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RESUMO 

A partir da necessidade de se identificar mecanismos capazes de melhorar a eficiência de 

geradores eólicos de pequeno porte, o presente estudo tem por objetivo analisar a influência de 

dispositivos conhecidos como geradores de turbulência. Estes possuem a função de gerar 

perturbações no escoamento, porém, de maneira controlada e conhecida. A pesquisa foi do tipo 

bibliográfico e experimental/matemático. Para a sua realização, se executou simulações de três 

perfis que compõem o projeto da pá eólica utilizada, sem o uso de geradores de vórtices e com 

geradores a 25% e 50% da corda. Considerou-se ainda situações com e sem torção no perfil, 

em condição de incompressibilidade e à velocidade do vento de 3 m/s, sendo calculado uma 

velocidade relativa a fim de adequar as simplificações utilizadas. Como resultado, notou-se a 

influência causada pelos dispositivos citados no escoamento do fluido, como o aumento na 

energia cinética na região mais próxima ao extradorso do perfil, além do aumento na força de 

arrasto e queda nas forças de sustentação, de deflexão e de rotação. Assim, pôde-se constatar 

que os geradores de vórtices influem diretamente no fluxo, sendo, para os perfis analisados, 

causadores da queda de eficiência do equipamento, tornando-se inadequado paras as situações 

mencionadas. 

 

Palavras-Chave: Geradores de vórtices. Turbinas eólicas. CFD. Escoamento turbulento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

From the need to identify mechanisms capable of improving the efficiency of small wind 

turbines, the present study aims to analyze the influence of devices known as vortex generators 

that have the function of generate flow disturbances, however, in a controlled way and known. 

The survey was of bibliographic and experimental/mathematical type. For your 

accomplishment, if performed simulations of three profiles that make up the projected blade 

used, without the use of vortex generators and generators to 25% and 50% of the chord. Still 

considered situations with and without twist in the profile, in incompressibility condition and 

the wind velocity of 3 m/s, and calculated a relative velocity in order to adapt the simplifications 

used. As a result, it was noted the influence caused by the devices cited in the run-off, as the 

increase in the kinetic energy in the region closest to the upper surface of the profile, in addition 

to the increase in drag force and fall in lift force, deflection and rotation. Thus, one could say 

that the vortex generators influence directly in the flow, being, for profiles analyzed, causing 

the fall of equipment efficiency, making it inappropriate for the situations mentioned.  

Keywords: Vortex generators. Wind turbines. CFD. Turbulent flow. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde o início das civilizações, o homem busca meios que o ajude a atender todas, 

ou parte, das suas necessidades, desde as mais simples, como a iluminação de ambientes a noite, 

até formas que garantam um maior bem-estar perante as baixas ou altas temperaturas, ou que 

possibilitem a conservação de alimentos (FODRA e ESPERANCINI, 2013). Com toda essa 

demanda por energia, a eletricidade surgiu como um mecanismo capaz de satisfazer tais 

necessidades que, por sua vez, ainda continuam a crescer. Nos dias atuais, ela pode ser 

encontrada desde em uma simples lâmpada à processos produtivos complexos, tornando-se 

indispensável para o crescente desenvolvimento de um estado, país ou nação (MEDEIROS, 

SOARES, et al., 2003). 

A preocupação com o meio ambiente está cada vez mais na pauta de reuniões entre 

os países (FRANÇOIS e ALÉ, 2013). Sabe-se que a busca por novas fontes energéticas 

eficientes e que auxiliem no suprimento das necessidades da sociedade contemporânea ainda 

estão vigentes, porém, com o indispensável cuidado acerca do meio ambiente. O estudo 

detalhado sobre novas formas de produção de energia é um meio de assegurar que os requisitos 

de qualidade dos recursos naturais sejam mantidos, assim como o status da produção esperado 

(SILVA, 2013).  

Dentre as energias renováveis já conhecidas, a eólica é uma das que estão em 

crescente avanço, pois seus efeitos, quando comparado às fontes energéticas que se utilizam de 

combustíveis fósseis, possuem pouquíssimos impactos a natureza, o que a torna uma das 

melhores opções de geração de energia atualmente (FRANÇOIS e ALÉ, 2013). 

A energia eólica corresponde a uma fonte de energia que têm como combustível o 

vento, elemento abundante em todo o planeta. A geração de tal energia dá-se pela 

movimentação do ar na atmosfera terrestre causado pelo resfriamento nas regiões próximo aos 

polos e pelo aquecimento nas regiões próximas à linha do Equador (LOPES, 2012). 

Os geradores eólicos correspondem aos equipamentos utilizados para esse tipo de 

geração de energia e podem ser de pequeno, médio ou grande porte, de acordo com o seu 

potencial de produção. Sua instalação pode ocorrer desde em locais com altas velocidades de 

vento constantes à locais com baixas velocidades de vento constantes, proporcionando a sua 

utilização em comunidades rurais, galpões, mini fábricas, etc. (INSTITUTO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS DA AMÉRICA LATINA, s.d.). 
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A possibilidade de geração de energia elétrica a partir de aerogeradores eólicos de 

pequeno porte mostra que a produção de energia limpa está avançando e se tornando cada vez 

mais acessível à população. No entanto, vale salientar que tal mecanismo sofre influência direta 

da qualidade e disponibilidade de ventos que, muitas vezes, não permitem a instalação de 

parques eólicos de grande porte em determinadas regiões ou diminuem a geração de energia 

por geradores de pequeno porte (INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

ENERGIAS ALTERNATIVAS DA AMÉRICA LATINA, s.d.).  

Além disso, o ar possui característica viscosa, mesmo sendo quase imperceptível, e 

por essa razão a região de contato fluido/pá do gerador sofre perturbações que acabam por 

diminuir a eficiência destes componentes devido a formação de turbulências desordenadas e 

indesejáveis na camada limite (VIEIRA, 2013).  

Visando melhorar ainda mais a viabilidade dos geradores eólicos de pequeno porte 

em locais de baixas velocidades constantes, estudos acerca das características desses 

equipamentos vem crescendo. A utilização de geradores de vórtices pode corresponder a uma 

das formas capazes de influenciar a eficiência dessas máquinas. Tais elementos são pequenos 

dispositivos acoplados em superfícies aerodinâmicas com a finalidade de gerar perturbações 

fluidodinâmicas nessa mesma região a partir da criação de pequenos vórtices, com 

comportamento e localização de formação conhecidos no fluxo da camada de fluido mais 

próxima ao corpo. A formação de tal turbulência acaba por injetar energia no fluido e torna o 

escoamento mais rápido. Assim, a separação entre o fluido e a pá passa a ocorrer em uma 

posição mais à frente do escoamento, quando comparado às turbulências indesejáveis, 

diminuindo o arrasto e otimizando o aproveitamento da energia presento no ar (BARATA, 

2016). 

Dentro dessa temática, este trabalho procura avaliar a influência da posição de 

geradores de vórtices nas pás de um gerador eólico de pequeno porte, buscando identificar 

possíveis formas de otimizar a capacidade produtiva desses equipamentos para que consigam 

produzir com velocidades de operação cada vez menores. 

 

1.1. OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a influência da variação de posição de geradores de vórtices alocados nas 

pás de um aerogerador de pequeno porte. 
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1.2. OBJETIVOS ESPECÍICOS 

 

• Realizar a modelagem da pá eólica baseando-se em um modelo pré-definido; 

• Modelar os geradores de vórtices; 

• Realizar simulações fluidodinâmicas computacionais para avaliar a influência da 

variação das posições dos geradores de turbulência; 

• Definir a melhor posição de alocação de geradores de vórtices nas pás de um 

aerogerador de pequeno porte; 

 

1.3. PROBLEMA 

 

Atualmente, a busca pela diminuição dos impactos à natureza causados pelo homem 

está em alta. Por essa razão novas formas de geração de energia estão sendo cada vez mais 

analisadas e implantadas. Dentre elas, está a geração de energia por meio da ação dos ventos 

que, por sua vez, possui a capacidade de atenuar os efeitos causados à natureza, quando 

comparada aos mecanismos de geração de energia que se utilizam de combustíveis fósseis 

(FRANÇOIS e ALÉ, 2013). 

Devido à disponibilidade dos ventos e os eventos climáticos que vêm ocorrendo em 

todo o mundo, como o aquecimento global, aliado a possibilidade de se produzir energia em 

centros urbanos, surgiram várias políticas que buscam facilitar a produção de energia por meio 

da ação do vento em baixa escala, como é o caso dos geradores eólicos de pequeno porte 

(FRANÇOIS e ALÉ, 2013). 

Sabe-se que os ventos podem sofrer bastante influência de fatores externos, como 

a presença de grandes edifícios. Além disso, é importante levar em conta que a velocidade dos 

ventos varia para cada região (VIEIRA, 2013). Considerando ainda que todo gerador, seja ele 

de grande, médio ou de pequeno porte, possui limites superiores e inferiores de operação, em 

determinadas condições de vento, sua aplicação torna-se inviável (ROSSI, OLIVEIRA e ALÉ, 

s.d). 

Nos casos de geradores eólicos de pequeno porte, em regiões com predominância 

de baixas velocidades de vento, abaixo de 2 m/s, ainda se tornam inviáveis economicamente, 

pois as velocidades citadas são normalmente inferiores ao limite mínimo de operação dos 

equipamentos, não conseguindo gerar energia (ROSSI, OLIVEIRA e ALÉ, s.d). Desse modo 
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surgem alguns questionamentos acerca do assunto. Será que existem mecanismos capazes de 

diminuir o limite operacional mínimo da máquina para se aproveitar velocidades menores de 

vento? Dispositivos como os geradores de vórtices seriam capazes de influenciar 

significativamente as velocidades de operação de tais equipamentos e torná-los mais viáveis e 

eficientes em tais situações? 
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

Para a realização deste trabalho é necessário o levantamento bibliográfico dos 

aspectos mais relevantes acerca dos assuntos envolvidos em sua elaboração Tais conceitos são 

explicitados neste capítulo. 

 

2.1. A ENERGIA EÓLIA E O AVANÇO DE SUAS TECNOLOGIAS 

 

O início da utilização da força dos ventos pelo homem não possui uma data bem 

definida. Acredita-se que os primórdios de tal aproveitamento ocorreram no Oriente há milhares 

de anos quando o homem, utilizando máquinas que manipulavam a força aerodinâmica de 

arrasto incididos em placas ou velas, conseguiram produzir trabalho (AMARANTE, 2001). 

Dentre os eventos históricos conhecidos, o primeiro registro sabido data-se por 

volta de 200 a. C. na Pérsia, quando a energia proveniente dos ventos era utilizada como fonte 

do acionamento de cata-ventos no processo de bombeamento de água e na moagem de grãos. 

Porém, existem indícios que sugerem a utilização de cata-ventos rústicos para a irrigação na 

China, por volta de 2000 a. C, e na Babilônia, por volta de 1700 a. C. Dentre os primeiros 

avanços de tal tecnologia pode-se citar os primeiros navios a utilizarem velas de sustentação 

com eixo horizontal encontrados nas ilhas gregas localizadas no Mediterrâneo (SOUZA, 2010). 

A Figura 1 mostra um moinho persa ainda em funcionamento na cidade de Neh.  

Acredita-se que a utilização das forças aerodinâmicas de sustentação pelo ser 

humano em larga escala iniciou-se por volta do período conhecido como Idade Média. Isso 

permitiu a realização das grandes expedições de navegação, além do aumento da eficiência das 

maquinas eólicas manuseadas na época. Provavelmente tais equipamentos foram inseridos na 

Europa por volta do século XI, durante as cruzadas. A certeza que se tem é que, por volta do 

século XIV, já era possível encontrar maquinários bem desenvolvidos tecnicamente e com altas 

potências, proporcionando larga utilização como fonte de energia em tarefas como moagem de 

grãos e bombeamento de água, estendendo-se à produção de óleos vegetais e à participação em 

grandes projetos de drenagem hidráulica (AMARANTE, 2001).  

Durante o século XIX, a utilização das forças presente no vento para produzir 

energia elétrica foi marcada por inúmeros desafios, tanto em pesquisa como em 

desenvolvimento. Com toda a visibilidade que este tipo de geração de energia conseguiu, 

inúmeros países passaram a aplicar capitais voltados a obtenção de protótipos de turbinas 
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eólicas a fim de conectarem-na à rede elétrica para aumentar a capacidade energética produzida 

no país (DUTRA, 2001). Foi neste mesmo período que, nos Estados Unidos, após a abolição 

dos escravos, a propagação da utilização do cata-vento multipá para a realização do 

bombeamento hidráulico ocorreu significativamente. Este tipo de cata-vento atingiu uma 

produção em escala industrial, com cerca de centenas de milhares de unidades por ano. Isso 

possibilitou que grande parte da população americana tivesse acesso a este tipo de tecnologia, 

influenciando diretamente a economia do país, além de uma grande visibilidade perante aos 

países vizinhos, o que facilitou a sua expansão pela fronteira do país, atingindo outros 

continentes e chegando até países como o Brasil (AMARANTE, 2001).  

Figura 1: Moinho de vento persa ainda em funcionamento na cidade de Neh.  

 
(a) a pedra do moinho está abaixo do rotor e as velas estão fixadas nas palhetas, (b) vista geral da parede do 

moinho sul do moinho, (c) vista ampliada das velas da palheta. FONTE: (SHEFHERD, 1994). 

A primeira forma de adaptação dos cata-ventos de bombeamento de água e moagem 

voltadas à geração de energia ocorreu nos Estados Unidos em 1888, com o experimento de 

Bruch. Ela foi a primeira e mais audaciosa tentativa de combinar os princípios aerodinâmicos 

e a estrutura dos moinhos de vento às mais novas inovações da época acerca da produção de 

energia (CRESESB, s.d.). Outro marco importante nessa época diz respeito a Rússia, onde o 

primeiro aerogerador foi interligado à rede elétrica de uma termelétrica e obteve resultado 

satisfatório (SOUZA, 2010).  
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Com a descoberta dos combustíveis fósseis e das grandes reservas naturais, além 

da utilização de hidrelétricas, a energia eólica perdeu espaço no mundo energético. Mas, devido 

a Segunda Guerra Mundial, os países voltaram a investir na geração de energia através da força 

dos ventos devido ao isolamento da rede elétrica em algumas regiões ou a fim de economizar 

combustíveis fósseis (SOUZA, 2010).  

Após a Segunda Guerra Mundial, os projetos instalados antes da década de setenta 

foram desativados, pois eles não conseguiam competir com os preços oferecidos pela utilização 

de tecnologias fósseis ou de centrais hidrelétricas, além disso a geração de energia nuclear 

estava em alta e acreditava-se que seria uma fonte segura e barata de energia (SOUZA, 2010). 

Em meados da década de 1970 os preços do petróleo subiram significativamente e 

influenciaram todo o mercado mundial, o que possibilitou novamente os estudos e 

investimentos em outras formas de geração de energia como, por exemplo, a eólica (DUTRA, 

2001). Com todos as pesquisas que sucederam, o tamanho e a potência dos aerogeradores 

comerciais aumentaram significativamente, como mostrados na Figura 2. 

Figura 2:  Evolução do tamanho dos aerogeradores comerciais. 

 
FONTE: (SOUZA, 2010). 

No Brasil, a energia eólica já vem sendo utilizada a alguns anos no auxílio do 

processo de moagem de grãos e no bombeamento d’água em regiões isoladas. A sua utilização 

vem crescendo a cada dia e passou a ser encontrado em áreas rurais sem acesso a rede elétrica, 

o que se justifica pela imensidão territorial do país além de custo de instalação perante a 

instalação da rede elétrica até estes locais. As pesquisas que são realizadas no país acerca dos 

aerogeradores são executadas pelo Centro de Tecnologia Acadêmica (CTA), ele vem investindo 

em estudos sobre o uso deste tipo de energia, seguindo as orientações mundiais na tentativa de 

encontrar novas formas de energia limpa (SOUZA, 2010). 
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Atualmente, a energia eólica está diretamente ligada a geração de energia elétrica 

do país. Segundo o Boletim de Energia Eólica Brasil e Mundo – Base 2016, produzido pelo 

Ministério e Minas e Energia, o Brasil encontra-se na sétima posição entre os países com 

maiores gerações de energia eólica no mundo ocupando também a quinta posição em termos de 

expansão de potência (BRASIL, 2017). A Figura 3 mostra o mapa eólico brasileiro, 

considerando uma altura de 50m em relação ao solo: 

Figura 3: Atlas do potencial eólico brasileiro para o ano de 2003. 

 
FONTE: Adaptado de (CEPEL, 2017). 

 

2.2. AS TURBINAS EÓLICAS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

2.2.1. Forças atuantes nas turbinas eólicas 

As turbinas eólicas são equipamentos que atuam de forma a gerar energia elétrica 

por meio da movimentação dos ventos. Essa energia, por sua vez, se desenvolve devido a porção 

de radiação solar que é absorvida pela atmosfera e pelas nuvens, ocasionando uma variação 
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desigual na temperatura do planeta e gerando a movimentação das camadas de ar da Terra. 

Conhecendo a existência da energia presente nos ventos, as turbinas eólicas podem ser 

acionadas por dois mecanismos diferentes (PINTO, 2013).  

O primeiro deles refere-se ao acionamento por arrasto. Neste tipo de mecanismo o 

vento age de maneira a empurrar as pás eólicas causando o surgimento de uma força 

aerodinâmica paralela ao seu movimento que, por sua vez, permite o acionamento das pás e o 

aproveitamento da energia eólica. A Figura 4 esquematiza as forças aerodinâmicas presentes 

em um veleiro que atua com acionamento por arrasto. 

Figura 4: Exemplo de dispositivo de arrasto - veleiro. 

 
FONTE: Adaptado de (LOPES, 2012). 

O segundo mecanismo refere-se ao acionamento por sustentação. Nele, o vento age 

de forma a produzir uma diferença de velocidade entre as superfícies das pás, gerando também 

uma diferença de pressão nas mesmas regiões e possibilitando o surgimento de uma força 

aerodinâmica capazes de movimentar as pás, chamada de sustentação. Assim, a superfície mais 

longa da pá apresenta uma maior velocidade e uma menor pressão, enquanto que a superfície 

mais curta apresenta uma menor velocidade e maior pressão, sendo esta diferença de pressão e 

velocidade as motivadoras do acionamento (LOPES, 2012). A Figura 5 esquematiza as forças 

aerodinâmicas em uma turbina eólica de eixo horizontal que atua com acionamento por 

sustentação. 

Vale salientar que, no acionamento por sustentação, a força de arrasto também está 

presente, porém, ela age de modo a diminuir a amplitude da força de sustentação, sendo 

necessário definir amplitudes que seja satisfatória e, para isso, são avaliados diferentes perfis 

aerodinâmicos que, por sua vez, possuem diferentes coeficientes de sustentação e arrasto 

(LOPES, 2012).  
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Figura 5: Forças aerodinâmicas geradas pelo fluxo de vento. 

 
FONTE: (LOPES, 2012). 

A Figura 6 identifica os principais esforços que atuam em uma pá eólica: 

Figura 6: Principais esforços atuantes em uma pá eólica. 

 
FONTE: (LOPES, 2012). 

 

2.2.2. Componentes 

De maneira geral, os componentes das turbinas eólicas são três: torre, nacele e rotor. 

Segundo (DUTRA, 2007), pode-se citar ainda três configurações principais de um aerogerador 

horizontal, sendo diferenciadas pelo tipo de gerador utilizado, a presença ou não de uma caixa 

multiplicadora de velocidade, além do tamanho e da geometria da nacele. A Figura 7 mostra os 

componentes de uma turbina eólica de eixo horizontal. 
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Figura 7: Componentes de um aerogerador de eixo horizontal. 

 
FONTE: O autor (2018). 

a) Pás, Cubo e Eixo:   

As pás eólicas correspondem a perfis aerodinâmicos. Sua função é interagir com o 

fluxo de vento a fim de converter parte da energia cinética em energia mecânica na forma de 

trabalho. Atualmente, são fabricadas em fibra de vidro e epóxi e possuem mecanismos na base 

que garantem a possibilidade de modificação de seu ângulo de ataque (DUTRA, 2007).  

O cubo corresponde ao componente responsável pela fixação de tais pás. São 

fabricadas com ligas de alta resistência em peça única e podem apresentar mecanismos e 

motores capazes de ajustar o ângulo de ataque de todas as pás (CRESESB, 2008). 

O eixo é o componente que têm como função acoplar o cubo ao gerador, permitindo 

que a energia mecânica gerada seja transferida. Sua fabricação é em aço ou liga metálica de alta 

resistência (CRESESB, 2008). 

A Figura 8 mostra um cubo e uma pá eólica de eixo horizontal. 

Figura 8: Exemplo de um cubo (a) e pá eólica (b). 

 
FONTE: Adaptado de (QUARTZ MEDIA, s.d.) e (GV ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS, s.d.). 
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b) Nacele: 

Corresponde ao componente montado acima da torre. Nela, situam-se o gerador, a 

caixa de engrenagens ou multiplicadora de velocidade, além de todos os componentes utilizados 

para o controle, medição do vento e motores com a função de rotacionar o sistema em busca de 

melhores posicionamentos em relação ao vento (DUTRA, 2007). A Figura 9 mostra os 

principais componentes da nacele. 

Figura 9: Principais componentes instalados na nacele. 

 
FONTE: Adaptado de (INDOLINK CONSULTING, 2011). 

 

c) Transmissão e caixa multiplicadora de velocidade:   

A transmissão, que engloba também a caixa multiplicadora, é composta também 

por eixos, engrenagens de transmissão, mancais e acoplamentos. Sua função é transferir a 

energia mecânica conduzida pelo eixo do rotor até a carga. De modo geral, este componente se 

localiza dentro da nacele, entre o rotor e o gerador (CRESESB, 2008).  

Para que ocorra a transformação das baixas rotações que chegam do rotor em altas 

rotações necessárias para o acionamento dos geradores convencionais é necessário a utilização 

da caixa multiplicadora de velocidade. Tal necessidade é evidenciada ao avaliar as velocidades 

angulares envolvidas. Normalmente, a velocidade angular que chega do rotor varia entre 20 e 

150 rpm, sendo convertida à velocidade de trabalho do gerador, que pode variar entre 1200 e 

1800 rpm. No entanto, já existem geradores que não possuem tal componente e que utilizam 

geradores multi-pólos nos quais já conseguem exercer tal função simultaneamente. Cabe a cada 

fabricante avaliar as vantagens e desvantagens de cada modelo e escolher qual deles melhor se 
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encaixa no projeto (DUTRA, 2007). A Figura 10 mostra uma modelagem em 3D que 

exemplifica uma caixa multiplicadora de velocidade de uma turbina eólica. 

Figura 10: Projeto CAD de uma caixa multiplicadora para turbina eólica de alta capacidade. 

 
FONTE: (EVOLUTION BUSINESS AND TECHNOLOGY FROM SKF, 2012). 

d) Gerador:  

É neste componente, localizado na nacele, que ocorre a conversão da energia 

mecânica de rotação em energia elétrica. Nos dias atuais, existem várias opções disponíveis no 

mercado, cada um com suas particularidades. Dentre eles, pode-se citar geradores de corrente 

contínua, geradores de comutador de corrente alternada, geradores síncronos e geradores 

assíncronos. Para uma melhor escolha, é necessário que o ocorra uma análise das vantagens e 

desvantagens de cada tipo de gerador e que se avalie o mais adequado para cada projeto de 

turbina eólica (DUTRA, 2007). A Figura 11 mostra um gerador convencional. 

Figura 11: Gerador convencional. 

 
FONTE: (CRESESB, 2008). 

e) Torre:  

Possuem a função de sustentação e posicionamento do rotor na altura necessária 

para o seu funcionamento. Corresponde a uma estrutura de grande porte e alto custo. 

Normalmente, são construídas em material tubular ou de concreto a fim de resistir ao peso da 

nacele, que aumenta a cada dia devido ao avanço tecnológico, e das pás, além de garantir maior 
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segurança e melhor movimentação dos componentes citados (DUTRA, 2007). A Figura 12 

mostra uma torre eólica durante a montagem do aerogerador em Oaxaca, México. 

Figura 12: Torre eólica durante a montagem do aerogerador em Oaxaca, México. 

 
FONTE: (GV ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS, s.d.). 

Conhecendo os componentes principais de um aerogerador e identificando suas 

principais funções é possível identificar em quais etapas ocorrem cada transformação de energia 

até se conseguir atingir o objetivo da máquina, a energia elétrica. A Figura 13 identifica em 

quais etapas ocorre os processos de transformação de energia e quais são elas. 

Figura 13: Princípio da conversão de energia cinética em energia elétrica. 

 
FONTE: Adaptado de (LOPES, 2012). 

2.2.3. Classificação dos aerogeradores 

Os aerogeradores podem ser classificados de diversas formas. A seguir será 

explicitado duas destas classificações.  
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a) Quanto à capacidade produtiva 

Como a nomenclatura já sugere, esta classificação baseia-se na capacidade de tais 

equipamentos produzirem energia elétrica. Ela divide as turbinas eólicas em três grupos: em 

pequeno, médio e grande porte. O primeiro deles refere-se as turbinas eólicas que possuem uma 

potência nominal de produção menor que 500kW, o segundo grupo refere-se às turbinas que 

possuem uma potência nominal entre 500kW e 1000kW e o terceiro grupo refere-se às turbinas 

que possuem potência nominal acima de 1MW (ANEEL, 2005) . A Figura 14 exemplifica tal 

classificação: 

Figura 14: Exemplo de turbinas eólica de pequeno (a), médio (b) e grande (c) porte. 

 
FONTE: Adaptado de (ARCHIEXPO, s.d.), (ANEEL, 2005), (ANI, 2005). 

b) Quanto à direção do eixo das pás 

Analisando o eixo no qual as pás do aerogerador giram, as turbinas podem ser 

classificadas em geradores de eixo horizontal e de eixo vertical. 

Geradores de Eixo Horizontal 

As Turbinas de eixo horizontal possuem o rotor na direção paralela ao fluxo de 

vento. Elas ainda podem ser: 

• Upwind: São turbinas horizontais que operam com a face na direção contrária ao 

fluxo de vento. Dentre suas vantagens, pode-se citar o fato da torre do equipamento não 

interferir diretamente no escoamento do vento, porém ela gera um pequeno desvio na direção 

do fluxo de ar antes mesmo de entrarem em contato, mesmo possuindo geometria arredondada 
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e lisa, gerando uma diminuição da potência da pá quando ela passa em frente a torre. Dentre 

suas desvantagens pode-se citar a necessidade de utilizar elementos que garantam sua 

orientação correta em relação ao vento, além disso, devido ao efeito da torre no vento, necessita 

um determinado espaço entre as pás e a torre a fim de evitar sua influência (LOPES, 2012). 

• Downwind: São turbinas horizontais em que o rotor assume uma posição a favor 

do fluxo de ar. Nela, o ar passa pela torre antes mesmo de ultrapassar as pás do gerador. Dentre 

suas vantagens pode-se citar o fato de toda a sua estrutura ser mais leve, flexível e barata, 

quando comparado ao tipo anterior. Além disso, estes equipamentos não necessitam 

diretamente a utilização de elementos que garantam sua orientação correta pois apenas com 

estudos e aplicações aerodinâmicas em seu corpo é possível garantir essa necessidade. Dentre 

suas desvantagens, pode-se citar que a não utilização de dispositivos de orientação podem gerar 

a quebra ou torção dos fios elétricos pois o vento pode gerar rotações no gerador que ocasionam 

tais problemas já que não é possível impedir essas movimentações sem considerar o fluxo de 

ar (LOPES, 2012). 

A Figura 15 mostra um esquema de turbinas de eixo horizontal upwind e downwind. 

Figura 15: Turbinas de eixo horizontal upwind (a) e downwind (b). 

 
FONTE: (JERÔNIMO, 2010). 

Geradores de Eixo Vertical 

As turbinas de eixo vertical possuem o rotor na direção perpendicular ao fluxo de 

vento. Ao contrário das turbinas de eixo horizontal elas não necessitam de dispositivos que 

garantam a sua orientação correta. Outra característica relevante diz respeito a capacidade de 



31 

 

transporte dos equipamentos presente na nacele até o chão, o que facilita a sua manutenção 

(PINTO, 2013). 

No entanto, este tipo de configuração possui algumas desvantagens que devem ser 

consideradas. Elas não conseguem iniciar-se sozinha, sendo necessário alguma ação externa, 

além disso, não possuem a capacidade de controlar a potência de saída da máquina. Outra 

desvantagem relevante está no fato das pás estarem perto do solo o suficiente para sofrer a 

incidência de velocidades baixa e turbulentas, o que diminui a capacidade de geração de energia 

além de gerar maiores esforços no equipamento (PINTO, 2013). A Figura 16 mostra alguns 

tipos de turbina de eixo vertical, sendo os modelos Darrieus e Savonius melhor detalhados a 

seguir. 

Figura 16: Exemplos de tipos de turbinas de eixo vertical. 

 
(a) Darrieus; (b) Savonius; (c) Solarwind; (d) Helicoidal; (e) Noguchi; (f) Maglev e (g) Cochrane. 

FONTE: Adaptado de (TONG, 2010). 

 

2.3. O ESCOAMENTO 

 

2.3.1. Camada Limite de Velocidade 

Considerando uma placa plana mostrada na Figura 17, uma partícula de fluido em 

movimente obtém velocidade zero quando entra em contato com a superfície. Logo, elas agem 

de modo a retardar as partículas de fluido que estão na próxima camada e assim por diante, até 

atingir uma camada que está a uma distância y = δ da superfície da placa e que, devido a tal 
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afastamento, não sofre mais a influência das camadas anteriores. Tal efeito retardante na 

movimentação do fluido está ligado às tensões de cisalhamento τ que agem em planos paralelos 

a velocidade do fluido mostrado na figura citada. Com o aumento da componente y, distância 

da camada à placa, a componente de velocidade, u, tende a crescer até alcançar o valor 

correspondente a corrente livre, 𝑢∞. O subscrito ∞ refere-se a condições encontradas na 

corrente livre, ou seja, fora da camada-limite, neste caso também chamada de camada limite de 

velocidade (INCROPERA, DEWITT, et al., 2013). 

Figura 17: Formação da camada limite de velocidade sobre placa plana. 

 
FONTE: (INCROPERA, DEWITT, et al., 2013). 

A amplitude δ refere-se a espessura da camada-limite e, normalmente, define-se 

como o valor da componente y para o qual a componente de velocidade u = 0,99𝑢∞. Analisando 

a forma como u varia a partir da alteração de y é possível identificar como o fluxo de fluido se 

comporta, o que se denomina de perfil de velocidades na camada-limite. Desse modo, percebe-

se que o escoamento do fluido possui duas regiões distintas, uma camada fina de fluido que 

possui altos gradientes de velocidades e tensões cisalhantes, a camada-limite, e uma outra 

região fora da camada-limite que apresenta gradientes de velocidade e tensões de cisalhamento 

desprezíveis. Com o aumento do valor da posição x na placa os efeitos de viscosidade tornam-

se cada vez mais nítidos, aprofunda-se cada vez mais na corrente livre, aumentando a amplitude 

da camada-limite (INCROPERA, DEWITT, et al., 2013). 

Para a análise de fenômenos como este, é necessário perceber a sua relação com a 

tensão de cisalhamento na superfície, 𝜏𝑠 e, consequentemente, com os efeitos de atrito na 

superfície. Para escoamentos externos, tais conexões fornecem o alicerce para a definição do 

coeficiente de atrito local (INCROPERA, DEWITT, et al., 2013), como mostrado na Equação 

1. 
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𝐶𝑓 =  
𝜏𝑠

𝜌𝑢∞
2

2
⁄

 
(1) 

sendo Cf um parâmetro adimensional que permite a determinação do arrasto viscoso na 

superfície e o 𝜌 a massa específica do fluido. 

Considerando um fluido newtoniano, conhecendo o gradiente de velocidade na 

superfície é possível determinar a tensão de cisalhamento na superfície, como mostrado na 

Equação 2. 

𝜏𝑠 =  𝜇
∂u

∂y
| 𝑦=0 (2) 

onde μ corresponde a viscosidade dinâmica do fluido. 

Como o gradiente de velocidade na superfície depende da distância x da aresta 

frontal da placa, a tensão de cisalhamento na superfície e o coeficiente de atrito também 

possuem tal dependência. 

2.3.2. O escoamento laminar e turbulento da camada-limite de velocidade 

A Figura 18 mostra o desenvolvimento de uma camada-limite sobre uma placa 

plana. 

Figura 18: Desenvolvimento da camada-limite de velocidade sobre uma placa plana. 

 
FONTE: (INCROPERA, DEWITT, et al., 2013). 

Em várias situações a camada laminar e turbulenta coexistem no escoamento, sendo 

o primeiro seguido do segundo. A ocorrência do afastamento do fluido a superfície torna-se 
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presente devido ao fenômeno de desaceleração das camadas próximas a parede conforme a 

camada-limite cresce na direção x (INCROPERA, DEWITT, et al., 2013). 

Na parte laminar da camada-limite, o fluido caracteriza-se por apresentar uma 

movimentação bastante ordenado, criando linhas de corrente bem definidas e que não se cruzam 

entre si durante seu deslocamento. Tal comportamento se mantém até que a região de transição 

seja atingida, onde as linhas de corrente começam a se cruzarem e ocorre a conversão do 

movimento laminar em turbulento. Com o passar do tempo o comportamento do fluido na zona 

de transição se altera, ora sendo laminar ora sendo turbulento (INCROPERA, DEWITT, et al., 

2013). 

Na parte totalmente turbulenta da camada-limite, o fluido caracteriza-se por 

apresentar um movimento totalmente desordenado, caracterizando-se pela movimentação 

tridimensional e aleatória de porções de fluidos. Essa mistura permite que a porção de fluido 

com maior velocidade seja lançada em direção a superfície, deslocando a porção de fluido que 

se localiza mais próximo a superfície e possui menos velocidades para as regiões com maiores 

correntes livres. É esta movimentação contínua que provoca os chamados vórtices presente no 

escoamento turbulento e torna caótica toda a movimentação nesta zona (INCROPERA, 

DEWITT, et al., 2013). 

A transição de escoamento laminar em turbulento pode ser ocasionada por 

mecanismos de gatilho como interação de estruturas transientes do escoamento que se formam 

de maneira natural no interior do fluido de camadas-limites. Dentre as possíveis origens de tais 

distúrbios pode-se citar as flutuações na corrente livre ou o efeito da rugosidade superficial ou, 

ainda, vibrações microscópicas na superfície. O estopim do fenômeno de turbulência depende 

da variação dos mecanismos de gatilho na direção do movimento do fluido, que acaba por 

depender ainda de uma união adimensional de parâmetros, o chamado número de Reynolds, 

mostrado na Equação 3 (INCROPERA, DEWITT, et al., 2013). 

𝑅𝑒 =  
𝜌𝑢∞𝑥

𝜇
 (3) 

sendo x o comprimento característico em uma placa plana correspondente a distância a partir 

da aresta frontal. O numerador corresponde as forças de inércia, enquanto que o denominador 

corresponde as forças viscosas. 

Para fins de cálculos relacionados ao comportamento da camada-limite, é comum 

supor que a transição começa em uma determinada posição, 𝑥𝑐, mostrado na figura anterior. 

Esta posição é determinada pelo número de Reynolds crítico, 𝑅𝑒𝑥,𝑐. Em escoamentos sobre 
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placa plana o 𝑅𝑒𝑥,𝑐 varia de aproximadamente 105 até 3x106, dependendo da rugosidade da 

superfície e do nível de turbulência na corrente livre do escoamento, como mostrado na 

Equação 4 (INCROPERA, DEWITT, et al., 2013). 

𝑅𝑒𝑥,𝑐 =  
𝜌𝑢∞𝑥𝑐

𝜇
= 5𝑥105 (4) 

 

2.3.3. O cilindro em escoamento cruzado 

Outro comportamento fluidodinâmico importante de ser analisado refere-se ao 

escoamento externo onde o fluido segue na direção radial de um cilindro circular, como 

mostrado na Figura 19.  

Figura 19: Formação e separação da camada-limite em sobre um cilindro circular em escoamento cruzado. 

 
FONTE: (INCROPERA, DEWITT, et al., 2013). 

Como mostrado acima, o fluido que escoa em corrente livre tende a uma velocidade 

nula no ponto de estagnação frontal, nesta mesma região a pressão tende a aumentar de forma 

considerável. Ao ultrapassar tal zona e avançar na direção do eixo x, que corresponde a 

coordenada da linha de corrente, a pressão começa a diminuir, ao mesmo tempo que a camada-

limite vai se desenvolvendo com o efeito causado por um gradiente de pressão favorável, 

𝜕𝑝/ 𝜕𝑥 < 0, no entanto, para que isso ocorra, a pressão necessita atingir um mínimo. Além 

disso, na direção da parte traseira do cilindro ocorre a influência de um gradiente de pressão 

adverso, 𝜕𝑝/ 𝜕𝑥 > 0, que influencia diretamente o desenvolvimento da camada-limite 

(INCROPERA, DEWITT, et al., 2013). 

Segundo Incropera (2013) é importante perceber que a velocidade na parte frontal 

do cilindro V e a velocidade do fluido na corrente livre 𝑢∞ possui valores distintos. Neste tipo 
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de escoamento, a velocidade 𝑢∞ sofre influência direta da distância x do ponto de estagnação. 

Pela equação de Euler para escoamento invíscido, 𝑢∞(𝑥) possui um comportamento contrário 

ao de p(x), ou seja, o escoamento acelera devido a influência de um gradiente de pressão 

favorável (𝑑𝑢∞/𝑑𝑥 > 0 quando 𝑑𝑝/𝑑𝑥 < 0), em seguida ele atinge a velocidade máxima 

quando 𝑑𝑝/𝑑𝑥 =  0 e, por último, desacelera devido à influência do gradiente de pressão 

adverso (𝑑𝑢∞/𝑑𝑥 > 0 ) quando 𝑑𝑝/𝑑𝑥 > 0). Com a gradativa desaceleração do escoamento, 

o gradiente de velocidade na superfície do cilindro,  
∂u

∂y
| 𝑦=0, tende a se tornar nulo. A Figura 

20 mostra todo esse comportamento durante o escoamento. 

Na região onde ocorre a desaceleração do escoamento, conhecido como ponto de 

separação, o fluido que se localiza próximo à superfície do cilindro não possui momento 

suficiente para ultrapassar os valores do gradiente de pressão, o que torna o escoamento em 

direção a parte posterior do cilindro impossível. Devido à falta de velocidade que possibilite a 

continuação do escoamento, o fluido tende a se concentrar nesta região impedindo a passagem 

da próxima porção de fluido que chega causando a separação da camada-limite e formando uma 

esteira às costas do cilindro onde o fluido se comporta de forma irregular e ocorre o surgimento 

dos vórtices. O ponto de separação da camada-limite refere-se ao local onde 
∂u

∂y
| 𝑦=0 = 0 

(INCROPERA, DEWITT, et al., 2013). 

Figura 20: Perfil de velocidade associado à separação sobre um cilindro circular em escoamento cruzado. 

 
FONTE: (INCROPERA, DEWITT, et al., 2013). 

A zona de transição na camada-limite, definido pelo número de Reynolds, 

influencia diretamente a posição do ponto de separação. Neste tipo de escoamento, o 

comprimento característico refere-se ao diâmetro do cilindro, o que modifica a forma de 
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definição do número de Reynolds (INCROPERA, DEWITT, et al., 2013). A Equação 5 mostra 

como o número de Reynolds deve ser calculado para um cilindro em escoamento cruzado. 

𝑅𝑒𝐷 =  
𝜌𝑉𝐷

𝜇
=  

𝑉𝐷

𝜈
 (5) 

Sabe-se ainda que o momento de um fluido em escoamento turbulento na camada-

limite é maior que o momento de um fluido escoamento laminar na camada-limite. Por essa 

razão, a transição de tais comportamentos influencia diretamente na formação da separação. 

Dessa forma, se 𝑅𝑒𝐷 ≤ 2 𝑥 105, a camada-limite continua em escoamento laminar e a 

separação ocorre em 𝜃 ≈ 80° enquanto que, se 𝑅𝑒𝐷 ≥ 2 𝑥 105, a camada limite sofre o 

processo de transição e a separação passa a ocorrer em 𝜃 ≈ 140° (INCROPERA, DEWITT, et 

al., 2013). A Figura 21 mostra o efeito da turbulência na separação. 

Figura 21: O efeito da turbulência na separação. 

 
FONTE: (INCROPERA, DEWITT, et al., 2013). 

Vale salientar também que os processos citados acima são influenciadores diretos 

na força de arrasto FD que age sobre o cilindro. É possível identificar duas formas diferentes de 

influência dessa força. A primeira delas ocorre devido a presença da tensão de cisalhamento da 

camada-limite sobre a superfície, o chamado arrasto de atrito ou arrasto viscoso. A segunda 

ocorre devido a um diferencial de pressão no sentido do escoamento referente a formação da 

esteira, o chamado arrasto de forma ou arrasto de pressão (INCROPERA, DEWITT, et al., 

2013). O coeficiente de arrasto CD pode ser definido de maneira adimensional como mostrado 

na Equação 6. 

𝐶𝐷 =  
𝐹𝐷

𝐴𝑓 (
𝜌𝑉²

2
⁄ )

 
(6) 

onde 𝐴𝑓 refere-se a área frontal do cilindro. 
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Por fim, vale salientar também que, em casos com 𝑅𝑒𝐷  ≤ 2𝑥105  a influência da 

separação é desprezível sendo as condições governada pela força de arrasto. No entanto, com 

Re maiores, a influência da separação e, consequentemente, do arrasto de forma se tornam mais 

relevante. A alta redução no coeficiente de arrasto a 𝑅𝑒𝐷  ≥ 2𝑥105 ocorre como consequência 

da transição na camada-limite que, por sua vez, adia a ocorrência da separação diminuindo a 

zona de esteira e a amplitude do arrasto de forma (INCROPERA, DEWITT, et al., 2013). 

2.3.4. Escoamento versus Potência 

Nos aerogeradores de arrasto, a velocidade do vento deve ser maior que a 

velocidade das pás, o que define a eficiência máxima atingível. De acordo com a Figura 22 a 

seguir, o vento v converge com a pá em um ângulo α em relação ao eixo da pá. Quando em 

contato, o escoamento é obrigado a mudar sua direção na pá, o que acaba por modificar a 

velocidade do fluxo. Pelo princípio fundamental da dinâmica, segunda lei de Newton, surge 

uma força denominada de força de empuxo, Fe (LOPES, 2012).  

Figura 22: Fluxo de ar na seção da pá de uma aerogerador de sustentação. 

 
FONTE: (LOPES, 2012). 

Analisando tal força, pode-se perceber que ela apresenta duas componentes 

distintas. A primeira delas refere-se a força de sustentação, Fs, e sua função é possibilitar a 

sustentação aerodinâmica da pá eólica, enquanto que a segunda se refere a força de arrasto, Fa, 

que surge devido ao efeito da pressão do vento gerado na pá e que tende a empurrá-la (LOPES, 

2012). 

Para se obter o trabalho ou torque no equipamento, é necessário direcionar a força 

de empuxo na mesma orientação que a rotação do rotor e, para isso, deve-se analisar a angulação 
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formada entre a pá e a direção do vento para se conseguir determinar a relação mais conveniente 

para este fim (LOPES, 2012). 

 De acordo com Lopes (2012), a ação do ar sobre uma pá eólica pode intervir 

diretamente no comportamento do vento durante o seu escoamento. O efeito causado pelo 

encontro entre o vento e a pá de um aerogerador pode gerar um deslocamento do escoamento 

de determinada região da superfície da pá, que sofre influência direta do ângulo de incidência 

do escoamento na pá, da geometria e tamanho da pá e da velocidade do ar. Avaliando a Figura 

23, percebe-se que há a presença de dois comportamentos diferentes no escoamento sobre a pá. 

Na primeira parte, o ar escoa de maneira laminar e colado a superfície da pá. Nesta 

região ocorre uma maior transferência de potência do vento pois há uma maior sustentação 

aerodinâmica gerada pela presença de uma maior amplitude na força de sustentação. 

 Figura 23: Fluxo de ar no perfil de uma pá eólica. 

 
FONTE: (LOPES, 2012). 

Na segunda parte do escoamento, o ar escoa de maneira turbulenta perto da pá, 

deslocando o ar que continua em escoamento laminar para uma porção mais distante da pá. 

Quando isso ocorre, a sustentação aerodinâmica Fs tende a zero e não ocorre a transferência de 

potência, estas regiões com tais características são denominadas de região de perda. Dessa 

forma, quanto maior for a zona que apresente este comportamento, menor será a transferência 

de potência do vento realizada pela pá e a eficiência aerodinâmica do equipamento. 

 

2.4. GERADORES DE VÓRTICES 

 

Os geradores de vórtices, GV, são dispositivos acoplados em superfícies 

aerodinâmicas que possuem a função de retardar o fenômeno de descolamento da camada-limite 
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do corpo, pois quando isso ocorre, o elemento aerodinâmico perde eficiência ao aumentar o 

arrasto e diminuir a sustentação. A Figura 24 mostra algumas aplicações dos GV’s. 

Figura 24: Aplicações de Geradores de Vórtices. 

 
(a) aviões, (b) automóveis, (c) aerogeradores. 

FONTE: Adaptado de (UDRIS, 2015), (BARATA, 2016), (SMART BLADE, s.d.). 

Para exercer tal função, os GV’s formam pequenos vórtices de corrente que geram 

uma mistura entre o ar que escoa livremente e o ar presente na camada-limite da superfície, 

causando um aumento na energia do fluido que passa nessa região, o que amplia a capacidade 

de suportar maiores quantidades de pressão antes que a separação do fluxo ocorra. Desse modo, 

quando aplicados em superfícies aerodinâmicas como asas de aviões e pás eólicas, por exemplo, 

conseguem retardar a ocorrência do fenômeno de perda brusca de sustentação (stall), geram um 

maior coeficiente de sustentação e ainda conseguem agir em situações de superfícies que 

apresentam  ângulo de ataque (GRIFFM, 1996) (NASA, s.d.). A Figura 25 ilustra a influência 

dos GV’s em superfícies aerodinâmicas. 

Estes elementos podem ser encontrados em duas configurações básicas, a matriz de 

co-rotação e de contra-rotação. A primeira configuração refere-se a um arranjo que produz 

vórtices em um mesmo sentido de rotação, enquanto que o segundo se refere ao arranjo que 

produz pares de vórtices com sentidos opostos. A Figura 26 mostra estes dois tipos de 

configuração para os geradores de vórtices. Vale salientar que a matriz de co-rotação necessita 

apenas de um parâmetro de espaçamento lateral, d, enquanto que a matriz de contra-rotação 

necessita de dois parâmetros de espaçamento lateral, a distância entre dois GV’s que formam o 

par, d, e a distância entre cada par de GV, D (GRIFFM, 1996). 
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Figura 25: Influência dos Geradores de Vórtices em superfícies aerodinâmicas. 

 
FONTE: Adaptado de (AERO SERVICE, s.d.). 

 

Figura 26: Esquematização dos tipos básicos de arranjos para geradores de vórtices. 

 
FONTE: (GRIFFM, 1996). 

Segundo Lin (2002) os geradores de vórtices devem possuir uma altura de 10% a 

50% da espessura da camada-limite. Já segundo Wang et al. (2016), quando são utilizados 

ângulos de ataque baixos a influência de tais dispositivos não se torna evidente, além disso, o 

ângulo de stall e os coeficientes de elevação diminuem rapidamente.  

2.4.1. A utilização dos Geradores de Vórtices em Turbinas Eólicas 

O primeiro relato sobre a utilização de geradores de vórtices com a finalidade de 

aumentar o desempenho de aerogeradores é datado de 1983, quando tais dispositivos foram 

instalados com o arranjo de contra-rotação em uma turbina eólica de eixo horizontal, o Boeing 

MOD-2. Após o teste, provou-se que o uso dos GV’s permitiu um aumento no pico de potência 

de 72%. Além disso, tais dispositivos provaram que possuíam mais uma vantagem, eles 
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diminuíram a sensibilidade a rugosidade das pás que, por sua vez, eram bem significativas nos 

testes (SMART BLADE, s.d.). A Figura 27 mostra como ocorre o escoamento em um 

aerogeradores e o efeito da utilização dos GV’s. 

Figura 27: Escoamento em um aerogeradores e o efeito da utilização dos Geradores de Vórtices. 

 
FONTE: Adaptado de (SMART BLADE, s.d.). 

Com a utilização dos GV’s é possível melhorar também o desempenho de toda a 

turbina em termos de energia, cargas e vida útil do equipamento, além de diminuir as emissões 

de ruído induzidas pelo stall. Outro ponto positivo é a diminuição do ruído causado pelo 

descolamento do fluxo na raiz pois o fluxo separado é sempre fonte de barulhos na qual são 

reduzidos ao modificar esta condição (SMART BLADE, s.d.). A Figura 28 mostra o efeito dos 

GV’s na diminuição de tais ruídos. 

Figura 28: Efeito dos Geradores de Vórtices na diminuição de tais ruídos. 

 
FONTE: Adaptado de (SMART BLADE, s.d.). 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

A execução deste trabalho foi conduzida na Universidade Federal Rural do Semi-

Árido, Campus Caraúbas. A pesquisa foi do tipo bibliográfica e experimental/matemático, 

sendo necessário o embasamento teórico a partir da literatura já existente acerca do assunto, 

além da realização de simulações computacionais. A Figura 29 mostra um fluxograma que 

simplifica as etapas utilizadas na elaboração deste trabalho 

Figura 29: Fluxograma das etapas para a elaboração deste trabalho. 

 
FONTE: O autor (2018). 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para que se adquirisse 

conhecimento sobre os conceitos que seriam utilizados em todo o trabalho. Após, iniciou-se 

uma gradativa manipulação do software de simulação Autodesk CFD, com a finalidade de 

realizar cálculos fluidodinâmicos que auxiliassem na identificação e no entendimento do 

comportamento dos fluidos envolvidos.  

Em seguida, definiu-se o modelo e as características da pá eólica onde seriam 

inseridos os geradores de vórtices durante a execução das simulações. Desse modo, escolheu-

se um projeto de pá eólica desenvolvido na mesma universidade e elaborado por (MORAIS, 

2018). Dentre suas características principais, pode-se citar as seguintes: 

 

• Perfil NACA 0010; 

• Raio da pá de 1m; 

• Velocidade nominal de 10 m/s; 

• Rotação nominal de aproximadamente ~477 rpm, 50 rad/s; 

• Coeficiente de potência, Cp, de 0,4; 

• Rendimento de 80%; 

• Potência nominal de 630 W; 

Pesquisa 
bibliográfica

Modelagem da pá
Manipulação do 

software 
autodesk CFD

Simulações
Análise dos 
resultados
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Além disso, pelo seu projeto, a pá era dividida em 32 seções, cada uma com sua 

respectiva angulação. A Figura 30 permite perceber a variação de angulação e de corda para 

cada seção, enquanto que a Figura 31 mostra a modelagem 3D da pá eólica. Os valores da 

posição, angulação e corda para cada umas das trinta e duas seções são mostrados no ANEXO 

A deste trabalho. 

Figura 30: Representação da inclinação das seções da pá. 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

Figura 31: Modelagem 3D da pá eólica. 

 
FONTE: O autor (2018). 
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Após as etapas anteriores, realizou-se testes de simulação a fim de determinar os 

parâmetros mais adequados para serem utilizados na execução das simulações. Dentre eles, 

testou-se o refinamento da malha, as propriedades envolvidas e seus efeitos, a possibilidade de 

movimentação da pá e as características necessárias para isto. Após todos os testes, definiu-se 

os parâmetros necessários para a simulação e se iniciou o processo de simulação. 

Devido ao limite computacional existente na universidade, foi necessário utilizar 

simplificações para a pá a fim de viabilizar todo o processo necessário para este trabalho. Desse 

modo, as simulações não sucederam na pá como um todo, optou-se por definir três perfis dentre 

os trinta e dois presentes na modelagem da pá para serem utilizados nas simulações a fim de 

identificar como o escoamento poderia se comportar em regiões diferentes da pá eólica. Assim, 

se escolheu um perfil no início da pá, o perfil 3, um perfil em um local mais central da pá e com 

ângulo de fluxo local mediano, o perfil 12, e um perfil no fim da pá, o perfil 30. A Figura 32 

mostra os perfis da pá e quais deles foram utilizados durante as simulações.  

Figura 32: Identificação dos 32 perfis da pá eólica e quais foram utilizados na simulação. 

 
FONTE: O autor (2018). 

Para as modelagens de tais perfis, considerou-se o ângulo de fluxo de cada um deles, 

além de uma largura de 150 mm a fim de evitar o efeito das pontas de asa dos perfis. Além 

disso, definiu-se que o gerador de turbulência seria do tipo contra-rotação colocado em duas 

posições diferentes do perfil, a 25% e a 50% da corda a partir do bordo de ataque. Baseando-se 

nas equações para o dimensionamento dos geradores de turbulência presentes no trabalho de 

Logdberg (2006), definiu-se o ângulo de inclinação dos geradores, α, como sendo 20º, além das 

relações para o cálculo da altura do gerador de vórtice, h , que corresponde a 10% da camada-

limite, a distância entre os pares de geradores, D, sendo 10h, o comprimento do gerador, 

correspondente a 4h, e a distância entre os geradores de um mesmo par, d, sendo D/4. Os valores 

numéricos de tais dimensões foram definidos após a identificação da espessura da camada-

limite identificada com a execução da simulação sem a utilização dos geradores de turbulência. 

A Figura 33 identifica as dimensões citadas anteriormente. 
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Figura 33: Parâmetros utilizados para o dimensionamento dos geradores de vórtices. 

 
FONTE: Adaptado de (WANG, ZHANG, et al., 2017). 

Em relação aos materiais utilizados, para o domínio da simulação, considerou-se as 

propriedades do ar, enquanto que, para a pá eólica, admitiu-se o ABS pois a universidade possui 

uma impressora 3D que utiliza este tipo de material em suas impressões, o que facilitaria a 

fabricação e execução de teste experimentais posteriores. 

Para a definição do domínio, considerou-se dimensões que fossem suficientes para 

compreender o aerofólio, além das regiões próximas a ele e que serão relevantes para a obtenção 

dos resultados. A Figura 34 mostra a janela do Autodesk CFD referente à configuração do 

domínio da simulação, indicando suas dimensões e contendo os valores utilizados para definir 

o domínio da simulação, em metros. Vale ressaltar que tais valores foram mantidos iguais para 

todas as simulações realizadas. 

Figura 34: Configuração das dimensões do domínio da simulação para o perfil 12. 

 
FONTE: O autor (2018). 
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Para as condições de contorno tomadas nas simulações, considerou-se uma 

velocidade de vento de 3m/s visto que buscou-se identificar a influência dos geradores de 

vórtices à baixas velocidades, porém, considerando a existência do ângulo de fluxo local, foi 

necessário definir uma velocidade relativa a fim de gerar uma incidência no perfil a um ângulo 

de ataque de 4º, como definido no projeto da pá utilizada. Desse modo, definiu-se que, para a 

velocidade de entrada, seriam utilizadas as velocidades relativas referentes a cada perfil 

simulado.  A Figura 35 mostra como as velocidades se relacionam. 

Figura 35: Relação de velocidades para definir a velocidade de entrada no domínio da simulação. 

 
FONTE: O autor (2018). 

Sabe-se que a velocidade de rotação se refere à rotação do rotor, logo: 

𝑉𝑟𝑜𝑡 =  𝑅𝜔 (7) 

sendo R o raio do perfil e 𝜔 a rotação do rotor para 3 m/s que equivale a 15 rad/s. Assim, 

calculando a velocidade de rotação para os três perfis analisados, tem-se: 

𝑉𝑟𝑜𝑡3 =  0,11 𝑥 15 = 1,65 𝑚/𝑠 (8) 

𝑉𝑟𝑜𝑡12 =  0,38 𝑥 15 = 5,7 𝑚/𝑠 (9) 

𝑉𝑟𝑜𝑡30 =  0,92 𝑥 15 = 13,8 𝑚/𝑠 (10) 

Pelo teorema de Pitágoras, tem-se que: 

𝑉𝑟𝑒𝑙2 =  𝑉∞2 + 𝑉𝑟𝑜𝑡2  

𝑉𝑟𝑒𝑙 =  √𝑉∞2 +  𝑉𝑟𝑜𝑡2  (11) 

substituindo os valores para cada perfil, tem-se: 
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 𝑉𝑟𝑒𝑙3 =  √32 + (1,65)2 = 3,42 𝑚/𝑠  (12) 

𝑉𝑟𝑒𝑙12 =  √32 + (5,7)2 = 6,44 𝑚/𝑠  (13) 

𝑉𝑟𝑒𝑙30 =  √32 +  (13,8)2 = 14,12 𝑚/𝑠  (14) 

Além disso, utilizou-se pressão de 1 atm em todas as outras superfícies do domínio 

a fim de defini-las como as saídas de fluxo na simulação. A Figura 36, Figura 37 e Figura 38 

mostram como ficou estabelecido o domínio da simulação para o perfil 3, 12 e 30, 

respectivamente, sem a utilização dos geradores de turbulência, além de identificarem as 

condições utilizadas em cada uma das superfícies do domínio. 

Figura 36:  Domínio da simulação para o perfil 3 da pá eólica NACA 0010.  

 
FONTE: O autor (2018). 

Figura 37: Domínio da simulação para o perfil 12 da pá eólica NACA 0010. 

 
FONTE: O autor (2018). 
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Figura 38: Domínio da simulação para o perfil 30 da pá eólica NACA 0010. 

 
FONTE: O autor (2018). 

Para a criação da mesh, utilizou-se a função de geração automática do software, 

além da função surface refinement, para refinar a superfície do perfil. Em seguida, utilizou-se 

a função regions para inserir duas caixas de refinamento local em regiões que mereciam uma 

melhor atenção, ou seja, na região onde se localiza o perfil e na região posterior a ele, sendo o 

primeiro para se conseguir um melhor resultado no escoamento durante a passagem pelo perfil 

e no segundo para uma melhor visualização do comportamento do fluxo após passar pelo perfil. 

A Figura 39 mostra as telas de configuração da região do perfil, (a), e da região posterior a ele, 

(b). Vale ressaltar que tais configurações foram utilizadas em todas as simulações. 

Figura 39: Configuração de mesh localizada (a) na região do perfil e (b) na região posterior ao perfil. 

 
FONTE: O autor (2018). 
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A Figura 40 mostra como os boxes ficaram organizados dentro do domínio da 

simulação, considerando o perfil 12. 

Figura 40: Localização dos boxes dentro do domínio da simulação para o perfil 12. 

 
FONTE: O autor (2018). 

Nas configurações da solução definiu-se que o escoamento estaria em regime 

incompressível. Considerou-se que seriam utilizadas 800 iterações. Além disso, utilizou-se um 

controle de solução inteligente com avaliação de convergência automática, além da função de 

adaptação de mesh com dois ciclos. Configurou-se também o mecanismo numérico de 

quantidade de transporte, o Advection Scheme, para o ADV 5 (Modified Petrov-Galerkin). Este 

esquema garante uma estabilidade numérica moderada, menos difusão numérica para malhas 

aleatórias, possui alta precisão e estabilidade do fluxo compressível, prevê quedas de pressão, 

garante precisão e estabilidade do movimento de rotação e normalmente produz resultados mais 

conservadores a nível mundial (AUTODESK, s.d. A). A Figura 41 mostra a tela de 

configuração para o Advection Scheme no AUTODESK CFD. 

Figura 41: Tela de configuração para o Advection Scheme. 

 
FONTE: O autor (2018). 
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Ainda nas configurações da solução, definiu-se também o modelo de turbulência 

adequado como sendo o k-epsilon. Este modelo corresponde ao padrão do software, possui uma 

robustez de processamento menor que os outros modelos, porém, gera bons resultados, além de 

malhas consideradas estáveis (AUTODESK, s.d. B). A Figura 42 mostra a tela de configuração 

para o Model Turbulence no AUTODESK CFD. 

Figura 42: Tela de configuração para o Model Turbulence. 

 
FONTE: O autor (2018). 

Ao identificar todas as características e propriedades que deveriam ser utilizadas, 

iniciou-se o processo de execução das simulações computacionais fluidodinâmicas. Foram 

realizadas simulações para os três perfis selecionados da pá eólica sem a utilização dos 

geradores de vórtices. Em seguida, analisou-se os resultados obtidos e definiu-se qual deles 

apresentava um escoamento mais adequado para a inserção dos geradores de turbulência e 

identificou-se a espessura da camada-limite do fluxo. Por conseguinte, executou-se mais duas 

simulações, agora utilizando o perfil definido como o mais adequado com a adição dos 

geradores de vórtices localizados à 25% da corda a partir do bordo de ataque e à 50% da corda 

a partir do bordo de ataque. A Figura 43 e Figura 44 mostram as modelagens do aerofólio com 

os geradores de turbulência a 25% e a 50%, respectivamente. 

Figura 43: Modelagem 3D do aerofólio com gerador de turbulência a 25% da corda. 

 
FONTE: O autor (2018). 
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Figura 44: Modelagem 3D do aerofólio com gerador de turbulência a 50% da corda. 

 
FONTE: O autor (2018). 

Por fim, os resultados obtidos por meio das simulações foram analisados a fim de 

identificar os efeitos da variação das posições dos geradores de vórtices, descrevendo também 

a sua influência na eficiência das turbinas eólicas de pequeno porte. 
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4. RESULTADO E DISCUSSÕES 

4.1. ESCOLHA DO PERFIL  

 

Seguindo a metodologia definida para este trabalho, durante a fase de testes da 

simulação dos parâmetros a serem utilizados, realizou-se a simulação do perfil 30 apenas com 

4º de inclinação, ou seja, considerando a torção na pá eólica, o que garante que o vento sempre 

incida no aerofólio testado com o ângulo de ataque projetado, 4°. Este perfil foi escolhido para 

tal experimento pois se encontra na região com maior raio da pá, o que possibilita uma maior 

velocidade dentre os demais e apresenta a maior probabilidade de ocorrer o descolamento do 

fluxo e a necessidade de utilização dos geradores de vórtices. A Figura 45 mostra os resultados 

obtidos na simulação do perfil 30 considerando a torção. 

Figura 45: Resultado da simulação do perfil 30 considerando a torção. 

 
FONTE: O autor (2018). 

Ao analisar a imagem percebeu-se que não houve a formação da esteira, mesmo 

apresentando uma das maiores velocidades entre os trinta e dois perfis. Além disso, a 

perturbação causada no escoamento é bastante pequena, sendo notada devido baixa espessura 

da camada-limite, fenômeno que já ocorre bem perto do bordo de fuga. Por esses motivos, 

percebeu-se que os geradores de turbulência não seriam bem aplicados nessa situação pois 

causaria perturbações que, ao invés de aumentar a energia presente no escoamento, gerariam 

turbulências que diminuiriam a eficiência do fluxo. 



54 

 

Após o resultado anterior, realizou-se as simulações fluidodinâmicas dos perfis 

escolhidos da pá eólica desconsiderando a torção, ou seja, os aerofólios possuíam ângulos de 

ataque mais elevados pois, nesses casos, a adequação para o angulo projetado é desconsiderado. 

Com os resultados de tais simulações, realizou-se análises a fim de estabelecer o melhor perfil 

para a utilização dos geradores de turbulência. Para isto, observou-se o comportamento do 

escoamento do fluido em cada caso.  

A Figura 46 mostra o resultado obtido para o perfil 3 sem considerar a torção.  

Figura 46: Resultado da simulação para o perfil 3 sem torção. 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

Analisando a imagem acima notou-se que, para ângulos altos, há uma significativa 

perturbação no escoamento que pode ser observada pela grande espessura da camada-limite. 

Além disso, percebeu-se também que o resultado apresentou uma espécie de turbulência que se 

inicia desde o bordo de ataque. 

A Figura 47 mostra o resultado obtido para o perfil 12 sem considerar a torção. 

Analisando a imagem citada notou-se que a camada-limite possuía um comportamento 

mediano, quando comparado ao perfil 3. Tal fenômeno tem menos lâminas de fluido afetadas, 

além de sua região com menor velocidade se localizar mais ao centro do extradorso do 

aerofólio. Mesmo sem ocorrer o descolamento do ar no perfil, as baixas velocidades tornam 

essa situação mais adequada para a utilização dos geradores de vórtices, quando comparada ao 

caso do perfil 3 sem torção. 
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Figura 47: Resultado da simulação para o perfil 12 sem torção. 

 
FONTE: O autor (2018). 

A Figura 48 mostra o resultado obtido para o perfil 30 sem considerar a torção. Ao 

analisar o resultado percebeu-se que ele apresentava um comportamento parecido com o perfil 

30 quando se considerou a torção. A simulação mostrou uma perturbação mais significativa 

perto do bordo de fuga, porém a camada-limite ainda apresentou baixa espessura, quando 

comparado ao perfil 3 e 12 sem torção, além de uma velocidade significativa, em torno dos 10 

m/s, na maior parte da camada-limite, diminuindo a necessidade de utilização dos geradores de 

turbulência. 

Figura 48: Resultado da simulação para o perfil 30 sem torção. 

 
FONTE: O autor (2018). 

Com a análise dos três perfis sem torção citados, definiu-se que o perfil 12 era o 

mais adequado para se utilizar os geradores de vórtices, permitindo notar que a região mais 

central da pá correspondia a zona mais adequada para se utilizar tais dispositivos. Vale ressaltar 

que as angulações de fluxo local desse setor variam em entre 15º e 25º além de apresentar 

valores de corda entre 90mm e 140 mm. 
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4.2. ANÁLISE DO PERFIL 12 SEM TORÇÃO 

 

Com os resultados obtidos para o perfil 12 sem torção foi possível perceber como 

ocorre a movimentação do ar ao entrar em contato com o aerofólio. A Figura 49 mostra os 

vetores de velocidade correspondentes ao escoamento do vento sobre o perfil 12. 

Figura 49: Vetores de velocidade correspondentes ao escoamento do vento sobre o perfil 12 sem torção. 

 
FONTE: O autor (2018). 

Pela figura acima, é possível verificar que não há a formação da esteira durante o 

fluxo, porém, quase todo o extradorso do perfil apresenta velocidades próximas a 0 m/s, o que 

pode tornar útil os efeitos dos geradores de turbulência, mesmo não ocorrendo o descolamento. 

Além disso, notou-se também a formação de turbulências no bordo de fuga do 

perfil, identificado pelo círculo preto. Este fenômeno não pode ser aproveitado pela utilização 

do dispositivo citado pois já não ocorre acima do perfil. 

4.3. ANÁLISE DOS ESFORÇOS ATUANTES SOBRE O PERFIL 12 SEM TORÇÃO 

 

Com os resultados obtidos pela simulação foi possível identificar os esforços de 

sustentação, Fz, e arrasto, Fy, que agem sobre o aerofólio devido ao escoamento. Os valores 

encontrados para tais forças foram: 

𝐹𝑌 =  0,061796 𝑁 (15) 

𝐹𝑍 =  0,155106 𝑁 (16) 
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Outra análise importante realizada diz respeito às forças de deflexão e de rotação. 

A Figura 50 mostra como foram relacionadas as forças de sustentação e arrasto que agem no 

aerofólio para definir as forças de deflexão e rotação, analisando as componentes que agem no 

plano do rotor e no eixo do rotor. 

Figura 50: Esforços que atuam sobre o aerofólio. 

 
FONTE: O autor (2018). 

Sabendo que o ângulo de fluxo, ϕ, é definido pelo perfil, pode-se definir θ como 

sendo igual 71,65º. A Tabela 1 mostra os valores para cada componente citada na figura acima, 

além de determinar as magnitudes da força de rotação, de deflexão e a resultante total que age 

sobre o aerofólio. 

Tabela 1: Componentes atuantes sobre o perfil 12 sem geradores de vórtices. 

Parâmetro Símbolo Equação Magnitude (N) 

Componente da força de 

sustentação no eixo do rotor 
Fz'' 𝐹𝑧. 𝑠𝑒𝑛 (𝜃) 0,15 

Componente da força de 

sustentação no plano do rotor 
Fz' 𝐹𝑧. cos(𝜃) 48,8.10-3 

Componente da força de arrasto 

no eixo do rotor 
Fy'' 𝐹𝑦. sen(ϕ) 19,4.10-3 

Componente da força de arrasto 

no plano do rotor 
Fy' 𝐹𝑦. cos(ϕ) 58,6.10-3 

Força de deflexão Fd Fz” + Fy” 1,67 

Força de rotação Fr Fz’ – Fy’ -9,82.10-3 

Resultante total que age no 

aerofólio 
Ft √𝐹𝑑2 + 𝐹𝑟² 0,17 

FONTE: O autor (2018). 
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4.4. DIMENSIONAMENTO DOS GERADORES DE TURBULÊNCIA 

 

Após definir o perfil que seria utilizado nas simulações seguintes foi possível 

definir a espessura da camada-limite da situação em questão. A Figura 51 identifica a camada-

limite mostrando também o valor de sua espessura. 

Figura 51: Identificação da espessura da camada-limite para o perfil 12 sem torção. 

 
FONTE: O autor (2018). 

Com este valor, definiu-se as dimensões dos geradores de turbulência utilizados. A 

Figura 52 mostra a modelagem do gerador de vórtices com matriz de contra-rotação, 

identificando as dimensões envolvidas. 

Figura 52: Modelagem 3D do gerador de vórtices com matriz de contra-rotação e suas dimensões. 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

4.5. ANÁLISE DA SIMULAÇÃO COM GERADOR DE VÓRTICE A 25% DA CORDA 

 

Após identificar as dimensões dos geradores de turbulência que seriam utilizados e 

executar a simulação, foi possível observar as características do escoamento para esta situação. 

A Figura 53 mostra o comportamento do escoamento ao interagir com o perfil 12 sem torção. 
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Figura 53: Resultado da simulação para o perfil 12 sem torção e com geradores de vórtices a 25% da corda. 

 
FONTE: O autor (2018). 

Analisando a imagem anterior é possível perceber que a camada-limite possui uma 

espessura maior, quando comparada ao caso do perfil 12 sem GV. Além disso, pôde-se notar 

que mais ao centro do extradorso do perfil ocorreu um aumento da velocidade, cerca de 2,5 m/s, 

ao mesmo tempo em que a velocidade diminuiu em uma zona um pouco mais acima, nesta 

mesma camada. Desse modo, houve um aumento na energia cinética do escoamento na porção 

mais unida ao aerofólio. 

A Figura 54 e Figura 55 mostram os vetores de velocidade que definem as linhas 

de corrente e caracterizam o fluxo que passa no centro de um par de geradores de vórtices. 

Figura 54: Vetores de velocidade correspondentes ao escoamento do vento sobre o perfil 12 sem torção e com 

gerador de turbulência a 25% da corda. 

 
FONTE: O autor (2018). 
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Figura 55: Detalhamento do comportamento das linhas de corrente da velocidade. 

 
FONTE: O autor (2018). 

Na imagem, percebeu-se que o fluido entra no gerador de vórtice, pela parte de 

maior abertura, com uma velocidade menor que a de saída, provocando uma recirculação do 

vento entre os dispositivos. Considerando que a vazão de fluido que passa entre os pares de 

geradores permanece constante, este fenômeno pode ser explicado devido a região com maior 

distância entre os GV’s provocar uma velocidade menor que a região com menor distância entre 

os GV’s, causando uma queda de pressão entre os pontos citados. A Figura 56 mostra os traços 

que correspondem às linhas de corrente e a recirculação tratada acima. 

Figura 56: Linhas de corrente que mostram a recirculação do vento sobre o perfil 12 com torção e geradores de 

vórtices à 25% da corda. 

 
FONTE: O autor (2018). 
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Também foi possível identificar os esforços que agem sobre o aerofólio devido ao 

escoamento. Os valores encontrados para a força de sustentação, Fz, e força de arrasto, Fy, 

foram: 

𝐹𝑌 =  0,0591593 𝑁 (17) 

𝐹𝑍 =  0,136924 𝑁 (18) 

Utilizando relações matemáticas e baseando-se na Figura 50 determinou-se todos 

os esforços envolvidos. A Tabela 2 contém os valores para as componentes de forças citadas, 

além das forças de rotação, de deflexão e a resultante total que age sobre o aerofólio. 

Tabela 2: Componentes das forças que agem sobre o perfil 12 com geradores de vórtices a 25% da corda. 

Parâmetro Símbolo Equação Magnitude (N) 

Componente da força de 

sustentação no eixo do rotor 
Fz'' 𝐹𝑧. 𝑠𝑒𝑛 (𝜃) 0,13 

Componente da força de 

sustentação no plano do rotor 
Fz' 𝐹𝑧. cos(𝜃) 43,1.10-3 

Componente da força de arrasto 

no eixo do rotor 
Fy'' 𝐹𝑦. sen(ϕ) 18,6.10-3 

Componente da força de arrasto 

no plano do rotor 
Fy' 𝐹𝑦. cos(ϕ) 56,1.10-3 

Força de deflexão Fs Fz” + Fy” 0,15 

Força de rotação Fa Fz’ – Fy’ -13.10-3 

Resultante total que age no 

aerofólio 
Fr √𝐹𝑑2 + 𝐹𝑟² 0,15 

FONTE: O autor (2018). 

Com estes resultados, percebeu-se que a situação com geradores de vórtices a 25% 

da corda gerou uma influência negativa ao escoamento, mesmo que muito pequena. Comparado 

a situação sem geradores de vórtices, a força de rotação teve uma queda de -9,82.10-3 N para -

13.10-3 N. Além disso, avaliando a força de deflexão, notou-se que ela sofre uma diminuição, 

passando de 0,17 N para 0,15 N, causando uma queda no esforço de deflexão que age sobre o 

perfil. Estes resultados indicaram que os geradores de vórtices diminuíam a eficiência do 

equipamento pois a força atua no sentido que age de modo a frear a pá, mas reduziu os esforços 

que tendem a defleti-la. 
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4.6. ANÁLISE DA SIMULAÇÃO COM GERADOR DE VÓRTICE A 50% DA CORDA 

 

Como nas situações anteriores, após executar a simulação, foi possível perceber as 

características do escoamento para a situação de um perfil a 50% da corda. A Figura 57 mostra 

o comportamento do fluxo ao interagir com o perfil 12 sem torção. 

Figura 57: Resultado da simulação para o perfil 12 sem torção e com gerador de vórtices a 50% da corda. 

 
FONTE: O autor (2018). 

Ao analisar a imagem acima percebeu-se que a camada-limite também apresentou 

uma espessura maior, quando comparada ao caso do perfil 12 sem GV. Além disso, notou-se 

também que a simulação apresentou um aumento da velocidade na região ao redor dos 

geradores de turbulência, com valores de aproximadamente 1 m/s, causando um acréscimo na 

energia cinética próximo ao extradorso do aerofólio. 

Comparando-a ao caso do perfil 12 com o GV a 25% da corda, a situação citada 

apresentou uma velocidade maior na região mais próxima ao extradorso do perfil do que o caso 

analisado no momento. Além disso, a turbulência gerada no bordo de fuga do perfil com GV a 

50% da corda foi maior que no caso a 25% da corda, correspondendo a uma perturbação 

descontrolada que poderia causar um aumento no arrasto, porém, de menor intensidade que a 

situação sem a utilização de GV. 

A Figura 58 e Figura 59 mostram os vetores de velocidade que definem as linhas 

de corrente e caracterizam o fluxo que passa no centro de um par de geradores de vórtices a 

50% da corda. 
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Figura 58: Vetores de velocidade correspondentes ao escoamento do vento sobre o perfil 12 sem torção e com 

gerador de turbulência a 50% da corda. 

 
FONTE: O autor (2018). 

Figura 59: Detalhamento do comportamento das linhas de corrente da velocidade para o caso com geradores de 

vórtices a 50% da corda. 

 
FONTE: O autor (2018). 

Observando as imagens acima, notou-se que as linhas de corrente se comportam 

como no caso do perfil com GV a 25%, ou seja, o fluido entra no gerador de vórtice pela parte 

de maior abertura e sai no lado com abertura menor, provocando uma recirculação do vendo 

entre os dispositivos. Tomando a vazão que passa entre os GV’s como constante, o fenômeno 

pode ser explicado da mesma maneira que a situação anterior. A Figura 60 mostra os traços que 

correspondem às linhas de corrente e a recirculação tratada. 
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Figura 60: Linhas de corrente que mostram a recirculação do vento sobre o perfil 12 com torção e geradores de 

vórtices à 50% da corda. 

 
FONTE: O autor (2018). 

Pela simulação, também foi possível identificar os esforços que agem sobre o 

aerofólio devido ao escoamento. Os valores encontrados para a força de sustentação, Fz, e 

arrasto, Fy, foram: 

𝐹𝑌 =  0,0598758 𝑁 (19) 

𝐹𝑍 =  0,139539 𝑁 (20) 

Ainda utilizando a Figura 50 determinou-se todos os esforços envolvidos. A Tabela 

3 contém os valores para cada componente de força citada na imagem, além das forças de 

rotação, deflexão e a resultante total que age sobre o perfil. 

Tabela 3: Componentes das forças que agem sobre o perfil 12 com geradores de vórtices a 50% da corda. 

Parâmetro Símbolo Equação Magnitude (N) 

Componente da força de sustentação no eixo 

do rotor 
Fz'' 𝐹𝑧. 𝑠𝑒𝑛 (𝜃) 0,13 

Componente da força de sustentação no plano 

do rotor 
Fz' 𝐹𝑧. cos(𝜃) 43,9.10-3 

Componente da força de arrasto no eixo do 

rotor 
Fy'' 𝐹𝑦. sen(ϕ) 18,8.10-3 

Componente da força de arrasto no plano do 

rotor 
Fy' 𝐹𝑦. cos(ϕ) 56,8.10-3 

Força de deflexão Fs Fz” + Fy” 0,15 

Força de rotação Fa Fz’ – Fy’ -12,9.10-3 

Resultante total que age no aerofólio Fr √𝐹𝑑2 + 𝐹𝑟² 0,15 

FONTE: O autor (2018). 
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Com os resultados obtidos, percebeu-se que a situação com geradores de vórtices a 

50% da corda apresentou uma influência negativa ao escoamento, como ocorrido também no 

perfil com GV a 25% da corda, porém, os valores obtidos foram um pouco menores. 

Comparando-a com a situação sem a utilização dos geradores de turbulência, a força de rotação 

apresentou um aumento de -9,2.10-3 N para -12,9.10-3 N. Além disso, para a força de deflexão, 

houve uma redução, passando de 0,167 N para 0,151 N. Tais resultados, indicaram que os 

geradores de vórtices a 50% da corda diminuíam a eficiência do equipamento devido ao 

aumento da força de rotação no sentido negativo que acabam freando a movimentação da pá, 

entretanto, diminuindo os esforços que tendem a defleti-la causados pela força de deflexão. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a execução deste trabalho pôde-se definir algumas considerações relevantes. 

Percebeu-se que o ângulo de ataque do aerofólio é bastante influenciador nos efeitos causados 

pelos geradores de vórtices. Em testes com ângulos baixos, não havia formação de camada-

limite suficientes para se utilizar os dispositivos e se conseguir resultados satisfatórios. 

Como esperado, notou-se que o escoamento apresentou comportamentos bem 

diferente para os perfis nas três regiões definidas da pá, sem considerar a torção. O setor mais 

ao centro da rotação, caracterizado pelo estudo do perfil 3, apresentou valores de ângulo de 

fluxo mais intensos, o que acarretou no surgimento de maiores perturbações identificadas pela 

amplitude da camada-limite gerada. Já no setor mais ao centro da pá, caracterizado pelo perfil 

12 com ângulos de fluxo entre 15 e 25°, notou-se a presença de perturbações medianas que 

formaram uma camada-limite um pouco menor que a primeira situação. E no setor mais distante 

do eixo de rotação, caracterizado pelo perfil 30 com ângulos de fluxo baixos, percebeu-se que 

não houve grandes modificações no escoamento, mesmo apresentando os maiores valores de 

velocidade, quando comparados às outras duas situações. Assim, foi possível definir que a 

região mais central correspondia a área que poderia gerar uma maior influência no escoamento, 

se utilizado os geradores de vórtices. 

A partir das simulações sem considerar torção, notou-se o aumento da energia 

cinética na parte do escoamento mais próxima ao extradorso do perfil, quando utilizado GV’s. 

Além disso, percebeu-se que este crescimento foi mais significativo na situação com GV a 25% 

da corda do que nas outras situações, comprovando que tais dispositivos influenciam 

diretamente no fluxo. 

No que diz respeito aos esforços envolvidos, comparando os três casos analisados 

sem torção, notou-se uma variação entre as magnitudes das forças de sustentação e arrasto. 

Percebeu-se que a inserção dos geradores de turbulência reduziu a força de sustentação, ao 

mesmo tempo em que atenuaram a força de arrasto. Porém, a minimização do arrasto não foi o 

suficiente para suprir a perda de sustentação e gerar resultados positivos. 

Para as forças de deflexão, percebeu-se que os esforços de deflexão que agem na 

máquina foram reduzidos nas duas situações com GV, sendo o caso a 25% da corda a melhor 

condição. Além disso, notou-se que as forças de rotação foram reduzidas nas situações com 

GV’s, minimizando a capacidade de rotação. 
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Portanto, pode-se concluir que, para as situações avaliadas, os geradores de vórtices 

tornam-se dispositivos que acabam por agir negativamente no comportamento do escoamento, 

inviabilizando a sua utilização para geradores de pequeno porte com as características dos perfis 

analisados.  

No entanto, é necessária uma averiguação mais detalhada sobre esse 

comportamento a fim de se obter resultados mais precisos. Os efeitos gerados pelos geradores 

de turbulência não são definidos apenas pela sua posição, sendo importante, também, a análise 

da geometria mais adequada para cada situação. Desse modo, os resultados obtidos nesse 

trabalho mostram que posições geram influências, porém, para se conseguir resultados 

satisfatórios, se faz necessária análises de diversos fatores que agem em conjunto. 
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ANEXO A: INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE O PROJETO DA PÁ EÓLICA 

UTILIZADO 

Elemento 

de pá 

Raio 

(r)(m) 

Ângulo de 

fluxo local (Φ) 

(°) 

Corda 

(c) (m) 

Velocidade de 

rotação (Vtan) 

(m/s) 

Velocidade 

relativa (Vrel) 

(m/s) 

1 0,05 50,55 0,1029 0,75 3,09 

2 0,08 45,33 0,1341 1,2 3,23 

3 0,11 40,63 0,1497 1,65 3,42 

4 0,14 36,49 0,1549 2,1 3,66 

5 0,17 32,9 0,1539 2,55 3,94 

6 0,2 29,81 0,1494 3 4,24 

7 0,23 27,15 0,1431 3,45 4,57 

8 0,26 24,86 0,136 3,9 4,92 

9 0,29 22,88 0,1288 4,35 5,28 

10 0,32 21,16 0,1218 4,8 5,66 

11 0,35 19,66 0,1152 5,25 6,05 

12 0,38 18,35 0,1091 5,7 6,44 

13 0,41 17,18 0,1033 6,15 6,84 

14 0,44 16,15 0,098 6,6 7,25 

15 0,47 15,23 0,0932 7,05 7,66 

16 0,5 14,40 0,0887 7,5 8,08 

17 0,53 13,66 0,0846 7,95 8,5 

18 0,56 12,98 0,0808 8,4 8,92 

19 0,59 12,37 0,0773 8,85 9,34 

20 0,62 11,81 0,0741 9,3 9,77 

21 0,65 11,29 0,0711 9,75 10,20 

22 0,68 10,82 0,0683 10,2 10,63 

23 0,71 10,39 0,0657 10,65 11,06 

24 0,74 9,99 0,0633 11,1 11,5 

25 0,77 9,61 0,061 11,55 11,93 

26 0,8 9,27 0,0589 12 12,37 

27 0,83 8,94 0,057 12,45 12,81 

28 0,86 8,64 0,0551 12,9 13,24 

29 0,89 8,36 0,0534 13,35 13,68 

30 0,92 8,1 0,0518 13,8 14,12 

31 0,95 7,85 0,0502 14,25 14,56 

32 0,98 7,61 0,0488 14,7 15 

 

 



 

 

SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho buscou avaliar a influência dos dispositivos geradores de vórtices. 

Porém, utilizou-se algumas simplificações para garantir a execução de simulações e obtenção 

de resultados. Desse modo, pretende-se, em trabalhos posteriores, executar simulações com 

uma maior quantidade de perfis da pá eólica escolhida a fim de obter resultados mais concretos 

e parecidos com a realidade. Além disso, pretende-se, ainda, realizar a simulação completa da 

pá para obter o comportamento e analisar a influência dos dispositivos analisados em condições 

reais.  Por fim, pretende-se executar simulações dos dispositivos geradores de vórtices em 

outros modelos e projetos de pás eólicas para avaliar também a influência as diferentes 

geometrias e dimensões deste elemento de um aerogerador. 


