do que 

20% excepto para  =18º onde as diferenças são ~50% para o Cd e ~120% para o Lf. 
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Tabela 5.1 -Comparação dos coeficientes de resistência e sustentação para Re = 106 com 

dados retirados da literatura para o NACA0012. 

 (º) 
Cd 

(Presente) 
Cl 

(Presente) 

Cd 
(airfoiltools 
NACA0012) 

Cl 
(airfoiltools 
NACA0012) 

Cd 
(Sheldaht & 
Klima, 1981l) 

Cl 
Sheldaht & 

Klima, 1981l) 

0 0,00670 -0,0003 0,00540 0,0000 0,0065 0,000 

5 0,01024 0,50532 0,00847 0,5572 0,0091 0,550 

8 0,01361 0,78119 0,01208 0,9103 0,0119 0,880 

10 0,01717 0,94293 0,01499 1,0808 0,0147 1,0512 

12 0,02229 1,0753 0,01931 1,2457 0,0180 1,1212 

15 0,03672 1,18959 0,03158 1,3814 0,0245 0,7108 

18 0,02140 0,56153 0,08773 1,2685 0,2520 0,603 

 

 

Figura 5.4 - Comparação do coeficiente de 

resistência em função do ângulo de ataque para o 

NACA0012. 
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Figura 5.5 - Comparação do coeficiente de 

sustentação em função do ângulo de ataque para 

o NACA0012. 

 

 

 
Figura 5.6 - Comparação do coeficiente de 

sustentação em função do coeficiente de 

resistência para o NACA0012. 
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5.2.2 Distribuição do coeficiente de pressão (Cp) ao longo 

do aerofólio  

Na Figura 5.7 são apresentados os coeficientes de pressão na superfície do 

aerofólio em função da coordenada adimensional (x/C), C é o comprimento da corda, ao 

longo da corda do aerofólio, para os ângulos de ataque 0º, 5º, 10º e 15º. Para o ângulo 

de ataque 0º devido à simetria do aerofólio os valores os Cp na extradorso e intradorso 

estão sobrepostos (linha continua de cor preta). Neste tipo de problema os coeficientes 

de pressão não podem ser maiores que um, situação que ocorre no ponto de estagnação, 

isto é, são iguais um. Os coeficientes de pressão negativos correspondem à situação em 

que a pressão na superfície do aerofólio é menor do que a pressão no escoamento livre, 

ver Figura 5.7. No presente estudo o ponto de estagnação está localizado relativamente 

à corda nas posições; 0 cm para  = 0º; ~0,57 mm para  = 5º, ~2,1 cm para  = 10º e 

~4,5 cm para  = 15º. 

 

Figura 5.7 - Coeficiente de pressão ao longo do aerofólio 

NACA0012 em função de x/C, para o ângulo de ataque de 0º, 5º, 

10º e 15º.  
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5.2.3 Campos de pressões 
 

Na Figura 5.8 são apresentadas as distribuições da pressão estática nas 

proximidades do aerofólio para diferentes ângulos de ataque entre 0 e 180. 

Qualitativamente a Figura 5.7 mostra para um ângulo de ataque 0º uma distribuição 

simétrica em relação à corda do aerofólio. As pressões mais elevadas ocorrem nas 

proximidades do bordo de ataque, com o ponto de estagnação no nariz do aerofólio, 

enquanto que as baixas pressões se desenvolvem simetricamente no intradorso e 

extradorso. Com o aumento do ângulo de ataque o escoamento perde a simetria e o 

ponto de estagnação desloca-se para a região do intradorso o que produz sustentação 

pois desenvolve-se uma diferença de pressão positiva entre o intradorso e o extradorso 

com a ocorrência de pressões inferiores às pressões do escoamento livre. Esta região 

cresce com o aumento do ângulo de ataque até a ocorrência da perda de estagnação 

(estol), ver Figura 5.7 para o ângulo de 18º. 
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Figura 5.8 – Campo de pressões nas proximidades do aerofólio NACA0012 para ângulos de 

ataque de 0º, 5º, 8º, 10º, 15º e 18º.  
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5.2.4 Campo de velocidades e linhas de corrente 

 

Nas Figuras 5.9 e 5.10 são apresentadas as distribuições das velocidades e das 

linhas de corrente nas proximidades do aerofólio para diferentes ângulos de ataque entre 

0 a 18º. A representação do campo das velocidades fornece informação complementar à 

obtida para o campo das pressões, isto é, as regiões com menores velocidades 

apresentam pressões mais elevados enquanto que as regiões com maiores velocidades 

apresentam pressões mais baixas. 

As linhas de corrente permitem a visualização da direção do escoamento. O 

escoamento permanece ligado ao aerofólio até ao ângulo de ataque 10º e observa-se o 

aparecimento de redemoinhos para os ângulos de ataque 15º e 18º. Também é possível 

observar o deslocamento do ponto de estagnação ao longo do intradorso na direção do 

bordo de fuga. Os aerofólios de perfil simétrico não produzem sustentação para ângulo 

de ataque nulo, uma vez que as forças produzidas nos dois dorsos são iguais em módulo, 

mas de sentido oposto. À medida que o ângulo de ataque aumenta leva ao desequilíbrio 

na componente vertical das forças de pressão e consequente aumento da força de 

sustentação que é representada pelo coeficiente de sustentação. Acima dos 100, o 

coeficiente de resistência também aumento significativamente, este aumento deve-se a 

uma maior obstrução do escoamento para ângulos de ataques maiores.   

Para os ângulos mais elevados o fluxo de ar no extradorso (superfície superior) 

separa-se da superfície do aerofólio formando um vórtice irregular (turbulência). Esse 

fenómeno é conhecido como estol (stall). Este efeito causa um aumento do coeficiente 

de resistência e a diminuição da velocidade angular do vento. 

 

http://drømstørre.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/en/tour/wres/turb.htm
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Figura 5.9 – Campo de velocidades nas proximidades do aerofólio NACA0012 para ângulos 

de ataque de 0º, 5º, 8º, 10º, 15º e 18º.  
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Figura 5.10 – Linhas de corrente e campo de velocidade nas proximidades do aerofólio 

NACA0012 para ângulos de ataque de 0º, 5º, 8º, 10º, 15º e 18º.  

 

Este tipo de analise ajuda a compreender o escoamento sujeito a diferentes 

ângulos de ataque possibilitando uma melhor projeção das potências aerodinâmicas e 

um melhor ajuste do ângulo de ataque para as pás dos aerogeradores.  

 = 0º  = 5º 

 = 8º  =10º 

 =15º 

 =18º 
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5.3 Aerofólio S825 
 

Nesta secção apresenta-se o estudo para o fluxo do ar com viscosidade, 

caraterizado por um número Reynolds de 106, em torno do aerofólio S825 para ângulos 

de ataque até 18º. 

 

5.3.1 Coeficientes aerodinâmicos (Cd, Cl) 
 

Nas Tabelas 5.2- 5.3 e Figuras 5.11 - 5.13 são apresentados os presentes 

resultados (Cd e Cl) e comparados com os valores numéricos (airfoiltools S825) 

disponibilizados na site http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=s825-nr, obtidos pelo 

método XFOIL para um nível de turbulência Ncrit = 9 e número de Mach = 0 e com os 

resultados experimentais do coeficiente de sustentação obtido por Ramsay et al. (1998). 

Tabela 5.2 -Comparação dos coeficientes de resistência e 

sustentação para Re = 106 com dados retirados da literatura para 

o S825. 

 (º) 

Cd Cl Cd Cl 

(Presente) (Presente) 
(airfoiltools 
S825) 

(airfoiltools 
S825) 

0 0,012 0,5463 0,00818 0,6191 

5 0,016 1,0047 0,01007 1,1639 

8 0,021 1,2613 0,01514 1,4161 

10 0,025 1,3871 0,02040 1,5343 

12 0,032 1,5006 0,02788 1,6223 

15 0,049 1,5642 0,05461 1,6561 

18 0,111 1,2692 0,09469 1,6084 

 

Observa-se que o coeficiente de sustentação aumenta com o ângulo de ataque até 

aproximadamente  = 15o observando-se de seguida uma diminuição para  = 18o, 

enquanto que o coeficiente de resistência registou um aumento progressivo mais 

acentuado a partir dos 15º. A comparação com os resultados obtidos pelo método XFOIL, 

mostra que ambos apresentam um comportamento semelhante. Para Cd as diferenças 

http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=s825-nr
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relativas percentuais variam entre 40% e 60% para  =0º, 5º e 8º e entre 11% e 23% para 

  de 10º a 18. enquanto que Cl varia entre 5% e 14% para a gama de ângulos de ataque 

estudada. 

Tabela 5.3 – Valores experimentais dos 

coeficientes de sustentação para 

Re = 106 para o S825, Ramsay et al., 

1998. 

 (º) 

Cl 
(Ramsay et 
al., 1998) 

-0,1 0,55 

4,2 1,03 

8,2 1,31 

10,4 1,39 

12,2 1,39 

14,2 1,21 

15,1 1,18 

18,2 1,10 

 

Figura 5.11 - Comparação do coeficiente de 

resistência em função do ângulo de ataque para 

o S825. 
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Figura 5.12 - Comparação do coeficiente de 

sustentação em função do ângulo de ataque 

para o S825. 

 

 

 
Figura 5.13 - Comparação do coeficiente de 

sustentação em função do coeficiente de 

resistência para o S825. 
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5.3.2 Distribuição do coeficiente de pressão (Cp) ao longo do 

aerofólio  

A Figura 5.14 mostra o coeficiente de pressão na superfície do aerofólio S825 em 

função da coordenada adimensional (x/C) ao longo da corda do aerofólio, para os ângulos 

de ataque 0º, 5º, 10º e 15º. Este tipo de perfil não é simétrico, assim para o ângulo de 

ataque 0º os valores Cp no intradorso e no extradorso são diferentes (linha continua de 

cor preta). Para este perfil o ponto de estagnação está localizado na coordenada medida 

sobre a corda nas posições; 0 cm para  = 0º; ~0,84 cm para  = 5º, ~2,8 cm para  = 

10º e ~5,3 cm para  = 15º. 

 

 

Figura 5.14 - Coeficiente de pressão ao longo do aerofólio S825 

em função de x/C, para o ângulo de ataque de 0º, 5º, 10º e 15º.  

 

5.3.3 Campo de pressões 
 

Na Figura 5.15 são apresentadas a distribuição da pressão estática nas 

proximidades do aerofólio S825 para diferentes ângulos de ataque entre 0 a 180. Para 

todos os ângulos de ataque verifica-se que a zona do intradorso desenvolve maiores 

valores de pressão comparativamente à zona que envolve o extradorso. Neste aerofólio 



 

86 
 

destaca-se a existência de duas zonas com pressões mais elevadas; uma no início e 

outra no fim do intradorso. 

 

Figura 5.15 – Campo de pressões nas proximidades do aerofólio S825 para ângulos de ataque 

de 0º, 5º, 8º, 10º, 15º e 18º.  

 = 0º  = 5º 

 = 8º  = 10º 

 = 15º  = 18º 
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5.3.4 Campo de velocidades e linhas de corrente 
 

Nas Figuras 5.16 e 5.17 são apresentadas as distribuições das velocidades e das 

linhas de corrente nas proximidades do aerofólio S825 para diferentes ângulos de ataque 

entre 0 a 18º.  

 

Figura 5.16 – Campo de velocidades nas proximidades do aerofólio S825 para ângulos de 

ataque de 0º, 5º, 8º, 10º, 15º e 18º.  

 = 0º  = 5º 

 = 8º  = 10º 

 = 15º  = 18º 
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Neste aerofólio destacam-se duas regiões com baixas velocidades; uma no bordo 

de ataque e outra no bordo de fuga. Para o ângulo de ataque 0º observam-se duas 

regiões com velocidades mais elevadas; uma sobre o extradorso e outra sobre a zona de 

maior curvatura do intradorso. 

Da visualização das linhas de corrente destaca-se a separação do escoamento 

para um ângulo de 5º e o aparecimento de dois redemoinhos para o ângulo de ataque 

18º.  

 

Figura 5.17– Linhas de corrente e campo de velocidade nas proximidades do aerofólio S825 para 

ângulos de ataque de 0º, 5º, 8º, 10º, 15º e 18º.  

 = 0º  = 5º 

 = 8º  = 10º 

 = 15º  = 18º 
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5.4 Aerofólio S826 
 

Nesta secção apresenta-se os resultados para o escoamento em torno do aerofólio 

S826 para ângulos de ataque até 18º. 

 

5.4.1 Coeficientes aerodinâmicos (Cd, Cl) 
 

Na Tabela 5.4 e Figuras 5.18-5.20 são apresentados os nossos resultados 

comparados com os valores numéricos (airfoiltools S826) disponibilizados na site 

http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=s826-nr, obtidos pelo método XFOIL para um 

nível de turbulência Ncrit = 9 e número de Mach = 0. 

Observou-se que o coeficiente de sustentação aumenta com o ângulo de ataque 

até ao ângulo de ataque de 12o observando-se de seguida uma diminuição para os 

ângulos de 15º e 18o, enquanto que o coeficiente de resistência registou um aumento 

progressivo mas com menores valores do que os obtidos para perfil S825, só se 

observando um aumento mais acentuado a partir dos 18º. A comparação com os 

resultados obtidos pelo método XFOIL, mostra que ambos apresentam um 

comportamento semelhante.  

Tabela 5.4 -Comparação dos coeficientes de resistência e 

sustentação para Re = 106 com dados retirados da literatura 

para o S826. 

 (º) 
Cd 

(Presente) 
Cl 

(Presente) 

Cd 
(airfoiltools 

S826) 

Cl 
(airfoiltools 

S826) 

0 0,011 0,5934 0,00735 0,6798 

5 0,016 1,0563 0,00894 1,2245 

8 0,021 1,3038 0,01606 1,4336 

10 0,026 1,4298 0,02157 1,5433 

12 0,032 1,5006 0,03193 1,5955 

15 0,060 1,4141 0,06452 1,6095 

18 0,109 1,2542 0,12376 1,5168 

http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=s826-nr
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Para Cd as diferenças relativas percentuais variam entre 20% e 80% para  =0º, 5º, 

8º e 10º e entre 0,4% e 1% para  de 15º a 18º enquanto que Cl é sempre inferior a 17% 

para a gama de ângulos de ataque estudada. 

 

Figura 5.18 - Comparação do coeficiente de resistência 

em função do ângulo de ataque para o S826. 

 

Figura 5.19 - Comparação do coeficiente de 

sustentação em função do ângulo de ataque para o 

S826. 
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Figura 5.20 - Comparação do coeficiente de 

sustentação em função do coeficiente de resistência 

para o S826. 

 

5.4.2 Distribuição do coeficiente de pressão (Cp) ao longo do 

aerofólio  

A Figura 5.21 mostra o coeficiente de pressão na superfície do aerofólio S826 em 

função da coordenada dimensional (x/C) ao longo da corda do aerofólio, para os ângulos 

de ataque 0º, 5º, 10º e 15º.  

 

Figura 5.21 - Coeficiente de pressão ao longo do aerofólio S826 em 

função de x/C, para o ângulo de ataque de 0º, 5º, 10º e 15º. 
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5.4.3 Campo de pressões 
 

Na Figura 5.22 são apresentadas a distribuição da pressão estática nas 

proximidades do aerofólio S826 para diferentes ângulos de ataque entre 0 a 180. 

 

Figura 5.22 – Campo de pressões nas proximidades do aerofólio S826 para ângulos de ataque de 

0º, 5º, 8º, 10º, 15º e 18º.  

 = 0º  = 5º 

 = 10º 
 = 8º 

 = 15º  = 18º 
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À semelhança do aerofólio S825 para todos os ângulos de ataque verifica-se que 

a zona do intradorso desenvolve maiores valores de pressão comparativamente à zona 

que envolve o extradorso. 

5.4.4 Campo de velocidades e linhas de corrente 
 

Nas Figuras 5.23 e 5.24 são apresentadas as distribuições das velocidades e das 

linhas de corrente nas proximidades do aerofólio S826 para diferentes ângulos de ataque 

entre 0 a 180, as quais mostram um comportamento qualitativamente semelhante ao 

observado para o aerofólio S825. 

 

Figura 5.23 – Campo de velocidades nas proximidades do aerofólio S826 para ângulos 

de ataque de 0º, 5º, 8º, 10º, 15º e 18º.  

 =  = 

 =  = 

 =  = 
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Figura 5.24 – Linhas de corrente e campo de velocidade nas proximidades do aerofólio S826 

para ângulos de ataque de 0º, 5º, 8º, 10º, 15º e 18º.  

 

 

 

5.5 Aerofólio S818 
 

Por fim nesta secção apresenta-se o estudo para o aerofólio S818. 

 

 = 0º  = 5º 

 = 10º  = 8º 

 = 18º  = 15º 
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5.5.1 Coeficientes aerodinâmicos (Cd, Cl) 
 

Na Tabela 5.5 e Figuras 5.25-5.27 são apresentados os nossos resultados 

comparados com os valores numéricos (airfoiltools S818) disponibilizados no site 

http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=s818-nr, obtidos pelo método XFOIL para um 

nível de turbulência Ncrit = 9 e número de Mach = 0. 

Observou-se que o coeficiente de sustentação aumenta com o ângulo de ataque 

até aproximadamente  =12o observando-se de seguida uma diminuição para 15º e 18o, 

enquanto que o coeficiente de resistência apresenta um aumento maior que nos outros 

aerofólios. Como esperado também para este aerofólio o comportamento é semelhante 

ao obtido pelo software XFOIL. Mas neste caso as diferenças relativas percentuais 

chegam a atingir 113% para  =8º no caso do Cd e 29% para  =18º no caso do Cl. 

Tabela 5.5 -Comparação dos coeficientes de resistência e 

sustentação para Re = 106 com dados retirados da literatura para 

o S818. 

 (º) 
Cd 
(Presente) 

Cl 
(Presente) 

Cd 
(airfoiltools 
S818) 

Cl 
(airfoiltools 
S818) 

0 0,0131 0,3513 0,01018 0,9909 

5 0,0214 0,8028 0,01142 1,3077 

8 0,0272 1,0612 0,01272 1,4902 

10 0,0330 1,1925 0,01465 1,5134 

12 0,0421 1,2770 0,02510 1,5179 

15 0,0743 1,2337 0,05443 1,4984 

18 0,1404 1,0570 0,08070 1,6084 
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Figura 5.25 - Comparação do coeficiente de resistência 

em função do ângulo de ataque para S818. 

 

Figura 5.26 - Comparação do coeficiente de 

sustentação em função do ângulo de ataque para 

o S818. 
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Figura 5.27 - Comparação do coeficiente de 

sustentação em função do coeficiente de 

resistência para S818. 

 

5.5.2 Distribuição do coeficiente de pressão (Cp) ao longo do aerofólio  

Na Figura 5.28 são apresentados os coeficientes de pressão na superfície do 

aerofólio em função da distância ao longo da corda, para os ângulos de ataque 0º, 5º, 10º 

e 15º. Este tipo de perfil não é simétrico, assim para o ângulo de ataque 0º os valores Cp 

no intradorso e no extradorso são diferentes. 

 

Figura 5.28 - Coeficiente de pressão ao longo do aerofólio S818 para 

o ângulo de ataque de 0º, 5º, 10º e 15º.  
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5.5.3 Campo de pressões 
 

Na Figura 5.29 são apresentadas a distribuição da pressão estática nas 

proximidades do aerofólio para diferentes ângulos de ataque entre 0 a 180.  

 

Figura 5.29– Campo de pressões nas proximidades do aerofólio S818 para ângulos de ataque 

de 0º, 5º, 8º, 10º, 15º e 18º.  

 = 0º  = 5º 

 = 8º  = 10º 

 = 15º  = 18º 
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Para o ângulo de 0º existem duas zonas de baixas pressões mais pronunciadas 

uma de maiores dimensões no extradorso e outra mais reduzida próxima da maior 

curvatura do intradorso. Com o aumento do ângulo de ataque a zona de baixas pressões 

no intradorso diminui em relação à zona de baixas pressões do extradorso. Por outro 

lado, a zona de altas pressões desloca-se do bordo de ataque ao longo do intradorso 

sem ultrapassar a região de maior curvatura deste dorso. 

 

5.5.4 Campo de velocidades e linhas de corrente 
 

Nas Figuras 5.30 e 5.31 são apresentadas as distribuições das velocidades e das 

linhas de corrente nas proximidades do aerofólio S818 para diferentes ângulos de ataque 

entre 0 a 180. O comportamento do escoamento é qualitativamente semelhante ao 

observado para os aerofólios S825 e S826. Contudo destaca-se que para todos os 

ângulos de ataque a velocidade é maior na região acima do extradorso com exceção da 

zona próxima do bordo de fuga devido à separação do escoamento com a consequente 

formação de remoinhos. 

As linhas de corrente permitem a visualização da formação dos remoinhos com o 

início para o ângulo de ataque 5º para depois crescer rapidamente para os ângulos mais 

elevados. 
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Figura 5.30 – Campo de velocidades nas proximidades do aerofólio S818 para ângulos de 

ataque de 0º, 5º, 8º, 10º, 15º e 18º.  

 

 

 

 

 = 0º  = 5º 

 = 8º  = 10º 

 = 15º  = 18º 
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Figura 5.31 – Linhas de corrente e campo de velocidade nas proximidades do aerofólio S818 

para ângulos de ataque de 0º, 5º, 8º, 10º, 15º e 18º.  

 

 

 

 

 

 

 = 0º  = 5º 

 = 8º  = 10º 

 = 18º  = 15º 
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4.6 Comparação dos aerofólios  
 

4.6.1 Comparação dos coeficientes aerodinâmicos  
 

Ao comparar os coeficientes aerodinâmicos de todos os aerofólios estudados, 

podemos constatar que o perfil NACA0012 é o que possui menor coeficiente de 

resistência até o ângulo de ataque 15º, a partir de 15º regista-se uma ligeira subida do 

coeficiente de resistência em relação aos outros perfis. O perfil S818 é o que em média 

possui maior coeficiente de resistência em relação aos outros perfis. 

Em relação ao coeficiente de sustentação podemos verificar que o perfil S826 

possui um maior valor até o ângulo de 12º para depois ser ultrapassado pelo perfil S825. 

O perfil S818 possui menor coeficiente de sustentação em relação aos perfis S825 e 

S826. Para o NACA0012 obtiveram-se os menores valores do coeficiente de sustentação 

entre os 4 perfis estudados. 

 

 

Figura 5.32 – Comparação dos coeficientes aerodinâmicos de resistência e sustentação para 

diferentes ângulos de ataque para os quatro perfis aerodinâmicos estudados.  
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4.6.2 Coeficientes de pressão  
 

Foram comparados os coeficientes de pressão em torno dos aerofólios para cada 

ângulo de ataque. Para α=0º, o aerofólio NACA0012 apresenta os valores do Cp no 

extradorso e intradorso sobrepostos devido a simetria do perfil, pelo que só se observa 

uma linha para o Cp, enquanto que para os restantes perfis verificou-se a mesma 

tendência para os valores de Cp, sendo diferentes no extradorso e no intradorso, devido 

a não serem simétricos.  

 

Figura 5.33 – Comparação dos coeficientes de pressão na superfície dos aerofólios estudados 

para os ângulos de ataque de 0º, 5º, 10º e 15º.  

 



 

104 
 

Para o ângulo de ataque de 5º podemos verificar que o perfil S826 registou uma 

maior pressão no intradorso e menor no extradorso do que os outros perfis, possuindo 

assim maior potência aerodinâmica que os outros, sendo a razão pela qual este perfil é 

utilizado na ponta da pá do aerogerador onde fica sujeito a maiores velocidades devido 

à rotação da pá. O S825 vem a seguir e o S818 em último com menores valores de Cp 

no intradorso e maior no extradorso devido à sua geometria que por ser a parte da pá de 

maior segurança estrutural e de encaixe no cubo do rotor apresenta uma maior 

espessura. Para os ângulos de ataque 10º e 15º, constatou-se um maior aproveitamento 

aerodinâmico para todos os perfis, não se verificam variações muito grandes da curva do 

Cp para os diferentes perfis, mas como sempre o S826 apresenta um melhor 

desempenho seguido do S825 e do S818. 

 

4.7 Escoamento 3D 

 Para a análise do escoamento 3D do ar em torno da pá da turbina de eixo 

horizontal caracterizada pelos aerofólios atrás analisados (S826, S825 e S818), usou-se 

o modelo da turbina representado na Figura 4.1-4.2. A Figura 5.34 mostra a disposição 

angular das pás da turbina onde são analisadas as distribuições das linhas de corrente 

do vento, da pressão e da velocidade nas proximidades das pás, bem como, as 

respetivos coeficientes aerodinâmicos (Cd e Cl). As pás são mantidas fixas como se 

estivessem presas num cubo e as forças distribuem-se sobre a pá.  

 

Figura 5.34 – Modelo das três pás do aerogerador. 
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4.7.1 Velocidade das pás 

A partir da velocidade das pás, Figura 5.35, podemos verificar que a raiz das pás 

constituída pela parte que faz a transição entre o suporte circular e a zona com o primeiro 

perfil do aerofólio S818 fica sujeita às maiores cargas. Esta é zona onde ocorre a menor 

velocidade relativa do vento devido à maior espessura do aerofólio e ao pequeno raio do 

rotor (distância ao eixo de rotação). A zona central da pá é aerodinamicamente 

significativa e é a parte da pá correspondente ao aerofólio S825. Nesta secção da pá a 

razão entre os coeficientes de sustentação e de resistência aumenta pelo que o seu 

posicionamento, tamanho e o ângulo de ataque do aerofólio são cruciais para um bom 

desempenho da pá. Podemos verificar que a velocidade nesta zona é maior que a 

velocidade na zona do aerofólio S818. A ponta da pá é aerodinamicamente crítica, está 

sujeita a maiores velocidades do vento, e apresenta aerofólios muito mais finos e 

geometrias de ponta especialmente concebidas para reduzir o ruído e as perdas.  

 

Figura 5.35 – Representa vetorial da velocidade das pás 

da turbina GE 1.5xle para a velocidade angular 

2,22 rad/s. 

 Para a turbina estudada GE 1.5xle de acordo com as especificações do fabricante 

a velocidade em cada ponto da pá é dada por  
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𝑣 = 𝑟. 𝑤                                                                  (5.1) 

Tendo em conta que o comprimento da pá é de 44,2 m (valor máximo de r), com 1 m de 

comprimento do encaixe no rotor incluído, e que foi assumida a velocidade angular de 

w = 2,22 rad/s (~21 RPM) quando sujeita ao vento de 12-20 m/s (no presente estudo 

usou-se o valor de 15,16 m/s e de12,0 m/s) resulta na velocidade máxima de 98,12 m/s 

(Crespo, Hernandez & Frandsen, 1999; GE Energy 1.5xle), Figura 5.34. A velocidade do 

vento de 12 m/s corresponde à condição que gera na pá o momento da força (Torque) 

necessário para o aerogerador produzir a potência nominal, isto é a potência máxima 

permitida pelo aerogerador. Para velocidades do vento acima de 12 m/s até 20 m/s o 

sistema entra em perda aerodinâmica de modo a que a turbina opere na zona de 

funcionamento desejada mantendo a potência constante. Para as turbinas GE Energy 

1.5xle (turbinas pitch) o controlo de potência é feito pelas pás do rotor. As pás do rotor 

são concebidas de modo a entrarem em perda aerodinâmica controlando o ângulo que a 

pá faz com o eixo longitudinal da turbina, também chamado ângulo de pitch. Acima dos 

20 m/s o aerogerador bloqueia (Cut-off wind speed), ver Figura 2.4. 

 

4.7.2 Velocidade no domínio computacional 

A turbina eólica converte parte da energia cinética disponível no fluxo de ar que a 

atravessa em energia mecânica. A energia cinética do vento captada pelo aerogerador é 

função do coeficiente de potência do aerogerador que depende da velocidade do vento, 

da massa volúmica do ar e da área de varrimento das pás. 

O coeficiente de potência (Cp) da turbina representa o desempenho aerodinâmico 

das pás. A potência máxima que pode ser extraída do vento é de ~59,3% de acordo com 

a teoria desenvolvida Albert Betz em 1920, ver Equação 2.15.  
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Figura 5.36 – Modelo das três pás do aerogerador com o campo da velocidade no domínio 

computacional. As escalas das legendas representam apenas o campo da velocidade do 

vento. Velocidade do vento a montante rotor 12,0 m/s (esquerda) e 15,16 m/s (direita). 

A Figura 5.36 permite ver a alteração do campo da velocidade quando o vento 

atravessa a turbina, para um fluxo do vento de velocidade constante. Do vento que 

atravessa a área do rotor, a turbina eólica capta uma parte da sua energia cinética 

diminuindo de intensidade quando sai da turbina. As velocidades do vento 12,0 m/s e 

15,16 m/s foram as velocidades usadas neste estudo. 

 

4.7.3 Pressão na superfície das pás 

A distribuição dos contornos da pressão nas proximidades da pá da turbina é 

melhor apresentada num plano perpendicular à pá, sendo assim foram criados três 

planos nas zonas da pá caracterizadas pelos três aerofólios estudados que constituem a 

pá, os planos foram criados na direção transversal às pás, o primeiro a 10 m do cubo, 

caracterizado pelo aerofólio S818 (na raiz da pá), o segundo a 20 m do cubo 

caracterizado pelo aerofólio S825 e o terceiro a 40 m do cubo caracterizado pelo aerofólio 

S826. 
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4.7.3.1 Plano 1- Aerofólio S818 

A partir da Figura 5.37 é possivel ver que as pressões mais elevadas são criadas 

na superfície inferior da pá da turbina e as pressões mais baixas ocorrem na superfície 

superior da pá da turbina eólica durante a passagem do vento. 

 

Figura 5.37 – Campo de pressão na região da pá com perfil S818. 
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4.7.3.2 Plano 2- Aerofólio S625 

O plano 2 corta a zona da pá com perfil S825 e apresenta a pressão na parte 

inferior significativamente maior quando comparada com a pressão da pá no caso do 

plano 1. A partir da Figura 5.38, podemos verificar que a pressão mais elevada é criada 

na superfície inferior, próximo do bordo de ataque da turbina. 

 

Figura 5.38 – Campo de pressão na região da pá com perfil S825. 
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4.7.3.3  Plano 3- Aerofólio S826 
 

Ao comparar os contornos de pressão na seção transversal da pá para os três 

planos podemos verificar que o plano 3 é caracterizado pelo perfil S826, como mostrado 

na Figura 5.39 e observa-se que a região de alta pressão situado na parte inferior é 

significativamente maior comparada com os outros planos. 

 

Figura 5.39 – Campo da pressão na região da pá com perfil S826. 

 

 

4.7.4 Campo de velocidades e linhas de corrente 
 

Os contornos da velocidade nas proximidades das pás são mostrados nos planos 

representados nas figuras abaixo. Verifica-se uma maior intensidade da velocidade na 

parte do extradorso (parte superior) da pá da turbina e uma menor intensidade na parte 

inferior. Verifica-se também um aumento da intensidade da velocidade no extradorso à 

medida que afastamos o plano do eixo horizontal da turbina, portanto quanto mais 

afastado da raiz da pá maior é a velocidade registada como se confirma nas figuras 

seguintes. 
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4.7.4.1 Plano 1- Aerofólio S818 
 

 

Figura 5.40 – Campo da velocidade na região da pá com perfil S818. 

 

 

Figura 5.41 – Linhas de corrente na região da pá com perfil S818. 
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4.7.4.2 Plano 2- Aerofólio S825 
 

 
Figura 5.42 – Campo da velocidade na região da pá com perfil S825. 

 

 

 

Figura 5.43 – Linhas de corrente na região da pá com perfil S825. 
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4.7.4.3 Plano 3 - Aerofólio S826 
 

 

Figura 5.44 – Campo da velocidade na região da pá com perfil S826. 

 

 

 

Figura 5.45 – Linhas de corrente na região da pá com perfil S826. 
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4.7.5 Potência da Turbina 

 A potência é dada por 

𝑃 = 𝑇. 𝑤,                                                                (5.2) 

onde T é momento da força relativamente ao eixo de rotação (eixo z). 

Uma maneira de avaliar a eficiência mecânica de uma turbina eólica é através do 

denominado coeficiente de potência, Cp. O coeficiente de potência avalia a eficiência 

técnica de uma turbina em conseguir aproveitar a energia do vento e transformá-la em 

energia mecânica (rotação das pás). O coeficiente de potência é obtido, para cada valor 

da velocidade do vento, através do quociente entre a potência da turbina PT e a potência 

do vento Pvento. 

 De acordo com as especificações do fabricante  (GE Energy (USA)) da turbina 

estudada a potência nominal da turbina é de 1,5 MW para a velocidade nominal do vento 

11,5 m/s e um rotor de diâmetro 82,5 m. O coeficiente de potência (Burton et al., 2001) é 

dado por  

𝐶𝑃 =
𝑃𝑇

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜
=

2 𝑃𝑇

𝜌𝑣𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜
3 𝐴

  ,                                               (5.3) 

onde  é massa volúmica do ar e A a área varrida pelo rotor. 𝐶𝑃 = 2 ×
150000

1,225×11,53 (
𝜋

4
82,52)

=

0,3. Se usarmos os valores usados na presente simulação, =1,204 kg/m3 e velocidades 

do vento 15,16 m/s e 12,0 m/s, obtém-se 𝐶𝑃 = 0,133 e 0,269, respectivamente. 

Por outro lado, a potência gerada pela energia cinética do vento não perturbado 

quanto passa pela turbina pode ser definida a partir da relação entre a potência extraída 

pela turbina ao vento e a potência disponível no vento. A potência extraída pode ser 

expressa em termos do fator de indução a (Mezzal et al., 2019), por 
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𝐶𝑃 = 4 𝑎(1 − 𝑎)2 ,                                                     (5.4) 

onde a é dado pela diminuição relativa da velocidade do vento entre o escoamento livre 

(v0) e a velocidade do vento (vd) após a passagem pela turbina (Sargsyan, 2010). 

𝑎 =
𝑣0 − 𝑣𝑑

𝑣0
 ,                                                               (5.5) 

com  

𝑣𝑑 =
𝑣0 + 𝑣𝑗

2
 ,                                                              (5.6) 

onde vj  é a velocidade a jusante da turbina. 

As velocidades v0 e vd obtidas das simulações são 15,16 m/s e 14,25 m/s 

resultando um 𝐶𝑃 = 0,11296 e 12,0 m/s e 11,20 m/s resultando um 𝐶𝑃 = 0,1246. A 

velocidade vj é a velocidade média no plano circular com 94 m de diâmetro, 3 m a jusante 

do rotor. 

A velocidade máxima das pás da turbina (velocidade da ponta da pá) é dada pela 

Equação (5.1) e está de acordo com o valor obtido pela simulação de 98,01 m/s. Para o 

caso da velocidade do vento 15,16 m/s, o momento da força responsável pelo movimento 

de rotação de uma pá é de 314834,5 N.m, aplicando a equação (5.2) temos uma potência 

de 698932,6 W por pá e uma potência produzida pela turbina de 2,1 MW. Para o caso da 

velocidade do vento 12,0 m/s, o momento da força responsável pelo movimento de 

rotação de uma pá é de 127546,0 N.m, a potência de 382638,0 W por pá e uma potência 

produzida pela turbina de 1,15 MW. Se considerarmos que no processo de transmissão 

ao gerador sofre perdas de ~20% (Sarkar & Behera, 2012), o que reduz a potência do 

gerador para 1,68 MW e 0,918 MW, respetivamente, ver Tabela 5.6. 

Na Tabela 5.6 apresentam-se a comparação entre os resultados das simulações 

(presente) com os resultados teóricos (equação 5.1 para a velocidade e a teoria de Betz 
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para o coeficiente de potência) e com os valores do fabricante (os coeficientes de 

potência foram obtidos a partir da equação 5.4), para ventos de 12,0 m/s e 15,16 m/s. 

 

Tabela 5.6 -Comparação de resultados para as velocidades do vento 15,16 m/s e 12,0 m/s. 

Parâmetro 

12,0 m/s 15,16 m/s 

Teoria 
Turbina 
GE1.5 xle 

Presente Teoria 
Turbina 
GE1.5 xle 

Presente 

Velocidade da 
ponta da pá (m/s) 

98,12 81 98,01 98,12 81 98,01 

Momento (kNm) -  314,8 -  944,5 

Potência (MW) - 1,5 0,918 - 1,5 1,68 

Coef. de potência 0,249 0,269 0,125 0,112 0,133 0,113 

 

Note que para os resultados obtidos das simulações e apresentados na Tabela 5.6, 

ignoram o controlo pitch da turbina eólica que através da rotação das pás em torno do 

eixo longitudinal impede que a potência exceda o valor nominal de 1,5 MW. 
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5 Conclusões 
 

Foi realizado um estudo numérico utilizando a ferramenta de simulação Ansys 

Fluent sobre a eficiência e o aproveitamento aerodinâmico de uma pá de um aerogerador 

de uma turbina do tipo GE 1.5xle. Investigou-se detalhadamente a eficiência 

aerodinâmica dos perfis dos aerofólios constituintes da pá para diferentes condições de 

funcionamento e os resultados foram comparados com os obtidos por outros autores. 

As simulações 2D em torno dos aerofólios foram realizadas inicialmente para dois 

tipos de malhas, as duas malhas são do tipo C, sendo a primeira uma malha estruturada 

e a segunda uma malha apenas estruturada nas proximidades da parede do aerofólio. 

Depois de selecionada a malha, realizaram-se simulações em torno dos aerofólios 

para o número de Reynolds de 106 e número de Mach de 0,15 com o modelo de 

turbulência K-ω SST. A validação foi feita por comparação com resultados disponíveis na 

literatura para o aerofólio NACA0012. Foram comparados os coeficientes de sustentação 

e de resistência em função do ângulo de ataque e foi possível verificar que os nossos 

resultados numéricos possuem uma boa concordância com resultados experimentais da 

literatura, contudo esta concordância diminui com o aumento do ângulo de ataque, 

embora mantenham a mesma tendência. 

Foi feito um estudo comparativo dos aerofólios que constituem a pá estudada 

(S818, S825, S826) e o aerofólio NACA0012, para ângulos de ataque até 18º. Verificou-

se que o perfil NACA0012 que é um perfil simétrico não produz sustentação para o ângulo 

de ataque nulo, uma vez que as forças produzidas nos dois dorsos são iguais em módulo, 

mas de sentido oposto. À medida que o ângulo de ataque aumenta leva ao desequilíbrio 

na componente vertical das forças de pressão e consequente aumento da força de 

sustentação. Comparando com os perfis dos aerofólios da pá estudada (S818, S825, 

S826), verifica-se um comportamento qualitativamente semelhante. Tendo em conta que 

estes perfis não são simétricos, para o ângulo de ataque 0º as forças de pressões 

exercidas no intradorso e no extradorso são diferentes produzindo sustentação 

aerodinâmica. Para todos os ângulos de ataque verifica-se que a zona do intradorso 

desenvolve maiores valores de pressão comparativamente à zona que envolve o 
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extradorso ao contrário das grandezas das velocidades que são comparativamente 

maiores no extradorso e menores no intradorso. 

Para todos os perfis excepto o S818 o fluxo permanece ligado ao aerofólio até um 

ângulo de ataque de ~10º, separando-se da parede do aerofólio a partir do ângulo de 

ataque de 15º, formando vórtices. No perfil S818 que é ligeiramente mais espesso 

começa a separação do fluxo a partir dos 10º. 

Na análise do escoamento 3D do vento em torno da pá, usou-se o mesmo modelo 

de turbulência utilizado nas simulações do escoamento 2D, sendo a velocidade de 

entrada do vento na direção do eixo dos zz. Verificou-se que na região da raiz da pá, 

caracterizada pelo perfil do aerofólio S818 é a zona onde ocorre a menor velocidade 

relativa do vento devido à maior espessura do aerofólio e ao pequeno raio em relação ao 

eixo de rotação. A zona central da pá (zona mais aerodinâmica com perfil S825) 

apresenta um melhor desempenho e desenvolve maiores velocidades do que a raiz da 

pá. A ponta da pá está sujeita a velocidades ainda maiores, é aerodinamicamente crítica 

e apresenta perfis de aerofólios muito mais finos especialmente concebidos para 

reduzirem o ruído e as perdas.  

Verificou-se uma maior intensidade da velocidade na parte do extradorso da pá da 

turbina e uma menor intensidade na parte inferior da turbina ao contrário das forças de 

pressão que apresenta maior intensidade no intradorso. À medida que nos afastamos da 

raiz da pá para a ponta a velocidade aumenta no extradorso e a pressão no intradorso  

Para o escoamento em torno da pá, foram realizadas simulações 3D com ventos 

de 12,0 m/s e 15,16 m/s e analisados os campos das pressões, das velocidades e linhas 

de corrente nos planos transversais a cada uma das zonas da pá caracterizadas pelos 

aerofólios S818, S825 e S826. As velocidades da ponta da pá, os coeficientes de pressão 

e as potências mecânicas extraídas ao vento também são comparados com valores 

teóricos e do fabricante. Também foram calculados a partir dos resultados das 

simulações os momentos da força responsável pelo movimento de rotação (torque) para 

os dois casos estudados. 

  



 

119 
 

6 Bibliografia 
 

IRENA (2018), Renewable Energy Statistics 2018, Renewable Energy Highlights, 

The International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi: www.irena.org/Publications   

REN21, 2018 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century); 

RENEWABLES 2018 GLOBAL STATUS REPORT; ISBN 978-3-9818911-3-3 

https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2018_Full-Report_English.pdf 

Abbott, I. H. & von Doenhoff, A. E. (1959). Theory of Wing Sections. Dover 

Publications, New York. 

Alonzo-García, A., Gutiérrez-Torres C. C. & Jiménez-Bernal J. A. (2016). 

Computational Fluid Dynamics in Turbulent Flow Applications, Chapter 13. 

Asghar, A. B. & Liu, X. (2018). Adaptive neuro-fuzzy algorithm to estimate effective 

wind speed and optimal rotor speed for variable-speed wind turbine. Neurocomputing, 

272, 495-504. doi: https://doi.org/10.1016/j.neucom.2017.07.022 

Burton, T., Sharpe, D., Jenkins N. & Bossanyi E. (2001) Wind Energy Handbook. 

John Wiley & Sons, Chichester, UK, pp.45-47. 

Crespo A., Hernandez J. & Frandsen S. (1999) Survey of modelling methods for 

wind turbine wakes and wind farms. Wind Energy, 2(1), 1-24. 

GE Energy 1.5xle - Manufacturers and turbines - Online access - The Wind Power, 

RMT, Inc. | North Coast Wind & Power LLC. 

Gielen, D., Boshell, F., Saygin, D., Bazilian, M. D., Wagner, N., & Gorini, R. (2019). 

The role of renewable energy in the global energy transformation. Energy Strategy 

Reviews, 24, 38-50. doi:https://doi.org/10.1016/j.esr.2019.01.006 

Gregory, N. and O'Reilly, C. L. (1970). Low-Speed Aerodynamic Characteristics of 

NACA0012 Aerofoil Sections, including the Effects of Upper-Surface Roughness 

Simulation Hoar Frost.  NASA R&M 3726, Jan 1970. 

http://www.irena.org/Publications
https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2018_Full-Report_English.pdf


 

120 
 

Harjanne, A.; & Korhonen, J. M. (2019). Abandoning the concept of renewable 

energy. Energy Policy, 127, 330-340. doi: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.12.029 

Kim, D.-H. & Chang, J.-W. (2014). Low-Reynolds-number effect on the 

aerodynamic characteristics of a pitching NACA0012 airfoil. Aerospace Science and 

Technology, 32(1), 162-168. doi:https://doi.org/10.1016/j.ast.2013.08.018 

Kumar, Y., Ringenberg, J., Depuru, Soma S., Devabhaktuni, V. K., Lee, Jin W., 

Nikolaidis, E., Afjeh, A. (2016). Wind energy: Trends and enabling technologies. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 53, 209-224. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.07.200 

Ladson, C. L.; Hill, A. S. & Johnson Jr., W. G., (1987). Pressure Distributions from 

High Reynolds Number Transonic Tests of an NACA0012 Airfoil in the Langley 0.3-Meter 

Transonic Cryogenic Tunnel. NASA TM 100526. 

Li, Y., Paik, K.-J., Xing, T. & Carrica, P. M. (2012). Dynamic overset CFD 

simulations of wind turbine aerodynamics. Renewable Energy, 37(1), 285-298. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.renene.2011.06.029 

Mezzal, N. A.; Osintsev, K. V. & Alyukov, S. (2019). The computational fluid 

dynamics performance analysis of horizontal axis wind turbine. International Journal of 

Power Electronics and Drive Systems, 10 (2), 1072-1080. 

McCroskey W. J. (1987). A Critical Assessment of Wind Tunnel Results for the 

NACA 0012 Airfoil. NASA Technical Memorandum. 

Ocetkiewicz, I.; Tomaszewska, B. & Mróz, A. (2017). Renewable energy in 

education for sustainable development. The Polish experience. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, 80, 92-97. doi:https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.144. 

Oukassou, K.; Mouhsine, S. E.; Hajjaji, A. E. & Kharbouch, B. (2019). Comparison 

of the power, lift and drag coefficients of wind turbine blade from aerodynamics 

characteristics of Naca0012 and Naca2412. Procedia Manufacturing, 32, 983-990. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.02.312 

https://doi.org/10.1016/j.ast.2013.08.018
https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.144


 

121 
 

Ramsay R. Reuss; Janiszewska J. M.; Gregorek G. M. (1998). Effects of Grit 

Roughness and Pitch Oscillations on the S825 Airfoil. National Renewable Energy 

Laboratory. https://wind.nrel.gov/airfoils/OSU_data/reports/3x5/s825.pdf 

Bazilevs Y.; Hsu M. C.; Wright S.; Takizawa T.; Henicke B.; Spielman T.; Tezduyar 

T. e. 3D simulation of wind turbine rotors at full scale. Part I: Geometry modeling and 

aerodynamics; international Journal for Numerical Melhods in Fluids, 65(2011) 207-235. 

http://dx.org/10.1002/fld.2400 

Sargsyan, A. (2010). Simulation and modeling of flow field around a horizontal axis 

wind turbine (HAWT) using RANS method. Florida Atlantic University, 8, 7-15. 

Sarkar, A. & Behera, D. K. (2012). Wind Turbine Blade Efficiency and Power 

Calculation with Electrical Analogy. International Journal of Scientific and Research 

Publications, 2(2),1-5. 

Sheldaht & Klimas (1981). Aerodynamic Characteristics of Seven Symmet-rical 

Airfoil Sections through 180-Degree Angle of Attack for Use in Aerodynamic Analysis of 

Vertical Axis Wind Turbines, SAND80-211. Sandia National Laboratories, Energy Report. 

https://www.osti.gov/servlets/purl/6548367/ 

 Kaygusuz, K., & Bilgen, S. (2008). Energy Related Environmental Policies in 

Turkey. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 3(4), 396-410. 

doi:10.1080/15567240701421690 

Xiao, H. & Cinnella, P. (2019). Quantification of model uncertainty in RANS 

simulations: A review. Progress in Aerospace Sciences, 108, 1-31. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2018.10.001 

Yan, H.; Liu, Y.; Fang, L. & Peng Lu, L. (2014). Modification of Spalart-Allmaras 

Turbulence Model for Predicting S825 Airfoil Aerodynamic Performance. Applied 

Mechanics and Materials, 543-547, 189-194. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.543-

547.189 

https://wind.nrel.gov/airfoils/OSU_data/reports/3x5/s825.pdf
https://www.osti.gov/servlets/purl/6548367/


 

122 
 

Yurdusev, M. A.; Ata, R. & Çetin, N. S. (2006). Assessment of optimum tip speed 

ratio in wind turbines using artificial neural networks. Energy, 31(12), 2153-2161. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.energy.2005.09.007 

Schubel Peter, J. H. & Crossley Richard, J.  (2012). Wind Turbine Blade Design. 

Energies, 5(9), 3425-3449; https://doi.org/10.3390/en5093425 

Barber, David (2019). "The Four Forces That Influence Wind Speed & Wind 

Direction" sciencing.com, https://sciencing.com/list-7651707-four-wind-speed-wind-

direction.html. 20 April 2019 

Manwell J. F., McGowan J. g. & Rogers A. L., (2009). WIND ENERGY EXPLAINED. 

Theory, Design and Application- Second Edition. John Wiley & Sons Ltd., United 

Kingdom. ISBN 978-0-470-01500-1 

Chi-Jeng, B. & Wei-Cheng, W. (2016). Review of computational and experimental 

approaches to analysis of aerodynamic performance in horizontal-axis wind turbines 

(HAWTs). Renewable and Sustainable Energy Reviews, Elsevier. 63, 506-519 

Forrister Thomas (2018). COMSOL BLOG. Analyzing Wind Turbine Blades with the 

Composite Materials Module): https://br.comsol.com/blogs/analyzing-wind-turbine-

blades-with-the-composite-materials-module/ 

Hansen, M. O. L. (2008). Aerodynamics of wind turbines-Second Edition, London 

Sterling, VA. ISBN: 978-1-84407-438-9 

Churchill O. S, Ngugi, K. J., Yoshifumi, N., Robert K., Izumi, U. & Yuishi N. (2014). 

Design and fabrication and testing of a low speed wind turbine generator using tapered 

type rotor blade made from fibre reinforced plastic. International Journal of Renewable 

and Sustainable Energy. 3(1), 20-25; 

Ahmed, T., Amin, M. T., Islam, S. M. R. & Ahmed, S. (2013). Computational Study 

of Flow Around a NACA 0012 Wing Flapped at Different Flap Angles with Varying Mach 

Numbers. Global Journal of Researches in Engineering. 13(4), 2-15  

https://sciprofiles.com/profile/25890
https://sciprofiles.com/profile/author/MG1VRldydjE2UDJqUVRPVHpOV1FHRDFabzI1YjJVYjE2eVRRZ1psa2d5WDJ6aXBDWi9aMUtkMW53WmNnSENlMg==
https://doi.org/10.3390/en5093425
https://sciencing.com/list-7651707-four-wind-speed-wind-direction.html.%2020%20April%202019
https://sciencing.com/list-7651707-four-wind-speed-wind-direction.html.%2020%20April%202019
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116301903#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116301903#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321
https://br.comsol.com/blogs/analyzing-wind-turbine-blades-with-the-composite-materials-module/
https://br.comsol.com/blogs/analyzing-wind-turbine-blades-with-the-composite-materials-module/


 

123 
 

Bogos, S., Dumitrache, A. & Frunzulica, F. (2015). Turbulence models in CFD 

simulation of low-Reynolds number airfoils flow. AIP Conference Proceedings 1648. 

500006. https://doi.org/10.1063/1.4912704 

https://geosci.uchicago.edu/~moyer/GEOS24705/Readings/GEA14954C15-MW-

Broch.pdf 

https://www.danubewings.com/airfoils-airfoil-terminology-and-definitions/ 

http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=n0012-il#polars 

http://turbmodels.larc.nasa.gov/naca0012_val.html. 

http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=s825-nr 

  

https://doi.org/10.1063/1.4912704
http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=n0012-il#polars
http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=s825-nr


 

124 
 

7 Anexo 
 

Coordenadas para o aerófolio NACA0012   

#group #point #x_cord #y_cord  #z_cord 

1 0 1.00000 0.00126 0.00000 
1 1 0.95000 0.00807 0.00000 
1 2 0.90000 0.01448 0.00000 
1 3 0.85000 0.02053 0.00000 
1 4 0.80000 0.02623 0.00000 
1 5 0.75000 0.0316  0.00000 
1 6 0.70000 0.03664 0.00000 
1 7 0.65000 0.04133 0.00000 
1 8 0.60000 0.04563 0.00000 
1 9 0.55000 0.04952 0.00000 
1 10 0.50000 0.05294 0.00000 
1 11 0.44900 0.05588 0.00000 
1 12 0.39900 0.05808 0.00000 
1 13 0.34900 0.05951 0.00000 
1 14 0.29900 0.06002 0.00000 
1 15 0.27500 0.06048 0.00000 
1 16 0.25000 0.06084 0.00000 
1 17 0.22500 0.061  0.00000 
1 18 0.20000 0.06087 0.00000 
1 19 0.17500 0.06033 0.00000 
1 20 0.15000 0.05924 0.00000 
1 21 0.12500 0.0574  0.00000 
1 22 0.10000 0.05454 0.00000 
1 23 0.08000 0.05121 0.00000 
1 24 0.06000 0.04655 0.00000 
1 25 0.05000 0.04351 0.00000 
1 26 0.04000 0.03982 0.00000 
1 27 0.03000 0.03522 0.00000 
1 28 0.02000 0.02925 0.00000 
1 29 0.01000 0.02074 0.00000 
1 30 0.00500 0.01438 0.00000 
1 31 0.00000 0.00000 0.00000 
1 32 0.00500 -0.01438 0.00000 
1 33 0.01000 -0.02074 0.00000 
1 34 0.02000 -0.02925 0.00000 
1 35 0.03000 -0.03522 0.00000 
1 36 0.04000 -0.03982 0.00000 
1 37 0.05000 -0.04351 0.00000 
1 38 0.06000 -0.04655 0.00000 
1 39 0.08000 -0.05121 0.00000 
1 40 0.10000 -0.05454 0.00000 
1 41 0.12500 -0.0574 0.00000 
1 42 0.15000 -0.05924 0.00000 
1 43 0.17500 -0.06033 0.00000 
1 44 0.20000 -0.06087 0.00000 
1 45 0.22500 -0.061  0.00000 
1 46 0.25000 -0.06084 0.00000 
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1 47 0.27500 -0.06048 0.00000 
1 48 0.29900 -0.06002 0.00000 
1 49 0.34900 -0.05951 0.00000 
1 50 0.39900 -0.05808 0.00000 
1 51 0.44900 -0.05588 0.00000 
1 52 0.50000 -0.05294 0.00000 
1 53 0.55000 -0.04952 0.00000 
1 54 0.60000 -0.04563 0.00000 
1 55 0.65000 -0.04133 0.00000 
1 56 0.70000 -0.03664 0.00000 
1 57 0.75000 -0.0316 0.00000 
1 58 0.80000 -0.02623 0.00000 
1 59 0.85000 -0.02053 0.00000 
1 60 0.90000 -0.01448 0.00000 
1 61 0.95000 -0.00807 0.00000 
1 62 1.00000 -0.00126 0.00000 
 

Coordenadas para o aerófolio S825 

#group #point x/c y/c #z_cord 

1 0 1.000000 0.000000 0 
1 1 0.996570 0.001028 0 
1 2 0.986818 0.004448 0 
1 3 0.971880 0.010231 0 
1 4 0.952717 0.017662 0 
1 5 0.929752 0.025751 0 
1 6 0.902833 0.033652 0 
1 7 0.871528 0.041271 0 
1 8 0.836114 0.048876 0 
1 9 0.797069 0.056458 0 
1 10 0.754897 0.063941 0 
1 11 0.710138 0.071218 0 
1 12 0.663351 0.078157 0 
1 13 0.615114 0.084609 0 
1 14 0.566008 0.090410 0 
1 15 0.516608 0.095384 0 
1 16 0.467478 0.099348 0 
1 17 0.419157 0.102112 0 
1 18 0.372156 0.103477 0 
1 19 0.326954 0.103210 0 
1 20 0.283877 0.100852 0 
1 21 0.242544 0.096429 0 
1 22 0.203250 0.090486 0 
1 23 0.166441 0.083300 0 
1 24 0.132516 0.075080 0 
1 25 0.101858 0.066025 0 
1 26 0.074808 0.056299 0 
1 27 0.051611 0.046093 0 
1 28 0.032528 0.035620 0 
1 30 0.017669 0.025116 0 
1 31 0.007250 0.014931 0 
1 32 0.001302 0.005460 0 
1 33 0.000279 0.002274 0 
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1 34 0.000007 0.000333 0 
1 35 0.000133 -0.001406 0 
1 36 0.000404 -0.002209 0 
1 37 0.000823 -0.003044 0 
1 38 0.001984 -0.004752 0 
1 39 0.006527 -0.009200 0 
1 40 0.018217 -0.016501 0 
1 41 0.035069 -0.023802 0 
1 42 0.056732 -0.030906 0 
1 43 0.083012 -0.037749 0 
1 44 0.113543 -0.044354 0 
1 45 0.147969 -0.050900 0 
1 46 0.185274 -0.058241 0 
1 47 0.222707 -0.065209 0 
1 48 0.260141 -0.069265 0 
1 49 0.298681 -0.069043 0 
1 50 0.339928 -0.064363 0 
1 51 0.384494 -0.056151 0 
1 52 0.432764 -0.045217 0 
1 53 0.484697 -0.032983 0 
1 54 0.539472 -0.020657 0 
1 55 0.596075 -0.009137 0 
1 56 0.653366 0.000870 0 
1 57 0.710118 0.008837 0 
1 58 0.765052 0.014417 0 
1 59 0.816887 0.017443 0 
1 60 0.864382 0.017898 0 
1 61 0.906198 0.015809 0 
1 62 0.940771 0.011862 0 
1 63 0.967294 0.007357 0 
1 64 0.985736 0.003455 0 
1 65 0.996488 0.000893 0 
1 66 1.000000 0.000000 0 
 
 

Coordenadas para o aerófolio S826 

#group #point x/c y/c #z_cord 

1 0 1.000000 0.000000 0 
1 1 0.996640 0.000985 0 
1 2 0.987056 0.004265 0 
1 3 0.972314 0.009834 0 
1 4 0.953332 0.017037 0 
1 5 0.930531 0.024949 0 
1 6 0.903794 0.032768 0 
1 7 0.872736 0.040403 0 
1 8 0.837646 0.048100 0 
1 9 0.799007 0.055842 0 
1 10 0.757330 0.063544 0 
1 11 0.713160 0.071084 0 
1 12 0.667064 0.078312 0 
1 13 0.619624 0.085056 0 
1 14 0.571426 0.091118 0 
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1 15 0.523051 0.096277 0 
1 16 0.475063 0.100280 0 
1 17 0.428007 0.102811 0 
1 18 0.382245 0.103258 0 
1 19 0.337323 0.101581 0 
1 20 0.293568 0.098300 0 
1 21 0.251455 0.093644 0 
1 22 0.211424 0.087785 0 
1 23 0.173909 0.080881 0 
1 24 0.139301 0.073078 0 
1 25 0.107962 0.064532 0 
1 26 0.080220 0.055386 0 
1 27 0.056312 0.045810 0 
1 28 0.036491 0.035989 0 
1 30 0.020843 0.026134 0 
1 31 0.009548 0.016553 0 
1 32 0.002548 0.007584 0 
1 33 0.000169 0.001654 0 
1 34 0.000001 0.000102 0 
1 35 0.000000 0.000006 0 
1 36 0.000198 -0.001417 0 
1 37 0.000946 -0.002691 0 
1 38 0.002165 -0.003992 0 
1 39 0.003667 -0.005223 0 
1 40 0.013639 -0.010342 0 
1 41 0.029183 -0.015169 0 
1 42 0.049938 -0.019578 0 
1 43 0.075768 -0.023565 0 
1 44 0.106324 -0.027219 0 
1 45 0.141288 -0.030720 0 
1 46 0.179884 -0.034729 0 
1 47 0.220074 -0.038653 0 
1 48 0.261526 -0.040769 0 
1 49 0.304974 -0.040625 0 
1 50 0.350096 -0.038079 0 
1 51 0.397636 -0.032821 0 
1 52 0.447637 -0.025646 0 
1 53 0.500087 -0.017114 0 
1 54 0.554624 -0.008267 0 
1 55 0.610364 0.000049 0 
1 56 0.666289 0.007219 0 
1 57 0.721305 0.012793 0 
1 58 0.774276 0.016474 0 
1 59 0.824060 0.018113 0 
1 60 0.869551 0.017689 0 
1 61 0.909558 0.015218 0 
1 62 0.942700 0.011278 0 
1 63 0.968241 0.006966 0 
1 64 0.986101 0.003275 0 
1 65 0.996568 0.000850 0 
1 66 1.000000 0.000000 0 
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Coordenadas para o aerófolio S818 

#group #point x/c y/c #z_cord 

1 0 1.000000 0.000000 0 
1 1 0.996280 0.001172 0 
1 2 0.985749 0.005042 0 
1 3 0.969733 0.011567 0 
1 4 0.949331 0.019933 0 
1 5 0.925013 0.029036 0 
1 6 0.896604 0.037958 0 
1 7 0.863630 0.046635 0 
1 8 0.826424 0.055387 0 
1 9 0.785533 0.064216 0 
1 10 0.741535 0.073043 0 
1 11 0.695038 0.081746 0 
1 12 0.646674 0.090172 0 
1 13 0.597088 0.098138 0 
1 14 0.546926 0.105437 0 
1 15 0.496826 0.111844 0 
1 16 0.447405 0.117113 0 
1 17 0.399254 0.120979 0 
1 18 0.352929 0.123150 0 
1 19 0.308961 0.123253 0 
1 20 0.267649 0.120477 0 
1 21 0.228032 0.114783 0 
1 22 0.190293 0.107047 0 
1 23 0.154881 0.097687 0 
1 24 0.122185 0.087030 0 
1 25 0.092615 0.075381 0 
1 26 0.066516 0.063028 0 
1 27 0.044275 0.050276 0 
1 28 0.026233 0.037351 0 
1 30 0.012606 0.024534 0 
1 31 0.003757 0.012217 0 
1 32 0.000672 0.004557 0 
1 33 0.000133 0.001836 0 
1 34 0.000037 0.000887 0 
1 35 0.000025 -0.000735 0 
1 36 0.000499 -0.003280 0 
1 37 0.001427 -0.005948 0 
1 38 0.003293 -0.009727 0 
1 39 0.012369 -0.021463 0 
1 40 0.026385 -0.033814 0 
1 41 0.044928 -0.046399 0 
1 42 0.067750 -0.059078 0 
1 43 0.094260 -0.071913 0 
1 44 0.123523 -0.084383 0 
1 45 0.155152 -0.095994 0 
1 46 0.188500 -0.106226 0 
1 47 0.222881 -0.114767 0 
1 48 0.257026 -0.119427 0 
1 49 0.293098 -0.118878 0 
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1 50 0.331998 -0.113599 0 
1 51 0.374522 -0.104281 0 
1 52 0.420642 -0.092070 0 
1 53 0.470046 -0.077846 0 
1 54 0.522280 -0.062487 0 
1 55 0.576716 -0.046887 0 
1 56 0.632540 -0.031924 0 
1 57 0.688741 -0.018413 0 
1 58 0.744140 -0.007046 0 
1 59 0.797417 0.001664 0 
1 60 0.847171 0.007428 0 
1 61 0.891988 0.010222 0 
1 62 0.930520 0.010291 0 
1 63 0.961558 0.008111 0 
1 64 0.983734 0.004337 0 
1 65 0.996140 0.001111 0 
1 66 1.000000 0.000000 0 
 


