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Resumo 

A matriz energética Brasileira é altamente focada em usinas hidrelétricas, que vêm 

sendo afetadas pela falta de chuvas e longos períodos de estiagem. É necessário o 

investimento em fontes energéticas alternativas. Uma das opções é a energia eólica, pois 

o Brasil apresenta ventos com velocidades adequadas para geração de energia e, mesmo 

assim, menos de 5% da matriz energética brasileira é constituída de turbinas eólicas. O 

presente trabalho visa contribuir com a indústria de geração de energias alternativas 

tendo por objetivo o estudo e análise de escoamentos sobre aerofólios de turbinas 

eólicas verticais. As simulações de escoamentos sobre aerofólios foram realizadas com 

o método Pseudoespectral de Fourier em conjunto com o método da Fronteira Imersa 

para discretização do domínio espacial, e o método de Runge-Kutta de quarta ordem 

para discretização do domínio do tempo. Foram registrados os valores instantâneos e 

médios dos coeficientes de sustentação (Cl) e arrasto (Cd), bem como os campos de 

vorticidade, pressão e velocidades para escoamento sobre aerofólios com distintas 

características de forma e ângulos de ataque. Conclui-se com esse primeiro 

experimento, que ao se refinar a malha, os valores de Cl e Cd se aproximam das 

referências. Posteriormente, foi imposto o movimento de rotação de uma turbina eólica 

de eixo vertical, e simulado o escoamento sobre as pás dessa turbina, onde foram 

registrados os valores instantâneos e médios dos coeficientes de sustentação, arrasto e 

potência, bem como os campos de vorticidade, pressão e velocidades para diferentes 

valores de velocidade de rotação da turbina para os aerofólios NACA 0008 e NACA 

4308. Foi possível concluir ao analisar os valores de coeficiente de potência (Cp), Cl e 

Cd, que o aerofólio NACA 0008 pode ser utilizado para geração de energia elétrica, já o 

aerofólio NACA 4308 não deve ser utilizado para a faixa de velocidades adotadas. 

 

Palavras-chave: Aerofólio; Turbina eólica; Coeficiente de sustentação; Coeficiente de 

arrasto; Coeficiente de potência 
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Abstract 

The Brazilian energy matrix is highly focused on hydroelectric plants, that have 

been affected by lack of rain and long drought periods. It’s necessary to invest on 

alternative kinds of energy. The wind energy is an option, since Brazil presents winds 

with suitable velocity for energy generation, less than 5% of the Brazilian energy power 

grid is composed by wind turbines. The present work aims to contribute to the 

alternative energy generation industry, having as objective the study and analysis of 

flow condition over airfoils of vertical axis wind turbines. The simulation of flow over 

airfoils were performed using the Pseudo-Spectral Fourier method together with the 

Immersed Boundary method for discretization of the spatial domain, and the Runge-

Kutta method of fourth order for discretization of the time domain. Both instantaneous 

and mean values were recorded for the lift (Cl) and drag coefficient (Cd), as well as the 

fields of vorticity, pressure and velocity for the flow over the airfoils with distinctive 

characteristics of form and angle of attack. It is concluded that with this first 

experiment, by refining the mesh, the values for Cl and Cd get close to the references. 

Posteriorly, it was imposed the movement of rotation of one vertical axis wind turbine, 

and simulated the flow over this turbine blades, when it was recorded both the 

instantaneous and mean values of the lift, drag and power coefficient, as well as the 

fields of vorticity, pressure and velocity for different values of velocities of turbine 

rotation for the airfoils NACA 0008 and NACA 4308. It was possible to conclude by 

analyzing the values of power coefficient (Cp), Cl and Cd obtained through simulation 

with the turbines that the airfoil NACA 0008 can be utilized for energy generation, 

since the airfoil NACA 4308 cannot be utilized in the adopted speed ranges. 

 

Keywords: Airfoil; Wind turbine; Lift coefficient; Drag coefficient; Power coefficient. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. HISTÓRICO 

 

O uso da energia eólica não é recente; no passado esse tipo de energia exercia um 

papel fundamental na vida das pessoas. A primeira informação confiável retirada de 

fontes históricas é que os moinhos de vento surgiram na Pérsia por volta de 200 a.C., 

onde eram usados para moer grãos e bombear água (HAU, 2013). 

Alguns séculos depois, os chineses começaram a drenar campos de arroz utilizando 

moinhos de ventos. Esses moinhos eram constituídos de estruturas simples de bambu e 

velas de pano, possuindo um eixo de rotação vertical (HAU, 2013). 

No século XV, surgiram na Alemanha os moinhos de vento de poste (figura 1a). Sua 

estrutura era praticamente toda de madeira. Posteriormente, na Holanda, no mesmo 

século, surgiu o “Hollow post mill” (figura 1b), um moinho de vento com base em 

forma piramidal, aperfeiçoado para bombeamento de água (HAU, 2013). 

  
Figura 1: a) Moinho de poste; b) Moinho de vento “Hollow post mill”. 

 

 
 

Fonte: Hau (2013). 
 

O moinho de vento do tipo torre, proveniente de regiões mediterrâneas, é feito com 

pedras. Originalmente a angulação das pás não podiam ser mudadas. Posteriormente, as 
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pás foram modificadas para sanar esse problema, possibilitando um reposicionamento 

manual delas na direção do vento (HAU, 2013). 

No século XVII, surgiram na Holanda o moinho de vento holandês (figura 2), 

utilizado principalmente para moagem de grãos e drenagem de água, uma vez que parte 

das terras da Holanda ficavam abaixo do nível do mar (FOX; MCDONALD; 

PRITCHARD, 2006; HAU, 2013). 

Com o surgimento da máquina a vapor no século XIX, houve declínio na utilização 

dos moinhos de ventos na Europa como um todo. Mais tarde, quando áreas rurais 

começaram a ser eletrificadas, os moinhos de vento foram abandonados de vez (HAU, 

2013). 

Figura 2: Moinhos de vento holandeses. 
 

 
 

Fonte: <http://blog.construir.arq.br/moinhos-vento-holanda/> Acesso em: 02 de dezembro de 2015. 
 

Os moinhos de vento americanos (figura 3) tinham múltiplas pás e eram usados para 

acionar bombas d’água entre os anos de 1850 e 1950, antes da eletrificação rural dos 

EUA. Toda a estrutura era de metal, e o sistema de bombeamento era favorecido pelo 

torque gerado pelo grande número de pás (FOX; MCDONALD; PRITCHARD, 2006; 

HAU, 2013). 
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Na segunda metade do século XIX, a energia eólica, passou a ser transformada em 

energia elétrica por meio da criação dos aerogeradores. Nesta época utilizados 

principalmente no meio rural, pois não era economicamente viável estender as redes 

geradas por usinas hidrelétricas ou termelétricas para esses locais (HAU, 2013). 

La Cour (1891) apud Hau (2013) construiu um protótipo de turbina eólica acoplada 

em um gerador de corrente contínua (CC) para realizar seus experimentos. A energia 

gerada era utilizada na eletrólise e no armazenamento de gás hidrogênio produzido.  

 

Figura 3: Moinho de vento americano. 
 

 
 

Fonte:: <http://sorisomail.com/partilha/132320.html>.Acesso em: 02 de dezembro de 2015. 
 

A partir daí, os projetos de aerogeradores se tornaram cada vez mais ambiciosos e 

complexos, devido aos avanços na engenharia estrutural e de materiais. A evolução 

tanto do tamanho das pás do rotor quanto da altura da turbina é apresentada na figura 4. 

O aumento do tamanho das pás ajuda na captura de uma maior área de vento, sendo 

possível gerar uma maior quantidade de energia elétrica, enquanto que o aumento da 

altura da turbina expõe o rotor a ventos de maiores velocidades, (FADIGAS, 2011). 
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Figura 4: Evolução do tamanho dos aerogeradores desde 1985. 
 

 
 

Fonte: Fadigas (2011). 
 

Segundo Fadigas (2011), o vento tem sido a fonte primária de energia elétrica com 

maior ritmo de expansão no mundo. Entre 1990 e 2008, a geração de energia eólica 

cresceu uma média de 27% ao ano, alcançando 121000 MW, dos quais 54% se 

encontram na Europa, e o restante está em sua maior parte dividido entre América do 

Norte e Ásia. A figura 5 mostra a evolução da capacidade instalada por continente até 

2011 (FADIGAS, 2011). 

 

Figura 5: Evolução da capacidade instalada por continente. 
 

 
 

Fonte: Fadigas (2011). 
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1.2. ASPECTOS GERAIS 

 

Segundo Pimenta et al. (2012), mais de 70% da geração de energia elétrica no Brasil 

ainda é proveniente de usinas hidrelétricas. Porém, devido às mudanças climáticas, a 

eficiência da geração de energia elétrica está comprometida, fazendo com que o 

governo brasileiro tivesse que recorrer às usinas termoelétricas, que geram energia 

através da queima de combustíveis fósseis, potencializando o efeito estufa (VIOLA, M. 

et al., 2015; ZECCA, A., CHIARI, L., 2010). 

O efeito estufa é um fenômeno natural, e sem ele, a temperatura média da Terra 

reduziria em cerca de 33°C. Determinados gases, como por exemplo, o dióxido de 

carbono (CO2), o óxido nitroso (N2O) e o metano (CH4), tem a capacidade de reter calor 

irradiado do sol, que entra na atmosfera, servindo como uma espécie de isolante térmico 

entre a atmosfera terrestre e o espaço. Esses gases são nomeados de gases estufa 

(COIMBRA e TIBÚRCIO, 2006). 

Porém, desde a revolução Indústrial, a emissão de gases estufa vem aumentando 

consideravelmente, principalmente devido às máquinas movidas a combústiveis 

provenientes do petróleo ou carvão mineral. O excesso desses gases potencializa o 

efeito estufa, aumentando a temperatura terrestre (COIMBRA e TIBÚRCIO, 2006). 

Segundo Pfister (2015), desde 1990, a temperatura média global é a mais elevada dos 

últimos mil anos. 

Portanto, há a necessidade de se investir em energias limpas e renováveis 

(GOLDEMBERG, J. et al., 2005, MELO, C.; JANNUZZI, G. BAJAY, S., 2016). Uma 

opção que se encontra em expansão, mas ainda tem muito espaço para se expandir no 

Brasil, é a energia eólica, energia provinda dos ventos, pois menos de 5% da energia 

gerada no país é proveniente da energia cinética dos ventos (SCHMIDT, J.; 

CANCELLA, R., PEREIRA JUNIOR, A., 2016). 

De acordo com Amarante, Zack e Sá (2001), velocidades do vento atingem uma 

média anual maior que 7,5 m/s a uma altura de 50 m em alguns pontos do país, 

principalmente em locais litorâneos, como pode ser observado na figura 6. 
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Figura 6: potêncial eólico médio anual do Brasil. 
 

 
 

Fonte: Amarante, Zack e Sá (2001). 
 

Para saber se a velocidade dos ventos é adequada para a geração de energia elétrica, 

recorre-se à Kreith (2013), que disponibiliza em sua obra uma tabela do potencial para 

geração de energia elétrica a partir de energia eólica, usando como parâmetro as 

velocidades médias dos ventos a uma altura de 50 m, como pode ser observado na 

tabela 1. 

Pode ser observado que velocidades de ventos superiores a 7,4 m/s já são 

consideradas boas. Já que média anual das velocidades dos ventos no Brasil é de 7,5 

m/s, há a possibilidade de exploração de potencial eólico no país. 
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Tabela 1: Classificação do potencial de energia eólica. 
 

Classe de potência de 
vento. 

Potencial. 
Densidade de vento a 50 m 

(W/m2) 
Velocidade média do vento a 50 

m (m/s). 
1 Pobre 0 – 200 0,0 até 5,9 
2 Marginal 200 – 300 5,9 até 6,7 
3 Razoável 300 – 400 6,7 até 7,4 
4 Bom 400 – 500 7,4 até 7,9 
5 Excelente 500 – 600 7,9 até 8,4 
6 Fantástico 600 – 800 8,4 até 9,3 
7 Magnífico > 800 > 9,3 

 
Fonte: Kreith (2013). 

 

Mesmo com potencial eólico considerado bom, Fadigas (2011), publicou em seu 

livro uma tabela da composição da matriz elétrica do Brasil em 2007, transcrita aqui na 

tabela 2, onde a energia eólica apresenta apenas 16 usinas ou parques eólicos em todo 

território, gerando 247 MW e representando apenas 0,2% da energia total consumida no 

país. Destaca-se assim a possibilidade de expansão da utilização da energia. Em 2007, 

6,8% de energia foi importada para suprir a demanda energética do Brasil.  

 

Tabela 2: Composição da matriz energética no Brasil em 2007. 
 

Fonte Nº de usinas MW Estrutura (%) 
Hidrelétrica 669 76400 71,2 

Gás 108 11344 10,6 
Petróleo 596 4475 4,2 

Biomassa 289 4113 3,8 
Nuclear 2 2007 1,9 

Carvão mineral 7 1415 1,3 
Eólica 16 247 0,2 

 
Fonte: Fadigas (2011). 

 

Outro ponto positivo do potêncial eólico brasileiro se encontra no fato de se ventar 

mais de Junho a Novembro (figura 7), período de estiagem no país, ou seja, caso de fato 

fossem instaladas turbinas eólicas no país, a energia gerada poderia suprir a demanda no 

período de seca, fazendo com que as usinas hidrelétricas e os parques eólicos se 

complementassem. 
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Figura 7: potêncial eólico médio anual do Brasil dividido por meses. 
 

 
 

Fonte: Amarante, Zack e Sá (2001). 
 

Turbinas eólicas convertem a energia cinética dos ventos em energia elétrica. Esse 

processo se inicia quando o vento atinge o rotor. Nas turbinas eólicas mais modernas, há 

um sistema de controle que permite mudanças na angulação das pás, para conseguir um 

maior ou menor aproveitamento eólico. 

Algumas turbinas horizontais também têm um mecanismo capaz de rotacionar a 

nacele em torno da torre da turbina, para que o rotor possa se direcionar a favor do 

vento. Esse mecanismo é ligado a um anemômetro, que retorna um sinal a um sistema 

de controle, para indicar de qual direção está a maior velocidade do vento. 

A velocidade de rotação do rotor das turbinas eólicas mais modernas varia de 9 a 30 

rpm. Segundo Pereira (2004), uma rotação maior poderia causar acidentes e quebras na 

turbina, cuja estrutura não resistiria a uma massa tão grande girando a tais velocidades. 

Caso o mecanismo de controle, nos casos de altas velocidades do vento, não seja 

capaz de reduzir suficientemente a velocidade de rotação da turbina, ainda há um 
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sistema de freio mecânico normalmente à sapata, para dispersar a energia cinética 

excessiva. 

A velocidade de rotação do rotor é transmitida a um eixo interno da turbina e é 

ampliada através de uma caixa de engrenagens. O que ocorre na caixa de engrenagens é 

simplificadamente ligar uma engrenagem grande, que recebe o movimento do eixo, a 

uma engrenagem pequena. Como não há deslizamento em ligações por engrenagens, a 

engrenagem menor deverá rotacionar a uma alta velocidade para que possa acompanhar 

a maior. 

Finalmente, o eixo é ligado a um gerador, que converte a energia cinética dos ventos 

em energia elétrica. 

Um esquema detalhado de uma turbina eólica é apresentado na figura 8 (KREITH, 

2013). 

 

Figura 8: Visão detalhada do interior de uma turbina eólica. 
 

 
 

Fonte: < http://www.notapositiva.com/pt/trbestbs/geografia/imagens/10_energia_eolica01.jpg> Acesso 
em: 26 de outubro de 2016 (Modificado). 

 

Segundo Gallas (2011), energia renovável é aquela que se renova espontaneamente 

ou com a intervenção humana. Energia limpa é aquela que não polui o meio ambiente. 

Energia sustentável é aquela que é gasta em uma quantidade e velocidade nas quais a 
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natureza pode repô-la. Assim sendo, a energia eólica é considerada renovável, 

sustentável e limpa, muito embora não seja possível afirmar que exista uma energia 

100% limpa, já que é necessário algum nível de poluição e degradação ambiental para 

construção de qualquer empreendimento que converta algum tipo de energia em energia 

elétrica. 

As turbinas eólicas apresentam algumas desvantagens com relação a outros tipos de 

geração de energia. A principal é a intermitência dos ventos, o que além de gerar uma 

inconstância na geração de energia, também gera fadiga na estrutura na turbina 

(HERBERT et al., 2007; FADIGAS, 2011).  

Parte do problema gerado pela intermitência dos ventos pode ser contornado 

instalando a turbina próxima a locais como rios, lagos ou oceanos. A turbina pode ser 

instalada tanto em terra (Onshore) quanto na água (Offshore). Nesses locais venta-se 

praticamente o dia todo (FADIGAS, 2011).  

De acordo com Borgnakke e Sonntag (2009), a água possui calor específico maior 

que a areia seca, respectivamente, 4,184 kJ/(kg.K) e 0,8 kJ/(kg.K). O que faz com que a 

areia se esquente e se resfrie mais rápido que a água. 

Durante o dia, o sol aquecerá rapidamente a areia, enquanto a água demorará para se 

aquecer. O ar acima da areia aquecida, pelo fenômeno da convecção natural, também 

fica aquecido, sua massa específica diminui e ele tende a subir, gerando uma pressão 

negativa no local. Essa pressão negativa faz com que o ar frio antes presente sobre a 

água se desloque até a praia, esse deslocamento também gera uma pressão negativa, 

agora sobre o mar. O ar que havia subido se resfria e desce sobre o mar, iniciando o 

processo de vento. Durante a noite, o ciclo se inverte, uma vez que a água estará mais 

quente que a areia (FADIGAS, 2011), vide figura 9. 
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Figura 9: Ventos que ocorrem na divisa terra-água, durante o dia há vento na direção da terra, e durante a 
noite há vento na direção da água. 

 

 
 

Fonte: 
<https://www.ipma.pt/pt/enciclopedia/otempo/previsao.numerica/index.html?page=aladin.brisa.mar.xml> 

Acesso em 25 de outubro de 2016. 
 

Outra desvantagem que pode ser comentada é a questão da morte de passáros devido 

aos choques com as pás ou a torre da turbina eólica. Kreith (2013) apresenta um gráfico 

(figura 10) que demonstra que menos de 0,01% das mortes de passáros são provocadas 

por turbinas eólicas, quando comparadas com outras causas. 

 

Figura 10: Causas de mortes de passáros. 
 

 
 

Fonte: Kreith, 2013 (Modificado). 
 

Outro problema que pode se ter com turbinas eólicas é a geração de ruído. Segundo 

Kreith (2013), uma turbina eólica moderna produz cerca de 35 a 45 dB de ruído a uma 



12 
 

altura de 228,6 a 304,8 m. Esse valor em decibéis é um pouco menor que o valor médio 

de ruído presente em um lar, que é 50 dB. 

Porém, Schmidt e Klokker (2014) estudaram os efeitos sonoros causados por ruído 

gerados por aerogeradores e chegaram a conclusão de que a exposição a esse ruído pode 

sim gerar problemas de estresse devido à perturbação auditiva e distúrbios de sono. 

Outro impacto gerado por turbinas eólicas é o impacto visual sentido por moradores 

próximos à instalação da turbina ou parque eólico. Se a instalação for offshore, o 

impacto visual e sonoro deixam de existir. Há de se considerar também que outros 

meios como usinas termoelétricas, geotérmicas ou termonucleares também produzem 

impacto visual, como observado na figura 11 (KREITH, 2013, FADIGAS, 2011). 

 

Figura 11: Comparação do impacto visual gerado por usinas termoelétricas, geotérmicas ou 
termonucleares com o gerado por turbinas eólicas. 

 

 
 

Fonte: < https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Yallourn-w-power-station-australia.jpg> 
acesso em 26 de outubro de 2016 (Modificado). 

 

Segundo Kreith (2013), para todo projeto de geração de energia elétrica, deve ser 

levado em conta a energia fornecida com relação a energia investida, do inglês, Energy 

Returned on the Energy Investiment (EROI). 
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Por mais limpa que seja considerada um tipo de energia, ela ainda dependerá de 

recursos naturais para ser construída, colocada em funcionamento, fazer manutenções 

durante seu período de vida e descarte. Com turbinas eólicas não é diferente (KREITH, 

2013). 

A turbina eólica é construída de peças metálicas, que precisaram de investimento 

financeiro para iniciar o empreendimento, além de água e energia para serem 

construídas e montadas. Se houver um sistema de controle na turbina, seu valor inicial 

ficará ainda maior. Tudo isso deve ser levado em conta antes da realização do 

investimento (KREITH, 2013). A figura 12 mostra o EROI para geração de energia 

elétrica através de fontes renováveis. 

 

Figura 12: Diagrama esquemático para EROI de uma tecnologia de geração de energia renovável. 
 

 
 

Fonte: Kreith (2013) (Modificado). 
 

O interessante de se saber o EROI de diversas usinas de geração de energia é a 

possibilidade de compará-las, como fez Kreith (2013). Comparação esta indicada na 

figura 13. 
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Figura 13: EROI's para diferentes fontes de energia. 
 

 
 

Fonte: Kreith (2013) (Modificado). 
 

Pode observar-se pela figura 13 que a energia eólica é a que em média apresenta 

maior valor de EROI, mesmo quando comparada com outras fontes consideradas 

renováveis de energia, como a solar e fotovoltaica. Ou seja, o ideal é se investir em 

turbinas eólicas de ponta, que são aquelas que se encontram no ponto mais alto do 

gráfico. 

Turbinas eólicas podem ser classificadas como Turbinas Eólicas de Eixo Horizontal 

(TEEH), mostrada na figura 14 e Turbinas Eólicas de Eixo Vertical (TEEV), mostrada 

na figura 15. No presente trabalho escolheu-se trabalhar com as TEEV, uma vez que 

essas turbinas não precisam estar voltadas para a direção do vento para gerar energia 

elétrica e a casa de máquinas fica no nível do solo, facilitando e deixando a manutenção 

mais barata. Além disso, para a modelagem inicial do problema, utilizou-se um modelo 

bidimensional que representa um corte transversao de uma TEEV. 

As TEEH apresentam um complexo sistema de controle para poder direcioná-la 

automaticamente na direção do vento, o que faz com que elas se tornem mais caras que 

as TEEV (KREITH, 2013). 

A principal desvantagem das TEEV é que elas são menos eficiente em termos de 

geração de energia em relação a TEEH, sendo o principal motivo para tentar otimizar 

(aumentar) a eficiência da TEEV.  

 As TEEV também apresentam um maior ruído, começam a gerar energia elétrica 

com velocidades de vento maiores quando comparada a uma TEEH de mesmo porte, 
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além de não ser possível controlar a saída de energia ou velocidade de rotação através 

da implementação de um sistema de controle nas pás (KREITH, 2013). 

 

Figura 14: Turbinas Eólicas de Eixo Horizontal (TEEH). 
 

 
 

Fonte: Disponível em: <http://greeniso.net/old/HAWT.html> Acesso em: 03 de dezembro de 2015. 
 

 

Figura 15: Turbinas Eólicas de Eixo Vertical (TEEV). 
 

 
 

Fonte: acesso em: <http://en.wind-turbine-models.com/foto/565/> Acesso em: 03 de dezembro de 2015. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

Têm-se por objetivo geral, no presente trabalho, apresentar um modelo matemático 

que represente a movimentação de uma Turbina Eólica de Eixo Vertical (TEEV), e 

implementá-lo numericamente no programa computacional IMERSPEC2D. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Têm-se por objetivos específicos: 

1) Analisar o desempenho aerodinâmico de aerofólios afim de validar o uso do 

programa computacional IMERSPEC2D em simulações de escoamentos sobre corpos 

aerodinâmicos; 

2) Implementar um modelo matemático que represente a movimentação de uma 

TEEV e que forneça os valores dos coeficientes de força de arrasto e sustentação e de 

potência de modelos bidimensionais de TEEV; 

3) Analisar a eficiência de uma turbina eólica via simulação numérica. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL  

Há basicamente três maneiras diferentes para se abordar a mecânica dos fluidos, são 

elas: os métodos experimentais, que utilizam instrumentos de medidas e técnicas de 

visualização; os métodos analíticos, que conseguem resolver as Equações de Navier-

Stokes (ENS) devido às simplificações nelas aplicadas; e os métodos numéricos, que 

possibilitam através de metodologias numéricas, simular escoamentos, representando 

um fenômeno físico real (FORTUNA, 2012). 

Ainda segundo Fortuna (2012), o uso dos métodos numéricos não devem implicar 

no abandono dos métodos analíticos e experimentais. As três técnicas são 

complementares e devem sempre andar juntas. A tabela 3, retirada de Fortuna (2012), 

apresenta vantagens e desvantagens de cada uma das três técnicas. 
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Tabela 3: Comparação entre as três técnicas de solução. 

 
Técnica Vantagens Desvantagens 

Experimental * Mais Realista. 

* Equipamento exigido; 
* Problemas de escala; 

* Dificuldades de medição; 
* Custo operacional. 

Analítica 
* Mais geral; 

* Fórmula fechada. 

* Restrita a geometrias e processos 
físicos simples; 

*Geralmente restrita à problemas 
lineares. 

Numérica 
* Não há restrição à linearidade; 

* Geometrias e processos complicados; 
* Evolução temporal do processo. 

* Erros de truncamento; 
* Prescrição das condições de fronteiras 

apropriadas; 
* Custos operacionais. 

 
Fonte: Fortuna (2012). 

 

A resolução de forma numérica das ENS é a base para a Dinâmica dos Fluidos 

Computacional (CFD). As ENS são Equações Diferenciais Parciais (EDP) não lineares, 

que modelam matematicamente o comportamento dinâmico dos fluidos (FORTUNA, 

2012). Existem diversos métodos numéricos que podem ser utilizados para a resolução 

das ENS. Como, por exemplo, os métodos das diferenças finitas, volumes finitos, 

elementos finitos, métodos espectrais, entre outros (ANDERSON JR., 1995). 

O método das diferenças finitas surgiu na década de 50 e consiste em aproximar as 

derivadas das equações governantes por meio de diferenças finitas que são geradas a 

partir de expansões em série de Taylor. Esse método é capaz de alcançar uma alta 

ordem de precisão, desde que use fórmulas de alta ordem, que, normalmente, envolvem 

um número elevado de pontos. A desvantagem é que, para manter a estabilidade da 

solução, apresenta restrições no passo do tempo (MARIANO, 2007; FORTUNA, 2012). 

O método dos volumes finitos consiste em uma integração formal das equações 

governantes do escoamento do fluido sobre todos os volumes de controle do domínio. A 

discretização envolve a substituição dos termos da equação integrada por uma variedade 

de aproximações, o que transforma as equações integradas em um sistema de equações 

algébricas (PATANKAR, 1980; MALISKA, 2012, FORTUNA, 2012). 

O método dos elementos finitos surgiu na década de 60 para resolver problemas da 

Mecânica dos Sólidos para análise de esforços estruturais. Sua principal vantagem é a 
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facilidade de ser aplicado em geometrias complexas. Esse método tem por base dividir o 

domínio em um número de elementos e aproximar a solução em cada elemento por uma 

soma de funções bases de polinômios (ANDERSON, 1995, ZIENKIEWICZ; TAYLOR; 

NITHIARASU, 2013). 

Os métodos espectrais surgiram na década de 70 com o desenvolvimento dos 

métodos de transformadas, que consistem em transformações entre o espaço físico e o 

espaço espectral. Esses métodos têm por característica a expansão da solução em termos 

de uma série truncada de funções de aproximações globais das variáveis independentes, 

podendo ser séries de Fourier, séries de polinômios de Chebyshev ou de Legendre 

(CANUTO et al., 2006; CANUTO et al., 2007, TREFETHEN, 2000, MARIANO, 

2007). 

Os métodos espectrais têm se mostrado altamente acurados na resolução de diversos 

problemas de engenharia, como por exemplo, simulações diretas de turbulência 

homogênea isotrópica, modelagem global do clima, dinâmica dos oceanos, problemas 

de transferência de calor, problemas de dispersão de poluentes entre outros (MOREIRA, 

2007; FERNÁNDEZ-MACHO, 2011; BNILAM; AL-KHOURY, 2017). 

 

2.1.1. Dinâmica dos Fluidos Computacional aplicada a escoamentos sobre turbinas 

eólicas  

O aerofólio da turbina é a seção bidimensional da pá como pode ser visto na figura 

16. 

Figura 16: Aerofólio é a seção bidimensional da pá da turbina 
 

.  
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Quando estes aerofólios são posicionados em um determinado ângulo em relação à 

direção preferencial do vento, denominado ângulo de ataque, produz forças 

aerodinâmicas – forças de arrasto e sustentação (figura 17) sobre as pás da turbina, o 

que provoca um torque resultante promovendo o movimento rotativo do rotor. 

 

Figura 17: Aerofólio posicionado a um ângulo de ataque α, que promove o surgimento de forças de 
arrasto e sustentação. 

 

 
 

Fonte: < https://cdn.comsol.com/wordpress/2015/06/Angle-of-attack-with-lift-and-drag.png> Acesso em 
26 de outubro de 2016 (Modificado). 

 

O rotor é conectado a um gerador, que transforma o trabalho de eixo em energia 

elétrica. Especificamente, ao alterar a força de sustentação, utilizando-se para isso 

diferentes perfis de aerofólios, com diferentes ângulos de ataque, modifica-se a 

quantidade de energia elétrica gerada (KREITH, 2013). 

Para estudar escoamentos sobre aerofólios e turbinas eólicas utilizam-se as 

Equações de Navier-Stokes, as quais serão discretizadas e resolvidas através de algum 

dos métodos numéricos apresentados, método das diferenças finitas, método dos 

volumes finitos, método dos elementos finitos, métodos espectrais, etc. Porém, para 

determinar as forças e momentos gerados pelo fluido nas pás da turbina, é necessário 

mais um método que aborde a interação fluido-estrutura, uma vez que qualquer um dos 

métodos numéricos apresentados não podem ser aplicadas diretamente sobre superfícies 

complexas. 

Existem alguns métodos desenvolvido especificamente para abordar problemas de 

interação fluido-estrutura. O método mais simples é refinar a malha suficientemente 

para que pontos da malha coincidam com os pontos de discretização do aerofófio. A 

desvantagem desse método é a necessidade de malhas muito refinadas, o que aumenta 

considerávelmente o custo computacional.  
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Outro método utilizado, chamado de método convencional por Mittal e Iaccarino 

(2005), consiste em gerar malhas estruturadas e não estruturadas que são adaptadas ao 

redor do corpo imerso. São necessários dois passos para se gerar essas malhas, primeiro 

uma malha superficial cobrindo as fronteiras Γb do corpo é gerada. Essa malha é usada 

como condição de contorno para gerar uma malha no volume Ωf ocupado pelo fluido, 

como representado na figura 18. Nesse método, como a malha da fronteira é em formato 

circular ou cilíndrico, as equações de Navier Stokes devem ser passadas para variáveis 

polares ou cilíndricas. É o método ideal para resolução de problemas que envolvam 

interação fluido-estrutura quando a estrutura apresenta formato simples de esfera, 

cicunferência ou cilindro. Porém, quando o formato da superfície começa a se tornar 

muito complexo, ou móvel (deformável), esse método se torna bastante complexo e 

oneroso. Para esses tipos de casos, é mais vantajoso utilizar o método da fronteira 

imersa (MITTAL; IACCARINO, 2005). 

Criado por Peskin (1972), o Método da Fronteira Imersa (MFI) é utilizado na 

resolução de problemas que apresentam geometrais complexas e/ou móveis. Peskin o 

criou inicialmente para que pudesse estudar escoamentos de sangue através de válvulas 

cardíacas mecânicas, com o objetivo de desenvolver e otimizar válvulas e corações 

artificiais. 

 

Figura 18: Esquema mostrando um corpo genérico, onde escoamento é simulado. O corpo ocupa volume 
Ωf com fronteira Γb. 

 

 
 

Fonte: Mittal e Iaccarino (2005). 
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Mariano (2007) utilizou esse método com sucesso ao implementá-lo junto ao 

método Pseudoespectral de Fourier, possibilitando que este fosse aplicado a geometrias 

complexas ou móveis, como por exemplo, aerofólios, que serão estudados no presente 

trabalho. Esse método será visto com mais detalhes na seção Metodologia. 

O método Pseudoespectral de Fourier (MPEF) apresenta como vantagem em relação 

a outros métodos numéricos, a elevada precisão e o baixo custo computacional. Porém, 

originalmente o método Pseudoespectral de Fourier tem a restrição de somente ser 

aplicável à escoamentos sobre geometrias simples e condições de contorno periódicas 

(MANZAN JR. 2013). Mariano (2007) resolveu essa restrição, fazendo com que o 

método pudesse ser aplicado em problemas com condições de contorno não periódicas 

acoplando o MFI ao MPEF. 

Outra vantagem apresentada pelo MFI é que no caso de problemas de interação 

fluido-estrutura, a malha euleriana é fixa, não havendo a necessidade de remalhagem. 

Mesmo se a estrutura se mover, apenas a malha lagrangiana se move (VEDOVOTO, 

2007; MARIANO, 2011). 

O MFI apresenta uma baixa ordem de convergência (primeira ordem), então, uma 

das desvantagens de se acoplar o MFI ao MPEF é a perda da acurácia espectral 

(MARIANO, 2007). 

A ideia do presente trabalho é analisar de forma numérica-computacional o 

funcionamento de Turbinas Eólicas de Eixo Vertical, entendendo suas principais 

características e o que acontece com sua capacidade de produção de energia elétrica 

caso haja modificações nos aerofólios utilizados. Há diversos trabalhos publicados 

sobre análise e otimização do funcionamento de turbinas eólicas. 

Giguère e Selig (1998), buscaram criar novos aerofólios para ser utilizados em 

pequenas turbinas eólicas horizontas, que gerariam entre 1 e 5 kW. Os aerofólios foram 

testados em túneis de vento com número de Reynolds variando de 100.000 a 500.000, e 

os resultados indicaram um aumento da razão de coeficiente de sustentação por arrasto 

(Cl/Cd), 

Hand, Kelly e Cashman (2017), buscaram comparar dois métodos de modelagem 

em simulações de grandes turbinas eólicas de eixo vertical, que geram potência na 

ordem de megawatts. Os dois métodos são Unsteady Reynolds-Averaged Navier–Stokes 

(U-RANS) e Detached Eddy Simulation (DES). O aerofólio utilizado na simulação foi o 

NACA 0018. Esse estudo revelou que aerofólios espessos de turbinas eólicas de eixo 
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vertical geram vórtices concentrados à jusante do bordo de fuga do aerofólio. Os autores 

também chegaram a conclusão que aumentar o número de Reynolds se mostrou 

benéfico à performance aerodinâmica do aerofólio, alcançando maiores coeficientes de 

sustentação. 

Digraskar (2010) analisa de forma numérica o escoamento sobre uma turbina eólica 

de eixo horizontal se movendo, comparando os resultados obtidos com dados obtidos 

por experimentos em túneis de ventos. 

Zuo, Wang e Kang (2016) estudam de forma numérica como funciona o 

“sombreamento”, que é a distância entre a qual uma turbina eólica afeta o desempenho 

aerodinâmico de outra, aplicada a turbinas eólicas de eixo vertical usando o software 

FlowVision que utiliza o método de malha dinâmica para representar a rotação da 

turbina e resolver as equações médias de Reynolds (U-RANS). Os resultados 

encontrados pelos autores, é que a distância entre uma TEEV e outra deve ser maior que 

15 vezes o diâmetro das pás. 

Zuo, Wang e Kang (2016) obtiveram como resultados de seu trabalho, o campo de 

velocidade horizontal sobre a seção de uma TEEV, como mostrado na figura 19. 

 

Figura 19 -  Campo de velocidade horizontal para escoamento sobre uma TEEV. 
 

  
 

Fonte: Zuo, Wang e Kang (2016) 
 

Quando se trata de estudos e análises de aerofólios, o mais comum são estudos 

envolvendo asas (aerofólios) utilizadas em aeronaves, como os trabalhos de 
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Giannakoglou (2002), Nemec, Zingg e Pulliam (2004), Peigin e Epstein (2004) e 

Shahrokhi e Jahangirian (2007). 

Lee e Lee (2013), também trabalham com otimização de aerofólios de asas de 

aviões, através da dinâmica dos fluidos computacional, em conjunto com tecnologia de 

otimização multi-objetivo. Nesse estudo, as funções objetivos foram o coeficiente de 

sustentação, o centro de massa aerodinâmico e a razão sustentação arrasto.  

McNaughton, Billard e Revell (2014) propõem uma investigação numérica 

bidimensional de uma turbina eólica de eixo vertical, analisando dois diferentes 

modelos de turbulência, como resultado os autores apresentam uma série de gráficos 

comparando os coeficientes de potência, arrasto e sustentação para escoamentos sobre 

turbinas com diferentes parâmetros. 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. EQUAÇÕES DE NAVIER STOKES E MÉTODO DA FRONTEIRA IMERSA 

 

O MFI consiste em uma malha cartesiana, a qual representa a superfície sólida, 

como mostrado na figura 20. Uma vez que a malha cartesiana não envolve o corpo 

sólido, as condições de contorno devem ser adicionadas por meio de um termo fonte 

modificando as equações de Navier-Stokes (MITTAL; IACCARINO, 2005). 

 

Figura 20: Esquema de um corpo imerso em uma malha cartesiana, na qual as equações governantes são 
discretizadas. 

 

 
 

Fonte: Mittal e Iaccarino (2005). 
 

Nessa metodologia se trabalha com duas malhas, uma malha euleriana para a 

solução das equações governantes do fluido, e uma malha lagrangiana para descrever a 
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interface sólida. Devido à independência das malhas, é possível representar geometrias 

complexas e que se movem (MARIANO, 2007). 

 

3.1.1 Modelagem para o fluido – domínio euleriano 

 

Para compreender a comunicação entre os dois domínios, euleriano e lagrangiano, 

são consideradas as equações de Navier Stokes (equação 1) e a equação da continuidade 

(equação 2) válidas no domínio Ω e para t ≥ 0, onde t é o tempo. São considerados 

apenas fluidos newtonianos, escoamentos incompressíveis, sem transferência de calor e 

com propriedades físicas constantes: 

 

(1) 
 

 

(2) 
 

 

onde, p = p*/ρ + gz; p* é a pressão estática em [N/m2]; z é a cota vertical alinhada com 

o vetor gravidade 

g  na direção vertical e sentido positivo para cima; ui são as 

componentes da velocidade em [m/s] na direção i = 1, 2 para os problemas 

bidimensionais e i = 1, 2, 3 para os problemas tridimensionais. 
*

;

i

i

f
f  fi

* é o termo 

fonte de força em [N/m3]; ρ é a massa específica em [kg/m3]; ν é a viscosidade 

cinemática em [m2/s] (MARIANO, 2011). 

 

3.1.2 Modelo para o acoplamento entre os domínios eulerianos e lagrangianos 

 

Na equação 1 aparece o termo fonte fi, que pode ser considerado, fisicamente, como 

um termo que representa forças de campo, como por exemplo uma força 

eletromagnética. No caso do MFI, ele é responsável por representar a interface imersa 

do domínio euleriano (Ω). Matematicamente, ele é representado pela equação 3 

(ENRIQUES-REMIGIO; SILVEIRA-NETO, 2007): 

 

(3) 

2
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onde  iF X, t


 é a força lagrangiana definida no domínio Γ (MARIANO, 2011). 

Esta definição leva a um campo  if x, t


 descontínuo, o qual pode ser resolvido 

numericamente apenas quando houver coincidência dos pontos que compõem a 

interface com algum dos pontos que compõem o domínio do fluido. Caso não haja 

coincidência, fato muito comum para geometrias complexas e que se movimentam, 

deve-se distribuir a função  iF X, t


 sobre a sua vizinhança através de uma função de 

distribuição de força,  hD x X ,
 

denominada função cúbica, proposta por Tornberg e 

Engquist (2004), transcrita aqui pelas equações 4, 5 e 6. 

 

(4) 
 

 

(5) 
 

 

 

 

(6) 
 

 

 

 

onde,  e ,
 

 x y

x X y Y
r r

h h
 sendo h o espaçamento entre os nós de colocação do 

domínio euleriano, quando este é discretizado e Δs é o espaçamento entre os nós 

discretizados do domínio lagrangiano (MARIANO, 2011). 

O campo de força euleriano  ,


if x t  é nulo em todo domínio, exceto quando se 

aproxima dos pontos lagrangianos, onde ele passa a modelar virtualmente a presença da 

membrana imersa, simulando a presença de um corpo ou interface entre dois fluidos 

Uma vez calculado o campo de força lagrangiano,  iF X, t ,


 este pode ser distribuído e, 

assim, transmitir a informação da presença da geometria para a malha euleriana 

(MARIANO 2011). 
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3.1.3 Cálculo da força lagrangiana 

 

É necessário descrever o modelo para o cálculo da força lagrangiana,  iF X, t .


 Neste 

ponto existem varios tipos de métodos de fronteira imersa, porém o presente trabalho 

ficará restrito ao método da imposição direta da força (“Direct forcing” – DF) proposto 

por Uhlmann (2005). 

Primeiramente, determina-se o campo de força euleriano, isolando fi na equação 1: 

 

  

(7) 
 

Como a equação 7 foi desenvolvida a partir da hipótese do contínuo e o domínio Γ 

está contido em Ω, pode-se definir a força lagrangiana por meio da equação 8: 

 

(8) 
 

 

onde as variáveis maiúsculas pertencem ao domínio lagrangiano. A equação 8 

representa a Segunda Lei de Newton aplicada às partículas de fluido que estão 

localizadas na interface fluido-fluido ou fluido-sólido. Discretizando a derivada 

temporal da equação 8 por um método de Euler explícito (WANG, FAN, LUO, 2008), 

obtém-se: 

 

  

(9) 
 

onde Δt é o passo de tempo e 

 

(10) 
 

 O método “direct forcing” consiste em somar e subtrair um parâmetro temporário 

Ui
* no operador discretizado do tempo (WANG, FAN, LUO, 2008), logo: 
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O próximo passo é decompor a equação 11 em outras duas (equação 12 e 13), no 

mesmo passo de tempo: 

 

(12) 
 

 

(13) 
 

 

A equação 12 é definida nos domínios lagrangiano e euleriano, desta forma é 

possível obter o parâmetro temporário ui
* resolvendo-se a equação 14, 

 

(14) 
 

De acordo com Mariano (2011), ui
* pode ser entendido como um campo de 

velocidade predita. Ou seja, a equação 14 é a equação de Navier Stokes (equação 1) sem 

a influência do termo fonte fi. Após a obtenção do termo fonte, deve ser feita a 

“correção” do campo ui
*, através da equação 15, onde um campo de velocidade 

euleriano recebe a informação do campo de força: 

 

(15) 
 

A equação 13 requer o cálculo de Ui
*, que vem do processo de transferência de 

informação do domínio euleriano para o lagrangiano. Para isso é utilizada, ou a equação 

16 quando há coincidência entre os pontos lagrangianos e eulerianos, ou a função de 

interpolação, dada pela equação 17.  
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Na operação de interpolação, transfere-se a informação dos pontos eulerianos 

vizinhos para um ponto lagrangiano. Essas transferências são ponderadas pela distância 

entre os pontos |xi – Xi|, através da função Dh dada pelas equações 5 e 6. 

O termo Ui
t+ Δt que aparece na equação 13, diz respeito à velocidade da fronteira 

imersa no tempo t+Δt. Normalmente essa velocidade é conhecida para problemas os 

quais é possível especificar Ui
t+Δt. Para problemas de interação fluido-fluido ou fluido-

estrutura, Ui
t+Δt é dado pela equação 18: 

 

 (18) 
 

onde UFI deve ser obtida do modelo que rege o movimento da interface. No presente 

trabalho, o movimento da interface das pás da turbina eólica de eixo vertical se dá de 

acordo com a figura 21. 

 

Figura 21. Parâmetros para calcular as velocidades utilizadas para a rotação das pás da turbina eólica. 
 

 
 

Na figura 21, 

r  é o vetor distância entre a origem dos eixos (O), localizado no 

centro da turbina; xl e yl são as coordenadas x e y de um ponto qualquer do aerofólio; ω 

é a velocidade angular da turbina eólica, θ é o ângulo entre o vetor distância e a 

horizontal.  

t t
i FIU U , 
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Logo, UFI, da equação 18, pode ser decomposta em duas componentes de 

velocidades, uma no eixo x (UFL) e uma no eixo y (VFL), velocidades essas dadas 

respectivamente pelas equações 19 e 20 

 

 (19) 
 

 

 (20) 
 

A nova posição do aerofólio é imposta através da resolução das equações que regem 

o movimento da estrutura. No caso do escoamento sobre uma turbina eólica em 

movimento, o posicionamento do aerofólio é dado na figura 22. 

Sendo que, na figura 22, dθ é o ângulo que o aerofólio percorre em um passo de 

tempo dt, dado por dθ = ω.dt; xl
t e yl

t são as coordenadas do aerofólio no tempo t; xl
t+dt e 

yl
t+dt são as coordenadas do aerofólio no tempo t+dt. Os valores de xl

t+dt, e yl
t+dt, são 

dados pelas equações 21 e 22 respectivamente: 

 

(21) 
 

 

(22) 
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Figura 22. Reposicionamento da fronteira imersa. 
 

 
 

Para o próximo passo de tempo, a velocidade da fronteira é recalculada pelas 

equações 19 e 20, substituindo o ângulo (θ) por (θ + dθ). Após obter-se a nova posição e 

velocidade estrutural, esta velocidade é, então, passada para o cálculo da força 

lagrangiana (MARIANO, 2011). 

Os aerofólios estudados no presente trabalho, tanto nas simulações envolvendo 

somente aerofólios, quanto as simulações da turbina eólica foram gerados e importados 

do site www.airfoiltools.com/. Posteriormente, foram reescalonados, reposicionados no 

domínio Ω, rotacionado e a densidade dos pontos dos aerofólios foram aumentados ou 

diminuídos de forma a mantê-la próxima a malha euleriana. 

 

3.1.4 Algoritmo básico da metodologia da fronteira imersa baseado no método de 

imposição direta da força 

 

A fim de facilitar o entendimento da metodologia da fronteira imersa, apresenta-se 

um resumo das equações descritas até agora, na sequência em que elas serão utilizadas 

no algoritmo implementado: 
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(24) 
 

 

 

(25) 
 

 

(26) 
 

 

(27) 
 

A equação 23 calcula o parâmetro temporário ui
*. Para fins didáticos, a derivada 

temporal é discretizada através do método de Euler de primeira ordem. No presente 

trabalho utiliza-se um método de Runge-Kutta de quarta ordem otimizado 

(ALLAMPALLI et al., 2009). 

A equação 24 modela o processo de interpolação, pelo qual a informação do 

domínio euleriano, neste caso ui
*, é transmitida para o domínio lagrangiano. A equação 

25 fornece a força lagrangiana iF (X, t),


 onde UFI é a velocidade que a fronteira deve ter, 

dada pelas equações 19 e 20. A equação 26 é o processo de distribuição da força 

if (x, t),


 definida em todo o domínio euleriano. 

Na equação 27 é feita a atualização do campo de velocidade, ou seja, nesta etapa do 

algoritmo o “ campo de velocidade estimado” recebe a informação da fronteira, ou seja, 

ele recebe a influência do campo de força euleriano (fi). Novamente, para uma melhor 

didática, a discretização temporal foi realizada utilizando o método de Euler de primeira 

ordem nesta etapa. 

Por fim, utilizam-se as equações 21 e 22, calculam-se as novas posições dos pontos 

lagrangianos, xl e yl, e reposiciona-se o aerofólio no domínio euleriano. A nova 

velocidade UFI para o passo de tempo seguinte é obtida pelas equações 19 e 20, 

substituindo-se θ por θ+dθ. 

 

3.1.5 Múltipla imposição da força (Multi-Direct Forcing - MDF) 
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A velocidade do fluido sobre a interface imersa, teoricamente, deveria ser igual a 

UFI (velocidade que a fronteira deve ter). Porém, devido aos processos de discretização 

temporal e espacial, além dos processos de interpolação e distribuição, essa condição 

não é absolutamente satisfeita. Wang, Fan e Luo (2008), propõem um processo iterativo 

para o cálculo da força e velocidade corrigida, denominado “Multi-Direct Forcing”, 

onde se busca melhorar a precisão deste cálculo. Para a implementação desse processo 

iterativo, a equação 27 é alterada fazendo ui
t+Δt = ui

it, onde it é o número de iterações 

dentro do processo. 

O campo de velocidade ui
it, antes de avançar para o próximo passo de tempo, é 

novamente interpolado, ou seja, a equação 24 é resolvida novamente: 

 

 (28) 
 

 

Com o valor de Ui
it, recalcula-se a força lagrangeana Fi

it resolvendo novamente a 

equação 25: 

 

(29) 
 

, 

do qual obtém-se um novo campo de força fi
it, resolvendo-se novamente a equação 26: 

 

(30) 
 

 

do qual obtém-se novamente: 

 

(31) 
 

O que se aproxima ainda mais da condição de não deslizamento. Assim, repetindo 

este procedimento de it=1 até NL, onde NL é o número total de iterações, tem-se que 

 NL
FI iU U 0.    

Com isso, a força lagrangiana da N-ésima iteração tende a zero. No presente 

trabalho, além de um número máximo de iterações NL, optou-se por utilizar também 

um outro critério de parada, comparando a máxima diferença entre velocidades 
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lagrangianas entre duas iterações consecutivas a uma dada tolerância ε = 1E-4, onde, 

it 1 it
i imax U U .     Dessa forma o número de iterações fica independente de NL, já que 

a príncipio, não se sabe qual o melhor número de iterações a serem feitas para se obter 

um resultado fiel à física. Sendo utilizado ainda NL como outro critério de parada, para 

interromper o processo iterativo. É importante ressaltar que o número de iterações 

necessárias, para se representar bem a fronteira, são geralmente maiores quando o 

escoamento está na fase inicial (MARIANO, 2011). 

 

3.1.6 Cálculo do torque gerado pela turbina eólica 

 

Segundo Mariano (2011), para calcular quantidades que dependem da força sobre o 

corpo, por exemplo, forças de arrasto e sustentação sobre corpos imersos em 

escoamentos, e para problemas de interação fluido-estrutura, em que o movimento da 

estrutura depende da força gerada pelo fluido utiliza-se o somatório de todas as NL 

iterações: 

 

(32) 
 

 

onde Np é o número de pontos lagrangianos utilizados para a discretização da interface 

imersa e o índice p representa cada um dos pontos lagrangianos que compõem a 

interface. 

As forças hidrodinâmicas resultantes sobre o centro de massa do corpo rígido são 

calculadas pelo somatório das forças que agem sobre cada ponto lagrangiano, Fc dada 

pela equação 32, multiplicada pela massa específica do fluido. O torque Ti
q, é dado pelo 

somatório do produto vetorial da distância do centro de massa do corpo até a posição de 

aplicação da força em um ponto lagrangiano, pelas componentes de força aplicadas 

neste mesmo ponto lagrangiano, como mostrado na equação 33. Detalhes podem ser 

melhor compreendidos através da figura 23. 
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Os coeficientes de arrasto, sustentação e potência são dados respectivamente pelas 

equações 34, 35 e 36. 

 

(34) 
 

 

(35) 
 

 

 

(36) 
 

 

onde Fcx e Fcy são as forças calculadas através do somatório apresentado na equação 32, 

T é o torque calculado pela equação 33, ω é a velocidade de rotação da turbina, A é a 

área da interface imersa projetada sobre o plano normal ao escoamento, U∞ é a 

velocidade do escoamento. 

 
Figura 23. Forças fluido-dinâmicas que agem sobre a interface lagrangiana 

 
 

 

3.2. MÉTODO PSEUDOESPECTRAL DE FOURIER 

 

O Método Espectral de Fourier (MEF) é aplicado, de forma geral, em dois casos: o 

primeiro é filtragem e análises de sinais e o segundo é resolução de equações 
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diferenciais parciais (EDP’s). No presente trabalho, o MEF é aplicado nas equações de 

Navier-Stokes (equações 1 e 2). 

Para melhor entendimento do método pseudoespectral de Fourier, deve-se primeiro 

entender a transformada de Fourier, a Transformada Discreta de Fourier, suas 

propriedades e a transformada rápida de Fourier, que serão abordadas nos próximos 

tópicos. 

 

3.2.1. Transformada de Fourier 

 

Segundo Bonatti, Lopes e Peres (2008), a transformada de Fourier visa passar uma 

função definida no domínio do tempo ou do espaço para o domínio da frequência ou 

espectral. Seja uma função f(x) definida no intervalo (-∞,∞). Uma das propriedades 

dessa função é a sua integrabilidade no conjunto dos números reais: 

 

(37)  
 

 

A transformada de Fourier da função f(x) é dada pela equação 38, 

 

(38) 
 

onde f (k)  é a função transformada de Fourier de f(x); 1i   e k é o número de onda (-

∞ < k < ∞). 

Ainda segundo Bonatti, Lopes e Peres (2008), existe a relação inversa à 

transformada de Fourier, chamada de Transformada Inversa de Fourier, que visa passar 

uma função definida no domínio da frequência ou espectral para o domínio do tempo ou 

espaço. Seja uma função f (k)  também definida no intervalo de (-∞,∞). A transformada 

inversa de Fourier da função f (k)  é dada pela equação 39: 

 

(39) 
 

Pela fórmula de Euler (equação 40), percebe-se que, para um valor fixo de k, o 

comportamento obtido será de ondas senoidais e cossenoidais, com um período igual a 

1/k (BRIGGS; HENSON, 1995): 

f (k) f (x).exp( i.2. .k.x)dx,




  

f (x) f (k).exp(i.2. .k.x)dk.




 

f (x)dx .
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(40) 
 

3.2.2. Transformada Discreta de Fourier (DFT) 

 

Para trabalhar de forma numérica com a transformada de Fourier, utiliza-se sua forma 

discreta, denominada Transformada Discreta de Fourier (DFT). O objetivo dessa seção é 

demonstrar como se chega na DFT a partir da Transformada de Fourier. 

De acordo com Briggs e Henson (1995), a DFT é uma aproximação da transformada 

de Fourier, aplicada a equações não mais contínuas no intervalo (-∞,∞). O intervalo de 

integração será finito determinado por um intervalo (-A/2, A/2), e a função f assume o 

valor de zero fora do intervalo de integração. A equação 41 mostra a transformada de 

Fourier de uma função definida nesse intervalo, essa é a integral que se deseja 

aproximar numericamente, 

 

(41) 
 

 

O método de aproximação consiste em dividir o intervalo adotado (-A/2, A/2) 

em M subintervalos, de comprimento Δx = A/M, assumindo M um número par, e malha 

com M+1 pontos, definidos por xm = m.Δx, onde m é um vetor com intervalo (-M/2 até 

M/2), tem-se: 

 

  
(42) 

 

(43) 
 

 

 

(44) 
 

Para continuar com os passos para se chegar na definição da DFT, deve-se primeiro 

entender como funciona o regra do trapézio para cálculo de áreas abaixo de curvas 

geradas por uma função qualquer. 

exp( i.2. .k.x) cos(2. .k.x) i.sen(2. .k.x).     


A/2

A/2

f (k) f (x).exp( i.2. .k.x)dx.
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A regra do trapézio é utilizada para calcular a área abaixo de uma curva gerada por 

uma função, ou seja, a integral da função em um determinado intervalo. Considere uma 

função f(x) que gere uma curva qualquer, caso deseje-se calcular a área abaixo dessa 

curva delimitada por dois pontos a e b, distantes entre si de um valor h, como mostrado 

na figura 24, pode-se utilizar a regra do trapézio (FRANCO, 2006). 

 

Figura 24: Área abaixo de uma função qualquer, delimitada pelos pontos a=xo e b=x1, onde h é o valor da 
distância entre os dois pontos. 

 

 
 

Fonte: Franco (2006) (modificado). 
 

Se o intervalo [a,b] for dividido em M subintervalos, onde M = (b-a)/h, de tal forma 

que xo = a e xM = b, como mostrado na figura 25, onde h → 0 e M → ∞, o erro da área 

cálculada tenderá a zero, e obtém-se o resultado exato da integral da função f(x), 

transcrito aqui na equação 45. 

 

 

(45) 
 

     M

0

x
1 0 2 1 M M 1

x

f (x ) f (x ) *h f (x ) f (x ) *h f (x ) f (x ) *h
f (x)dx ... .

2 2 2
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Figura 25: Área abaixo de uma função qualquer (delimitada pelos pontos a=xo e b=xM) , pode ser 

aproximada pelo somatório das áreas dos trapézios. 
 

 
 

Fonte: Franco (2006) (modificado). 
 

Colocando todos os valores que se repetem, em evidência, tem-se a regra 

generalizada do trapézio, dada aqui pela equação 46, 

 

(46) 
 

 

Assumindo que a função f seja conhecida nos pontos da malha, e fazendo: 

 

(47) 
 

a função g(x) terá um comportamento de ondas senoidais e cossenoidais, como 

mostrado na figura 26 (BRIGGS; HENSON, 1995).  

 

 
M

0

x M 1

0 i M
i 1x

h
f (x)dx f (x ) 2 f x f (x ) .

2





 
    



g(x) f (x).exp( i.2. .k.x),  
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Figura 26: Função g(x)=f(x). exp(-i.2.π.k.x), apresenta um comportamento de ondas senoidais e 

cossenoidais. 

 
 

Fonte: Briggs e Henson (1995). 
 

Aplicando a regra do trapézio na integral da equação 46, tem-se:  

 

 
(48) 

 

 

adicionando o requerimento de condição de contorno periódica, em que g(-A/2) = 

g(A/2), a regra do trapézio é reescrita de acordo com a equação 49, 

 

 

(49) 
 

 

onde Δx = A/M e g(x) é dada pela equação 47. Substituindo esses valores na equação 

49, obtem-se a equação 50: 

 

(50) 
 

 

Como utilizou-se M como o número de subintervalos do domínio do espaço físico, 

deve-se utilizar-se também M no domínio espectral (BRIGGS; HENSON, 1995). 

Segundo Briggs e Henson (1995), há importantes propriedades na DFT, chamadas 

de relações de reciprocidade. Através dessas relações, pode-se determinar quais valores 
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de números de onda, comprimento do domínio espectral e tamanho dos subintervalos 

deve-se utilizar.  

Lembrando que o número de subintervalos M é o mesmo para os domínios espacial, 

definido no intervalo (-A/2, A/2) e espectral, definido entre o intervalo (-K/2 , K/2). Os 

M+1 números de pontos se encontram separados por uma distância Δx no domínio 

espacial e Δk (número de onda fundamental), no domínio espectral. As relações de 

reciprocidade são dadas pelas equações 51 e 52: 

 

(51) 
 

 

(52) 

 

Da primeira relação conclui-se que com o número de subintervalos M mantido fixo, 

ao aumentar o comprimento do domínio físico, o comprimento do domínio espectral 

diminui. Isso ocorre porque se A aumenta, significa que períodos mais longos existem 

na malha física, diminuindo assim a frequência fundamental Δk, logo, o comprimento 

do domínio dos números de onda também deve diminuir (BRIGGS; HENSON, 1995). 

Da segunda relação de reciprocidade conclui-se que ao reduzir Δx pela metade, 

mantendo M fixo, o comprimento do domínio físico também é reduzido pela metade, 

pois A = M.Δx (BRIGGS; HENSON, 1995). 

Fazendo Δx = A/M, e substituindo na equação 52, obtém-se a relação entre Δk e A, 

dada pela equação 53: 

 

(53) 
 

 

Com as relações de reciprocidade definidas, pode-se voltar a regra do trapézio, para 

extrair uma forma simplificada da DFT. Fazendo kj = j.Δk = j/A, nota-se que:  

 

(54) 
 

substituindo f(xm) por fm, o somatório da regra do trapézio se torna: 

 

AK M,

1
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(55) 
 

 

Portanto, a aproximação da transformada de Fourier nos pontos kj = j/A, é dada 

por: 

 

 

(56) 
 

 

para j de -M/2 + 1 até M/2, a DFT é dada por: 

 

 

(57) 
 

 

logo, têm se a aproximação da transformada de Fourier é dada por: 

 

(58) 
 

Por conveniência adota-se a seguinte notação :  

 

 

(59) 
 

Com essa notação serão definidas a Transformada Discreta de Fourier (DFT) e a 

Transformada Discreta Inversa de Fourier (IDFT). 

O número de subintervalos de discretização M do espaço físico e espectral pode ser 

um valor par ou ímpar. Se M for um valor inteiro, positivo e par, e fm uma sequência de 

M números complexos, onde m varia de (– (M/2)+1 até M/2), então a DFT é dada por: 

 

 

(60) 
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Se M for um valor inteiro, positivo e ímpar, e fm uma sequência de M números 

complexos, onde m varia de (-(M-1)/2 até (M-1)/2), então a DFT é dada por: 

 

(61) 
 

 

Na Transformada Discreta Inversa de Fourier (IDFT), há um procedimento 

semelhante, porém, de forma inversa, ou seja, uma função presente no domínio 

espectral será levada ao domínio físico. Sendo M um valor inteiro, positivo e par, e Fj 

uma sequência de M números complexos, onde m varia de (-(M/2)+1 até M/2), então a 

IDFT é dada por: 

 

 

(62) 
 

 

Se M for um valor inteiro, positivo e ímpar, e fm uma sequência de M números 

complexos, onde m = (-(M-1)/2 até (M-1)/2), então, a IDFT é dada por: 

 

(63) 
 

 

No presente trabalho, em todas as aplicações que forem necessárias, a aplicação da 

DFT ou IDFT, serão adotados valores de M inteiros, positivos e pares (BRIGGS; 

HENSON, 1995). 

 

3.2.3. Propriedades da DFT e IDFT 

 

Briggs e Henson (1995) listam em seu trabalho algumas importantes propriedades 

da DFT e IDFT que permitem a simplificação de muitos problemas onde são aplicadas 

as transformadas discretas de Fourier.  

As propriedades mais importantes para o presente trabalho são a integral de 

convolução de funções e a simplificação de derivadas de funções. A primeira determina 

que uma convolução entre duas funções no domínio físico, corresponde a uma 
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multiplicação simples no domínio espectral (equação 64). A segunda determina que a 

tranformada de Fourier de uma derivada de uma função no dominio físico corresponde 

no domínio espectral a uma multiplicação do número de onda k pela função f (equação 

65). 

 

(64) 
 

 

(65) 
 

3.2.4. Transformada Rápida De Fourier (FFT) 

 

Cooley e Tukey (1965) desenvolveram o algoritmo denominado Transformada 

Rápida de Fourier (FFT). A FFT trabalha com um procedimento denominado rotação de 

bit, que torna o cálculo da DFT muito mais eficiente, uma vez que o número de 

operações realizadas pelo computador se reduz proporcionalmente de N2 para N.log(N). 

(MARIANO, 2007). A técnica da FFT foi tão revolucionária, que segundo Briggs e 

Henson (1995), o artigo publicado por Cooley e Tukey (1965) foi citado 2047 vezes 

entre 1965 e 1991. 

Encontram-se disponíveis online (www.fftw.org/benchfft/ffts.html) diversas 

subrotinas para diversas linguagens computacionais, que levam em conta diversos 

parâmetros como escolha entre trabalhar com dados reais ou complexos, números de 

nós pares ou impares, problemas uni, bi ou tridimensionais, entre outras. No presente 

trabalho, para se atingir o melhor desempenho da FFT utilizada é necessário utilizar 2N 

número de pontos de colocação (onde N é um número inteiro) e a malha deve ser 

regular com pontos de colocação igualmente espaçados. 

Foi seguido o algoritmo descrito por Mariano (2011) para imposição direta da força 

e aplicando as propriedades apresentadas nas equações 64 e 65, mais o processo de 

projeção do campo de pressão (Canuto et al. 2007 e Mariano, 2011), nas equações de 

Navier-Stokes (equações 1 e 2) obtém-se a equação 66, que são as equações de Navier 

Stokes para escoamentos incompressíveis no espaço espectral de Fourier. Para mais 

detalhes consultar Mariano (2011). 

 

 f (k)*g(k) f (x).g(x),
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n

f (x)
i k f (k),
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(66) 
 

onde, 1    é o número imaginário e k2 é a norma ao quadrado do vetor número de 

onda, 

k , ou seja, k2 = kjkj. 

 

4. RESULTADOS 

Os resultados serão apresentados em três seções, primeiramente, para aprendizado dos 

métodos de discretização espaciais e temporais foi resolvida a equação de Burguers. 

Posteriormente, foram feitas simulações de escoamentos em diferentes aerofólios 

isolados, com diferentes ângulos de ataque e refinamento de malha. O objetivo aqui era 

validar o algoritmo numérico utilizado comparando os resultados com bibliografia já 

existente. Por último foram feitas simulações numéricas de escoamentos passando sobre 

um corte bidimensional de uma turbina eólica de eixo vertical. Cada simulação foi 

realizada com diferentes velocidades de rotação. O objetivo nessa última etapa é a 

obtenção dos coeficientes de potência gerados pela turbina em questão, para diferentes 

velocidades de rotação. 

 

4.1 EQUAÇÃO DE BURGUES 

 

4.1.1 Resolução da Equação de Burgers pelo Método Pseudoespectral de Fourier 

(MPEF) 

 

Para demonstrar a eficiência do MEF para resolução de EDP’s, será resolvida, de 

forma numérica, a equação de Burgers (equação 67), 

(67) 
 

 

onde o primeiro termo é o termo transiente, o segundo é o termo de advecção e o 

terceiro é o termo de difusão. Assim sendo, a equação de Burgers representa uma 

dispersão, que varia com o tempo, e apresenta caráter de difusão e advecção. 
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Porém, antes de resolver a equação de Burgers de forma numérica, ela será resolvida 

de forma analítica, isso por que, a resolução numérica depende da condição inicial de u, 

dada pela resolução analítica. 

A equação de Burgers é uma simplificação das equações de Navier-Stokes, usada 

principalmente na modelagem simplificada da dinâmica de gases e acústica, sendo uma 

entre poucas EDP’s não lineares que apresenta solução analítica, dada por Canuto et al., 

2007, solução esta dada aqui pela equação 68. 

 

 
 

(68) 
 

 

 

resolvendo a derivada da equação 68, e aplicando as devidas substituições, a solução 

analítica se torna: 

 

 

 

(69) 

 

 

 

a condição inicial é obtida pela equação 69 aplicada no tempo inicial (t=0s). E é 

apresentada na figura 27 pela linha contínua. 

Para resolver numericamente a equação de Burgers, utilizando-se o método 

Espectral de Fourier, deve-se aplicar a transformada de Fourier na variável espacial. 

Portanto, aplicando a transformada de Fourier na equação de Burgers tem-se: 

 

 
(70) 

 

a transformada de Fourier é aplicada somente na variável espacial, portanto a equação 

70 pode ser reescrita como: 
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(71) 
 

 

 

onde,¨k é o número de onda. A principal dificuldade de se resolver a equação 71 se 

encontra no termo advectivo. 

Para resolver o termo advectivo aplica-se a propriedade do produto de convolução 

entre duas funções, obtendo-se a equação 72: 

 

 

(72) 
 

onde o asterisco representa uma convolução. 

Até aqui seguiu-se um procedimento puramente matemático, para seguir com a 

resolução da equação de Burgers, deve-se recorrer a um algoritmo numérico, a partir 

daqui, o método passa de Espectral de Fourier para Pseudoespectral de Fourier. 

Para continuar a resolução da equação 72 de forma numérica, recorre-se ao método 

de Runge-Kutta para discretização da variável temporal, e ao método Pseudoespectral 

de Fourier para a discretização do termo não-linear. 

Para iniciar o algoritmo, deve-se conhecer os valores iniciais de todo o vetor u. Esse 

valor inicial é dado pela resolução da equação de Burgers de forma analítica usando a 

equação 69 em t = 0. Ao aplicar esse vetor u no algoritmo da transformada rápida de 

Fourier (FFT), obtêm-se a transformada discreta de Fourier (DFT) û, e a equação 72 

pode ser reescrita como:  

 

 

(73) 
 

Para a resolução da equação 73, utiliza-se um algoritmo numérico do método 

pseudoespectral de Fourier. Algoritmo esse descrito a seguir. 

O primeiro passo é criar uma váriavel (dudxE) para armazenar o valor da derivada 

du/dx no espaço espectral no tempo presente t. 
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O segundo passo é passar a variável dudxE pela FFT (inversa), o resultado dessa 

passagem será dado no domínio físico. Cria-se uma variável (dudxF) para guardar esse 

resultado. 

O terceiro passo é passar o vetor û pela FFT (inversa), obtém-se então o vetor u no 

espaço físico (apenas na condição inicial o vetor u já é conhecido). 

O quarto passo é criar uma variável chamada MULTI, onde ela será igual a 

multiplicação de u por dudxF. 

Ao passar a variável MULTI pela FFT (direta), obtém-se uma variável MULTIe, no 

domínio espectral. É nesse ponto que entra a grande vantagem do método 

Pseudoespectral de Fourier, uma das propriedades aqui apresentadas é a propriedade do 

produto de convolução, onde uma convolução entre Â e B  no domínio espectral é igual 

a simples multiplicação A.B no domínio físico. Para resolver esse produto no espaço 

espectral é necessário resolver uma integral de convolução. 

Ao passar MULTI para o domínio espectral, obtendo MULTIe, sabe-se que 

MULTIe será igual a convolução de û com dudxE, lembrando que o termo advectivo da 

equação de Burgers é justamente dada por essa convolução. Assim, obtém-se o valor do 

termo advectivo no tempo presente. A equação de Burgers pode ser reescrita: 

 

 

(74) 
 

Aplicando o método Runge-Kutta de quarta ordem à equação de Burgers, (equação 

69), obtém-se: 

 

 

 
(75) 

 

 

após encontrado o valor de ût+Δt, basta passar esse valor pela FFT (Inversa) para 

encontrar o valor de ut+Δt no domínio físico. 

O valor de Δt deve seguir o critério de estabilidade, esse critério de estabilidade é 

dado por Anderson JR. (1995), que determina que os termos advectivo e convectivo 

gerarão um Δt mínimo (Δtmin), de acordo com a ordem da derivada do termo. 
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O termo advectivo apresenta ordem 1 e o termo convectivo apresenta ordem 2, seus 

Δtmin são dados pela equação 76: 

 

 
(76) 

 

 

 

onde o fator (1/π) é característico do método pseudoespectral de Fourier. 

 

4.1.2. Resolução da Equação de Burgers pelo Método das diferenças finitas (MDF) 

 

A discretização por diferenças finitas da equação de Burgers também utiliza da 

condição inicial dada pela equação 69. A discretização por MDF funciona da seguinte 

forma: 

 

 
(77) 

 

 

pelo fato de ter-se as condições iniciais dadas pela resolução analítica da equação de 

Burgers, são conhecidos todos os pontos no tempo t, assim sendo, a única variável a ser 

determinada na equação 77 é ui
t+∆t. Também são conhecidos os valores de u1 e unx (onde 

nx é o número de pontos no domínio) para qualquer tempo, através das condições de 

contorno. Deve-se resolver portanto, a equação 77 variando os subíndices de espaço (i) 

e tempo (t). 

Assim como o MPEF, o MDF é um método de discretização espacial, e é aplicado 

apenas ao lado direito da equação de Burgers, podendo ser combinado tanto com o 

método de Euler quanto com o MRK4, para discretização temporal. 

Os resultados das diferentes combinações de métodos de discretização temporal e 

espacial, bem como a solução analítica da equação de Burgers unidimensional, para um 

valor de velocidade c = 1 m/s, e viscosidade cinemática ν = 0,5 m²/s, nx = 256 e tempo 

final de (π/8) s são dadas na figura 27. 
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Figura 27. Diferentes combinações de métodos numéricos para resolução da equação de Burgers 

unidimensional. 

 
 

 

Os erros são devido às discretizações temporais, espaciais e às simplificações e 

considerações feitas à equação a ser resolvida. No caso da equação de Burgers 

unidimensional não foi feita nenhuma consideração ou simplificação, restando então 

apenas os erros deixados pelas discretizações espacial e temporal. Sabe-se que o erro do 

método de discretização temporal de Euler é da ordem de 1, enquanto o erro de MRK4 é 

da ordem de 4. Já para os métodos de discretização espacial, o erro do MDF é da ordem 

de 2 e o erro do MPEF é da ordem dos números de pontos de discretização do domínio 

(nx). O erro total do problema será a soma dos erros devido à discretização espacial e 

temporal. 

Quanto menor o erro apresentado por um método numérico, normalmente maior 

será o tempo computacional gasto por ele para resolver as equações, ou seja, para um 

mesmo número de pontos da malha espacial e temporal, o MPEF leva um tempo maior 

para resolver a equação quando comparado com o MDF. Os tempos computacionais 

para todas as combinações de métodos aqui utilizadas e para diferentes valores de 

comprimento de malha (n) para resolução da equação de Burgers unidimensional se 

encontram na tabela 4. 
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Tabela 4. Tempo computacional de diferentes métodos aplicados à equação de Burgers unidimensional. 
 

Tempo computacional (s) 

n Euler-MPEF Euler-MDF MRK4-MPEF MRK4-MDF 

64 0,15 0,01 0,59 0,04 

128 0,35 0,03 1,38 0,09 

256 0,69 0,05 2,64 0,18 

512 1,36 0,11 5,39 0,36 

1024 3,03 0,20 11,80 0,70 

 

Na figura 28 é apresentada a comparação entre o MPEF e o MDF, utilizando o 

método de Euler para a discretização temporal. Nesta figura, aumenta-se gradativamente 

o número de pontos da resolução da equação de Burgers e compara-se o resultado 

numérico, no tempo final de π/8 s, com a solução analítica dada pela equação 68. 

 

Figura 28. Erro máximo da equação de Burgers resolvida pelos métodos Euler-MDF e Euler MPEF. 
 

 

 

Analisando a figura 28, percebe-se que o MPEF quando combinado com o método 

de Euler, que tem um erro alto na discretização temporal, é quase que completamente 

anulado, resultando em um erro final da ordem de 10-6. Embora esse erro seja cerca de 

104 vezes menor que o erro de Euler combinado com o MDF, que tem erro total da 

ordem de 10-2, o MPEF tem um custo computacional muito elevado, e seu potencial é 

em grande parte perdido. Outro fator que merece ser comentado quando se analisa os 

métodos combinados de Euler e MPEF, é que a partir de nx=64, o erro não decresce, 

tornando-se constante, ou seja, ao se utilizar esse método para resolução da equação de 
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Burgers unidimensional, não há motivos para se utilizar uma malha com mais de 64 

pontos. 

Na figura 29 é apresentada a comparação entre o MRK4 e o Método de Euler 

quando se utiliza o MDF para a discretização espacial. Nesta figura, aumenta-se 

gradativamente o número de pontos da resolução da equação de Burgers e compara-se o 

resultado numérico, no tempo final de π/8 s, com a solução analítica dada pela equação 

68. 

 

Figura 29. Erro máximo da equação de Burgers resolvida pelos métodos Euler-MDF e MRK4-MDF. 
 

 

Ao se comparar os métodos combinados de Euler-MDF e MRK4-MDF (figura 29), 

pode-se observar que seus erros são da mesma ordem de grandeza, sendo que o MRK4 

exige um maior custo computacional, não compensando então utilizá-lo aqui em 

conjunto com o MDF. 

Na figura 30 é apresentada a comparação entre o MPEF e o MDF, quando se utiliza 

o MRK4 para a discretização temporal. Nesta figura, aumenta-se gradativamente o 

número de pontos da resolução da equação de Burgers e compara-se o resultado 

numérico, no tempo final de π/8 s, com a solução analítica dada pela equação 68. 

Na figura 31 é apresentada a comparação entre o MRK4 e o Método de Euler, 

quando se utiliza o MPEF para a discretização espacial. Nesta figura, aumenta-se 

gradativamente o número de pontos da resolução da equação de Burgers e compara-se o 

resultado numérico, no tempo final de π/8 s, com a solução analítica dada pela equação 

68. 
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Percebe-se pelas figuras 30 e 31 que a combinação MRK4-MPEF atinge um erro da 

ordem de 10-12, tornando-se constante acima de 128 pontos. Isto significa que o número 

ideal de pontos na malha, nesse caso, é de 128. 

O método MRK4 é um método robusto de discretização temporal, devendo ser 

combinado com um método também robusto de discretização espacial, para aproveitar 

ao máximo a capacidade de ambos. Essa é a principal conclusão dessa primeira seção de 

experimentos numéricos. 

 

Figura 30. Erro máximo da equação de Burgers resolvida pelos métodos MRK4-MPEF e MRK4-MDF. 
 

 

 

Figura 31. Erro máximo da equação de Burgers resolvida pelos métodos MRK4-MPEF e MRK4-MDF. 
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4.2 ESCOAMENTO SOBRE AEROFÓLIOS 

 

Após o estudo da resolução numérica da equação de Burgers, partiu-se para o estudo 

de escoamentos sobre aerofólios. O comprimento característico utilizado aqui para 

cálculo do número de Reynolds (equação 78) em todas as simulações de escoamento 

sobre os aerofólios foi a corda (C) deles. Outros comprimentos importantes da 

simulação também são apresentados na figura 32.  

 

 (78) 
 

 

onde Re é o número de Reynolds, V é a velocidade do escoamento, C é o comprimento 

característico e ν é a viscosidade cinemática. 

 

Figura 32. Dados e informações para o escoamento sobre aerofólios. 
 

 
 

Um dos problemas de se estudar computacionalmente o escoamento de um fluido 

sobre um aerofólio, é a quina presente no bordo de fuga. Segundo Andrade (2015), 

geometrias de pequenas espessuras apresentam comportamento similar a uma 

descontinuidade dos campos de velocidade e pressão. Devido a isso, apenas métodos 

onde o campo de solução possui um salto descontínuo são capazes de tratar esse tipo de 

escoamento de maneira eficaz. 

Para evitar problemas de descontinuidade devido ao bordo de fuga, costuma-se 

refinar a malha próxima ao aerofólio como feito no trabalho de Dheepak; Sivapragasam 

e Deshpande (2015), mostrado aqui na figura 33. 

 

V.C
Re ,
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Figura 33. Malha mais refinada próximo ao aerofólio 
 

 
Fonte: Dheepak; Sivapragasam e Deshpande (2015). 

 

Para tentar contornar esses problemas foi proposto um corte nos bordos de fuga do 

aerofólio. Escolhendo-se um aerofólio NACA 0018, comumente escolhido para 

simulações de aerofólios de turbinas eólicas, fez-se simulações numéricas com esse 

aerofólio sem corte de bordo de fuga, e retirando respectivamente 2 pontos, 10 pontos, 

20 pontos e 30 pontos de corte do bordo de fuga, como pode ser observado na figura 34. 

O ângulo de ataque α nesse primeiro momento foi mantido em zero, com um número de 

Reynolds igual a 2000. A malha utilizada nessa etapa, é de 512 X 128, ou seja, 65.536 

pontos. 

 

Figura 34. Detalhe do bordo de fuga de um aerofólio NACA 0018 com α igual a 0°. a) Sem corte no 
bordo de fuga; b) 2 pontos de corte do bordo de fuga; c) 10 pontos de corte do bordo de fuga; d) 20 

pontos de corte do bordo de fuga; e) 30 pontos de corte do bordo de fuga. 
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Os valores médios de Coeficiente de Sustentação (Cl) e Coeficiente de Arrasto (Cd) 

são apresentados na tabela 5. 

 

Tabela 5.Valores médios de Cd e Cl para o aerofólio NACA 0018 com α igual a 0°, analisando cortes do 
bordo de fuga. 

 

NACA 0018 

Modelo Cd Cl 

Sem corte 0,11584 8,96E-05 

2 pt corte 0,11586 7,69E-05 

10 pt corte 0,11629 -1,22E-05 

20 pt corte 0,11801 1,81E-04 

30 pt corte 0,12124 2,26E-04 

 
Como o aerofólio NACA 0018 é simétrico, e esse ensaio inicial ter sido realizado 

com um α = 0°, os valores de Cl médio deveriam ser iguais a zero. Dessa maneira, os 

valores de Cl para o aerofólio com 10 pontos de corte de bordo de fuga foi o que melhor 

cumpriu esse requisito, já que o valor de Cl encontrado, embora negativo, é o que mais 

se aproxima de zero. 

Além disso, a diferença percentual de valores de Cd entre os aerofólios sem corte e 

com 10 pontos de corte de bordo de fuga é de apenas 0,38%. Essa diferença sobe para 

1,84% para o aerofólio com 20 pontos de corte e 4,45% para o aerofólio com 30 pontos 

de corte. 

Assim sendo, foram feitas mais simulações com o aerofólio NACA 0018, sem corte 

de bordo de fuga e com 10 pontos de corte, variando o valor de α de 0 a 10°. Os campos 

de vorticidade são apresentados nas figura 35 a 41.  
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Figura 35. Campo de vorticidade em [rad/s] de escoamento sobre aerofólio NACA 0018  para t=350 s e α 
= 0°, com: a) aerofólio sem corte no bordo de fuga; b) aerofólio com 10 pontos de corte no bordo de fuga. 

 

 
 

Figura 36. Campo de vorticidade em [rad/s] de escoamento sobre aerofólio NACA 0018  para t=350 s e α 
= 1°, com: a) aerofólio sem corte no bordo de fuga; b) aerofólio com 10 pontos de corte no bordo de fuga. 
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Figura 37. Campo de vorticidade em [rad/s] de escoamento sobre aerofólio NACA 0018  para t=350 s e α 
= 2°, com: a) aerofólio sem corte no bordo de fuga; b) aerofólio com 10 pontos de corte no bordo de fuga. 

 

 
 

Figura 38. Campo de vorticidade em [rad/s] de escoamento sobre aerofólio NACA 0018  para t=350 s e α 
= 3°, com: a) aerofólio sem corte no bordo de fuga; b) aerofólio com 10 pontos de corte no bordo de fuga. 
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Figura 39. Campo de vorticidade em [rad/s] de escoamento sobre aerofólio NACA 0018  para t=350 s e α 
= 4°, com: a) aerofólio sem corte no bordo de fuga; b) aerofólio com 10 pontos de corte no bordo de fuga. 

 

 
 

Figura 40. Campo de vorticidade em [rad/s] de escoamento sobre aerofólio NACA 0018  para t=350 s e α 
= 5°, com: a) aerofólio sem corte no bordo de fuga; b) aerofólio com 10 pontos de corte no bordo de fuga. 

 

 
 

a) 

b) 
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Figura 41. Campo de vorticidade em [rad/s] de escoamento sobre aerofólio NACA 0018  para t=350 s e α 
= 10°, com: a) aerofólio sem corte no bordo de fuga; b) aerofólio com 10 pontos de corte no bordo de 

fuga. 
 

 
 

A vorticidade é gerada pela condição de não deslizamento sobre a superfície do 

aerofólio. Na parte superior do aerofólio, o fluido tende a rotacionar no sentido horário, 

e na parte inferior no sentido anti-horário, por convenção (FOX; MCDONALD; 

PRITCHARD, 2006), considera-se o primeiro negativo, marcando-o nas legendas com a 

cor azul, e o segundo positivo, marcando-o com a cor vermelha. 

Na tabela 6 estão dispostos os valores médios de Cl e Cd e os erros percentuais do 

coeficiente de sustentação do aerofólio com 10 pontos de corte no bordo de fuga, 

quando comparado com o aerofólio sem corte. 

 

 

b) 
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Tabela 6. Valores médios de Cd e Cl para o aerofólio NACA 0018 sem corte de bordo de fuga e com 10 
pontos de corte de bordo de fuga com a variação de valores de α. 

 
NACA 
0018 

Sem corte 10 pt corte Diferença percentual 

α Cl Cd Cl Cd Cl Cd 

0 8,96E-05 0,11584 -1,22E-05 0,11629 - 0,39% 

1 -5,17E-03 0,11822 -6,59E-03 0,11826 21,4% 0,03% 

2 1,92E-02 0,11826 1,88E-02 0,11888 1,7% 0,5% 

3 3,28E-02 0,11998 3,27E-02 0,12034 0,3% 0,3% 

4 6,30E-02 0,12556 4,58E-02 0,12946 37,5% 3,0% 

5 5,93E-02 0,13783 5,95E-02 0,13918 0,5% 1,0% 

10 2,18E-01 0,20376 2,25E-01 0,200643 3,2% 1,6% 

 

A simulação numérica do aerofólio NACA 0018 gerou além do campo de 

vorticidade, campos de pressão, velocidade horizontal e velocidade vertical, como pode 

ser visualizado na figura 42. 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 6, para α igual a 1° e α igual a 

4°, essas diferenças são consideradas altas, respectivamente 21,4% e 37,5%, enquanto 

que para os demais valores são consideradas baixas, não passando de 3,2%. Portanto, os 

resultados das simulações com corte no bordo de fuga podem ser considerados 

imprevisíveis, não sendo interessante continuar o trabalho utilizando aerofólios com 

bordo cortado. Para evitar problemas com a descontinuidade do bordo o trabalho será 

continuado utilizando valores pequenos de Reynolds de forma a manter o escoamento 

laminar sobre o aerofólio. 
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Figura 42. Campos de escoamento sobre aerofólio NACA 0018  α = 7°, para t igual a 600 segundos: a) 
Campo de vorticidade em [rad/s]; b) Campo de pressão em [Pa] (u); c) Campo de velocidade horizontal 

em [m/s]; d) Campo de velocidade vertical (v) em [m/s]. 
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É interessante notar pela figura 42b, que o campo de pressão apresenta uma pressão 

positiva na parte inferior do aerofólio, e pontos de pressão negativa na parte superior do 

aerofólio, o que condiz com a formação de uma força de sustentação voltada para cima. 

A figura 43 mostra o desenvolvimento no tempo do campo de vorticidade do 

escoamento sobre o aerofólio NACA 0018 sem corte. Nessa figura podem ser 

observados os pares de vórtices se formando, levando cerca de 60 segundos para atingir 

o regime estatisticamente permanente, ou seja, apesar da dinâmica do escoamento se 

desenvolver no tempo, as propriedades do escoamento (velocidade, pressão, 

vorticidade), passam a ter um comportamento que se repete em um determinado período 

de tempo. 
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Figura 43. Campo de vorticidade em [rad/s] de escoamento transiente sobre aerofólio NACA 0018 sem 
corte de bordo de fuga para diversos valores de tempo t: a) t=10s; b) t=20s; c) t=30s; d) t=40s; e) t=50s; f) 

t=60s. 
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Os resultados de Cl/Cd do presente trabalho, para escoamento sobre aerofólio 

NACA 0008, com número de Reynolds Re = 2000, para as diversas malhas estudadas, 

comparada com a malha mediana (587.500 células) de Dheepak, Sivapragasam e 

Deshpande (2015), estão representados no gráfico da figura 44. Além disso, as malhas 

de 256 X 64 (16.536 células), 1024 X 256 (262.144 células) e 1280 X 320 (409.600 

células) foram utilizadas para realizar simulações com α=7 e 8°. 

 

Figura 44. Gráfico de Cl/Cd para aerofólio NACA 0008. 
 

 
 

 

Os maiores valores de Cl/Cd se encontram em α = 7° para a malha de 512 X 128, 

após isso, ao se aumentar α, o aerofólio entra em estol. No entanto, ao se refinar a malha 

para 1024 X 256 e 1280 X 320, o valor de Cl/Cd em α = 8° é superior ao valor em α=7°. 

Para entender como se comporta a curva do aerofólio em malhas mais refinadas, seria 

necessário realizar mais simulações com diferentes valores de α, assim como foi feito 

com a malha 512 X 128. No entanto, tal estudo não foi feito, devido a escassez de 

tempo e o tempo elevado gasto para realizar todas essas simulações numéricas, como 

pode ser observado na tabela 7, para a malha de 1280 x 320 pontos, o tempo médio 

gasto para cada simulação com 130 s foi de 2.121.810 s, o que equivale a um pouco 

mais de 24 dias de simulação. 
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Tabela 7. Tempo computacional necessário para simular 130 segundos de escoamento sobre aerofólio 
para diferentes valores de α e malha. 

 

Malha α Tempo Computacional (s) 
Tempo 

computacional 
médio (s) 

256 
7 26760 

36390 
8 46020 

512 

0 318360 

336810 

2 591540 

5 169800 

7 181260 

8 173760 

10 586140 

1024 
7 2061360 

2061360 
8 - 

1280 
7 1809300 

2121810 
8 2434320 

 
 

Cabe destacar que o fenômeno de estol aerodinâmico é devido ao descolamento da 

camada limite no extradorso do aerofólio, o que faz gerar um campo de pressão 

oscilante na superfície superior do aerofólio, diminuindo significativamente a 

sustentação e, dado o descolamento da camada limite, o escoamento tende a se tornar 

complexo e instável, mesmo com números de Reynolds baixos, tal instabilidade, para 

ser modelada numericamente, requer malhas refinadas, passos de tempo restritos e 

modelos de turbulência adequados. 

Pela tabela 8, percebe-se que os erros percentuais entre os resultados das simulações 

do aerofólio NACA 0008 deste trabalho e os obtidos por Dheepak, Sivapragasam e 

Deshpande (2015), ficaram relativamente altos, em todas as malhas aqui utilizadas. O 

maior erro obtido foi o da malha mais grosseira, chegando a 75%. O maior erro das 

malhas de 512 X 128; 1024 X 256 e 1280 X 320 células foram por volta de 27%, 26% e 

28% respectivamente. Porém, a quantidade de células utilizadas por Dheepak, 

Sivapragasam e Deshpande (2015) são 43,43%  mais refinadas. 

 



66 
 

Tabela 8. Erros percentuais, comparando os resultados deste presente trabalho, com os resultados obtidos 
por Dheepak, Sivapragasam e Deshpande (2015). 

 
α 256 x 64 512 x 128 1024 x 256 1280 X 320 
0 - - - - 
2 - 27% - - 
5 - 27% - - 
7 50% 17% 26% 28% 
8 75% 27% 19% 19% 

 
 

Na figura 45 se encontram os campos de vorticidade obtidos, para o escoamento 

sobre o aerofólio NACA 0008, com ângulo de ataque α = 7º, e tempo de escoamento t = 

120 s. 
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Figura 45. Campo de vorticidade em [rad/s] para aerofólio NACA 0008 com t=120s, α=7° e diferentes 
malhas: a) malha 256 X 64 (16.384 células); b) 512 X 128 (65.536 células); c) 1024 X 256 (262.144 

células). 
 

 
 

Pode-se observar que a malha mais grosseira, apresentada na figura 45a, apresenta o 

desprendimento de vórtices a jusante do bordo de fuga do aerofólio; tais vórtices não 

estão presentes nas malhas mais refinadas. Segundo Dheepak, Sivapragasam e 

Deshpande (2015), o aerofólio NACA 0008 é muito esbelto e quando submetido a um 

escoamento laminar de baixo número de Reynolds, a tendência é que esse escoamento 

não apresente descolamento da camada limite e por consequência não há geração de 

vórtices. 

Os resultados apresentados na figura 45 mostram o quanto é importante trabalhar 

com malhas adequadamente refinadas. Também é importante notar que os resultados de 
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Cl/Cd da malha grosseira foram os que ficaram mais distantes dos valores de Cl/Cd 

encontrados por Dheepak, Sivapragasam e Deshpande (2015), fato que pode ser 

observado no gráfico da figura 44. Refinar a malha para 1024 X 256, não apresentou 

uma aproximação dos valores de referência dados por Dheepak, Sivapragasam e 

Deshpande (2015). 

 

4.3 ESCOAMENTO SOBRE TURBINA EÓLICA DE EIXO VERTICAL 

 

Após o estudo de escoamentos sobre aerofólios, partiu-se para o estudo de 

escoamento sobre uma turbina eólica, afim de se obter os coeficientes de potência, de 

arrasto e de sustentação. O comprimento característico utilizado aqui para cálculo do 

número de Reynolds foi o diâmetro da turbina eólica. Outros comprimentos importantes 

da simulação são apresentados na figura 46.  

 

Figura 46. Dados e informações para o escoamento sobre turbina eólica de eixo vertical. 
 

 
 

Primeiramente a simulação foi realizada com aerofólios NACA 0008 (figura 47), e 

foram feitas simulações com diferentes velocidades de rotação ω em uma malha de 

1024x512 pontos, com o número de Reynolds igual a 200. Obteve-se os campos de 

vorticidade, pressão e velocidades horizontal e vertical para cada uma das simulações, 

como pode ser observado na figura 48 e 49 para t = 70s e ω = 0,1 rad/s. 
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Figura 47. Aerofólio NACA 0008 
 

 
 

Figura 48. Campos de escoamento sobre turbina eólica de eixo vertical com aerofólio NACA 0008 para t 
igual a 70 s e ω = 0,1 rad/s a) Campo de vorticidade em [rad/s]; b) Campo de velocidade horizontal (u) 

em [m/s]. 
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Na figura 48a observa-se a formação de vórtices a jusante das pás da turbina. Tais 

vórtices são de tamanho proporcional ao diâmetro da turbina e, ao mesmo tempo, 

também se observa a formação de pequenos vórtices de tamanho proporcional à corda 

do aerofólio. Esses vórtices interagem entre si formando um escoamento complexo a 

jusante da turbina. Já na figura 48b há uma queda significativa da velocidade a jusante 

da turbina. Tal queda de velocidade limita posicionar turbinas eólicas em fila, pois o 

potencial eólico é extremamente reduzido. 

 

Figura 49. Campos de escoamento sobre turbina eólica de eixo vertical com aerofólio NACA 0008 para t 
igual a 70 segundos e ω = 0,1 rad/s: a) Campo de pressão em [Pa]; b) Campo de velocidade vertical (v) 

em [m/s]. 
 

 
 



71 
 
A segunda sequência de simulações foi feita variando a velocidade de rotação, ω, 

das turbinas. Foram realizadas simulações para escoamento sobre a turbina com 

aerofólio NACA 0008 e ω=0,1 rad/s; 0,25 rad/s; 0,5 rad/s; 0,75 rad/s; 1,0 rad/s; 1,5 

rad/s, os campos de vorticidade para todos esses valores de ω simulados em t=15s, estão 

representados nas figuras 50 a 52. 

 

Figura 50. Campo de vorticidade em [rad/s] de escoamento sobre aerofólio NACA 0008 com t=15s e com 
valores de ω iguais a: a) 0,1 rad/s; b) 0,25 rad/s. 
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Figura 51. Campo de vorticidade em [rad/s] de escoamento sobre aerofólio NACA 0008 com t=15s e com 
valores de ω iguais a: a) 0,5 rad/s; b) 0,75 rad/s. 
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Figura 52. Campo de vorticidade em [rad/s] de escoamento sobre aerofólio NACA 0008 com t=15s e com 
valores de ω iguais a: a) 1,0 rad/s; b) 1,5 rad/s. 

 

 
 

Pode-se observar pelas figuras 50 a 52, que quanto maior o valor de ω mais vórtices 

serão formados a jusante da turbina. Também é notada, nas figuras 49 e 50, a formação 

de pares de vórtices contra rotativos na formação varicosa, ou seja, os pares de vórtices 

maiores são gerados e liberados ao mesmo tempo, diferentemente da formação da 

esteira do escoamento da Figura 43, a qual é considerada senoidal, i.e., forma-se um 
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vórtice que gira no sentido anti-horário e é liberado, só após essa liberação é que se 

forma o próximo vórtice. Esse rotaciona no sentido contrário, em comparação com o 

anterior. 

Na figura 52 ao aumentar a velocidade de rotação da turbina observa-se a liberação 

de pequenos vórtices produzidos junto a cada uma das pás da turbina. Como os vórtices 

maiores tem mais energia que os menores, estes últimos são absorvidos, porém, retiram 

energia da esteira maior, o que produz uma oscilação no campo de vorticidade global. 

Dessa forma, a esteira global é afetada e a formação varicosa é destruída, produzindo 

um padrão complexo de geração de vórtices. Cabe destacar que essas simulações se 

tornam instáveis e tendendo a tornar o escoamento turbulento. 

Analisou-se também os valores médios dos Coeficiente de sustentação (Cl), arrasto 

(Cd) e potência (Cp) para cada valor de ω simulado. Esses valores estão dispostos na 

tabela 9. Com o valor de ω, obtém-se o número adimensional de velocidade de ponta da 

pá (λ), dada pela equação 81. Esse adimensional permite comparar a quantidade de 

potência gerada por turbinas de diferentes diâmetros. 

 

(80) 
 

 

onde, R é o raio da turbina eólica igual a 2 metros, e U∞ é a velocidade do vento igual a 

1m/s. 

 

Tabela 9. Valores médios de Cl, Cd e Cp para diferentes valores de ω em escoamentos sobre aerofólio 
NACA 0008. 

 
ω (rad/s) λ Cl Cd Cp 

0,10 0,2 -0,548 3,845 4,199 
0,25 0,5 -0,243 4,071 2,255 
0,50 1,0 0,083 3,613 17,426 
0,75 1,5 1,172 1,061 33,075 
1,00 2,0 7,084 -3,421 396,898 
1,50 3,0 20,888 -9,302 1017,144 

 

Observa-se pela tabela 9, que os valores de Cp para λ= 3,0 é 242 vezes maior que o 

valor de Cp para λ  = 0,2. Logo a turbina eólica tem um maior potêncial de geração de 

energia elétrica para a rotação de 1,5 rad/s. Não se encontrou um valor de máximo para 

Cp, não sendo possível afirmar até qual valor de λ acima de 3,0 o valor de Cp 

R
,

U
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aumentaria. Observa-se também uma relação direta entre as grandezas Cl e Cp, e uma 

relação inversa entre as grandezas Cd e Cp ou seja, para escoamento sob uma turbina 

eólica com o aerofólio NACA 0008, quanto maior o valor de Cl e menor o de Cd, maior 

será o valor de Cp. Apresentando comportamento aerodinâmico parecido com o de 

aeronaves. 

Foram também feitas simulações com uma turbina eólica com aerofólios NACA 

4308 (figura 53), cada simulação com diferentes velocidades de rotação ω (ω=0,1 rad/s; 

0,25 rad/s; 0,5 rad/s; 1,0 rad/s), os campos de vorticidade para todos esses valores de ω 

para t=15s, estão representados nas figuras 54 e 55. 

 

Figura 53. Aerofólio NACA 4308. 
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Figura 54. Campo de vorticidade em [rad/s] de escoamento sobre aerofólio NACA 4308 com t=15s e com 
valores de ω iguais a: a) 0,1 rad/s; b) 0,25 rad/s. 
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Figura 55. Campo de vorticidade em [rad/s] de escoamento sobre aerofólio NACA 4308 com t=15s e com 
valores de ω iguais a: a) 0,5 rad/s; b) 1,0 rad/s. 

 

 
 

Foram analisados também os valores médios dos Coeficiente de sustentação (Cl), 

arrasto (Cd) e potência (Cp) para cada valor de ω simulado, novamente obtêm-se o 
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admensional λ através da equação 80, já que não foi alterado o valor de diâmetro da 

turbina e velocidade do vento. Esses valores estão dispostos na tabela 10. 

 

Tabela 10. Valores médios de Cl, Cd e Cp para diferentes valores de ω em escoamentos sobre aerofólio 
NACA 4308. 

 
ω (rad/s) λ Cl Cd Cp 

0,1 0,2 -0,3628 3,861 4,283 
0,25 0,5 0,1779 3,908 1,470 
0,5 1,0 -0,2902 3,463 10,666 
1,0 2,0 -13,0551 -3,845 -105,229 

 

Observa-se, pela tabela 10, que o valor médio de Cp para λ = 2,0 é negativo sendo 

também o menor valor encontrado, ao contrário do que ocorre com o escoamento sobre 

a turbina com aerofólio NACA 0008, em que ao se aumentar o valor de ω, aumentou-se 

o valor de Cp.  

Aqui, no escoamento sobre turbina com aerofólio NACA 4308, Cp diminuiu ao se 

aumentar λ de 1,0 para 2,0. Além disso, o maior valor de Cp encontrado para este 

aerofólio é 10,666 para ω=0,5 rad/s, enquanto que para o mesmo valor de ω, o valor de 

Cp foi de 17,426 para o aerofólio NACA 0008. 

Observa-se também uma relação de instabilidade entre Cl, Cd e Cp, pois não há um 

padrão de queda ou aumento e sim de alternância desses valores quando se aumenta o 

valor de ω. Para nenhum valor de ω, houve um valor de Cp que justifique o uso desse 

aerofólio na turbina eólica de eixo vertical. 

Por fim, o gráfico da figura 56 mostra a comparação entre Cl, Cd e Cp das duas 

simulações realizadas. Novamente se confirma pela figura 56c que o aerofólio NACA 

0008, quando comparado com o NACA 4308, é o melhor para ser aplicado a turbinas 

eólicas de eixo vertical 
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Figura 56. Comparação entre escoamentos sobre turbinas eólicas com aerofólios NACA 0008 e NACA 
4308. a) Coeficiente de Sustentação; b) Coeficiente de arrasto; c) Coeficiente de Potência. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que o simples corte do bordo de fuga de um aerofólio torna as 

simulações imprevisíveis, já que para escoamento utilizando o aerofólio NACA 0018, 

para alguns ângulos de ataque, (α=2°; α=3°; α=5°; α=6° e α=10°) os valores médios de 

Cl do aerofólio com 10 pontos de corte e do sem corte ficaram muito próximos, com 

erros não maiores que 3,2%, enquanto que para outros ângulos de ataque (α=1° e α=4°) 

os erros chegaram a 21,4% e 37,5% respectivamente como pode ser observado na tabela 

6. 

Pode-se concluir também que o refino da malha é de suma importância, pois 

observando a figura 45, o escoamento sobre o aerofólio com a malha mais grosseira 

(figura 45a) apresenta vórtices, mas ao refinar as malhas, esses vórtices desaparecem 

(figura 45b e 45c). O erro de Cl e Cd da malha grosseira também foi bem maior que os 

erros das malhas refinadas comparados com os resultados obtidos por Dheepak, 

Sivapragasam e Deshpande (2015), como pode ser verificado na tabela 8. Além disso, 

sugere-se realizar o refinamento de malha para essas simulações. 

Os valores encontrados de Cp para a o escoamento sobre uma turbina eólica de eixo 

vertical com aerofólios NACA 0008 foram sempre positivos e crescentes para todos os 

valores de velocidade angular ω simulados. O maior valor de λ simulado foi de λ = 3,0, 

onde Cp = 1017,144. Já para a simulação do escoamento sobre turbina eólica de eixo 

vertical com aerofólios NACA 4308, os valores de Cp foram sempre menores que os 

encontrados para o NACA 0008, para os mesmos valores de λ, tornando-se negativo 

(Cp = -105,229) para λ = 2,0. Sendo assim, são possíveis duas conclusões, a primeira é 

que o aerofólio NACA 0008 pode ser utilizado para geração de energia elétrica em 

turbinas eólicas de eixo vertical para o intervalo de rotação considerado. E a segunda 

conclusão é que o aerofólio NACA 4308 não deve ser utilizado.  

O aerofólio NACA 0008 é um aerofólio simétrico, enquanto o NACA 4308 não é. 

Para determinar se é esse o fato que gerou a possibilidade de uso do primeiro e 

impossibilidade do segundo para geração de energia elétrica em turbinas eólicas de eixo 

vertical, deve-se fazer mais simulações em outros aerofólios simétricos e não 

simétricos. Ficando como sugestão para trabalhos futuros a realização dessa análise. 

Também deve-se considerar a importância de realizar a análise de refinamento de 

malha. 
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Cabe destacar que o movimento das pás da turbina está sendo imposto, ou seja, elas 

são obrigadas rotacionar com determinada velocidade angular ω. Em um modelo mais 

real essa possibilidade não existe, pois, para cada velocidade de vento, a mesma turbina 

rotacionará de forma diferente. Como continuação do presente trabalho sugere-se 

desenvolver um modelo de rotação livre para a turbina, o qual deve permitir que, ao 

mudar a velocidade do vento, a turbina (mesmo peso e inércia) rotacione livremente e 

produza coeficientes de potência adequados. 

Por fim, ainda sugere-se um modelo numérico de geração de malha que permita 

refinamento localizado e assim as simulações sobre corpos esbeltos possam ser 

realizadas com mais acurácia. 

O presente trabalho contribuiu de forma importante para o projeto de pesquisa do 

qual ele faz parte, mostrando a viabilidade e limitações do método pseudo-espectral de 

Fourier acoplado com o método de Fronteira Imersa em realizar simulações sobre 

corpos esbeltos e simulações sobre corpos em movimento – Interação Fluido-Estrutura. 
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