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RESUMO 

 

A energia eólica, juntamente com outras fontes de energia renováveis, tem sido cada vez mais o 

objeto de estudo nos últimos anos pela comunidade científica e tecnológica. A fim de contribuir com 

esta realidade, o projeto em questão visa a aplicação de uma nova tecnologia às pás de uma turbina 

eólica de eixo vertical para meio urbano, a Giromill, buscando, assim, encontrar melhores resultados 

para o seu desempenho. A tecnologia em questão é a chamada WhalePower, que vem sendo 

empregada a diversos tipos de turbomáquinas. Sua ideia consiste em aplicar tubérculos semelhantes 

aos das baleias jubarte no bordo de ataque dos aerofólios, a fim de se aproveitar uma maior faixa de 

ângulos de ataque. Para este fim, foram analisadas duas configurações distintas de hélices da 

Giromill, uma com e outra sem a aplicação desta tecnologia. Os estudos foram realizados com auxílio 

da fluidodinâmica computacional e posteriormente de um algoritmo baseado no modelo matemático 

Double Multiple Stream Tube, visando a comparação entre as duas configurações. Os resultados 

obtidos por meio de simulações em fluidodinâmica computacional evidenciaram os efeitos esperados 

de atraso do ângulo de estol para a pá em que foi utilizada a tecnologia WhalePower, resultando em 

maior faixa de sustentação, porém, quanto aos resultados referentes as forças aerodinâmicas nas pás e 

aos coeficientes de potência obtidos, os mesmos necessitam de maior análise. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A busca por fontes energéticas renováveis vem se intensificando nos últimos anos, tanto pelo 

fato de ser uma alternativa aos combustíveis fósseis, quanto ao fato do acelerado desenvolvimento 

tecnológico. Dentre essas fontes, apresenta-se a energia eólica, que pode ser compreendida como a 

energia cinética contida nas massas de ar em movimento (ventos), sendo as turbinas eólicas uma das 

principais maneiras de captação dessa energia. Para aplicação em meio urbano destacam-se as 

turbinas eólicas de eixo vertical, por gerarem menos ruído e responderem melhor à inconsistência da 

velocidade e direção dos ventos nas cidades.  

As turbinas eólicas de eixo vertical se diferenciam em dois tipos, as de arrasto e as de 

sustentação, sendo que nesta última se enquadram as turbinas Giromill, cujo conceito é simples e 

consiste de aerofólios retos e alinhados com o eixo de rotação. Na busca por melhores resultados de 

desempenho para este tipo de turbina, destaca-se a aplicação de uma recente tecnologia, a 

WhalePower. Sua idealização fundamenta-se na observação do movimento das baleias jubarte, que 

segundo o professor Dr. Fish (2008), são capazes de mudar bruscamente de direção enquanto nadam 

sem perder sua sustentação, devido aos tubérculos presentes em suas nadadeiras. 

O objetivo geral deste estudo esteve ligado à aplicação do conceito WhalePower às pás de um 

rotor de turbina Giromil, buscando elucidar uma melhora de desempenho, através do atraso do 

ângulo de estol, o que gera um maior coeficiente médio de sustentação para uma determinada faixa 

de ângulos de ataque, em comparação a um rotor equivalente, no qual não foi aplicado nenhum 

diferencial, e tal análise foi efetuada por meio de simulação fluidodinâmica (CFD) e o modelo 

analítico Double Multiple Stream Tube (DMST). 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. Metodologia 

 

No desenvolvimento do trabalho em questão a metodologia aplicada consistiu de revisão 

bibliográfica relacionada a artigos, monografias, e outros estudos referentes a turbinas eólicas de eixo 

vertical (TEEV), tecnologia WhalePower, fluidodinâmica computacional e modelos matemáticos 

capazes de estimar o desempenho de turbinas como estas, além de atlas e dados governamentais que 

fornecessem valores para a disponibilidade de energia eólica em âmbito nacional, garantindo, assim, 

a relevância do projeto para o cenário brasileiro.  

O interesse pela tecnologia WhalePower, que está embasada no emprego de design 

semelhante aos tubérculos presentes nas nadadeiras da baleia jubarte em pás de turbinas eólicas, se 

deve ao fato de que, segundo Tribology & Lubrication Technology (2008), essas baleias são capazes 

de usar suas nadadeiras com elevado ângulo de operação antes que o estol possa ocorrer, pois de 

acordo com o professor Dr. Fish (2008): “Como o ar flui nos vales entre os tubérculos, um vórtex é 

gerado em cada lado específico do tubérculo e este vórtex previne a separação do fluxo de ar e estol.” 

(tradução nossa), proporcionando, assim, o aumento do ângulo de operação antes do estol, 

melhorando o desempenho em cerca de 40%.  

Além deste fator, Fish (2008) acredita que os tubérculos não só permitem uma melhora na 

sustentação, como também ajudam a diminuir o arrasto, permitindo economia de energia. Pensando 

nisso, parâmetros foram selecionados e estudos foram realizados para atestar a eficiência do emprego 

deste novo conceito. 
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2.1.1. Seleção das Dimensões e Parâmetros  

 

A turbina tida como objeto de estudos foi a Giromill, que é do tipo sustentação, apresentando 

de duas a três pás retas de perfil aerodinâmico, orientadas verticalmente. Seus componentes 

apresentam boa resistência mecânica, devido aos esforços aos quais são submetidos, e trabalham 

melhor quando sujeitadas a condições de escoamento turbulento (D’AMBROSIO et al., 2010, p.16), 

podendo ser observada na Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Turbina Giromill 
Fonte: www.lmagency.biz (2015) 

 

Na Tabela 1 é possível observar o parâmetro tomado com relação à velocidade dos ventos e 

as dimensões da turbina, dados que foram obtidos com base no Atlas do Potencial Eólico Brasileiro 

(2001) e na tese de Castillo (2011), respectivamente. 

 

Tabela 1 – Parâmetros e dimensões aplicados no estudo da TEEV Giromill  

Diâmetro 

do rotor 

Altura do 

rotor 

Área 

varrida 

Comprimento de 

corda da pá 

Rotação Velocidade 

média do vento 

(m) (m) (m²) (m) (rpm) (m/s) 

2 2 4 0,28 200 8,15 
Fonte: Autores (2014) 

 

2.1.2. Construção dos Modelos 

 

Sobre o bordo de ataque das pás da turbina foi aplicado desenho semelhante aos tubérculos 

presentes nas nadadeiras da baleia jubarte, que podem ser observados na Figura 2, a fim de se 

analisar as mudanças em desempenho. 

 

 
Figura 2 – Tubérculos da nadadeira da baleia jubarte 

Fonte: TRIBOLOGY & LUBRICATION TECHNOLOGY (2008) 

 

Para tanto, foram construídos em software de desenhos SOLIDWORKS 3D CADTM (2013) os 

modelos de aerofólios com e sem a aplicação da tecnologia WhalePower, como pode ser observado 

na Figura 3. 
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Figura 3 – Pás da TEEV Giromill com e sem aplicação da tecnologia WhalePower, 

respectivamente 
Fonte: Autores (2014) 

 

Para construção dos modelos foi utilizado o perfil NACA-0012H. Os tubérculos têm 

geometria representativa dos presentes nas nadadeiras da baleia jubarte, não seguindo de maneira fiel 

a forma das ondulações pela impossibilidade de se obter um molde que seja capaz de fornecer o 

formato real dos mesmos. Dessa forma, paraboloides de revolução foram construídos de maneira que 

sua geometria apresentasse coerência visual quando comparados com os tubérculos presentes nas 

nadadeiras da baleia em questão, sendo possível, assim, a análise do comportamento do fluido 

escoando ao redor das pás e posterior comparação de resultados. 

 

2.1.3. Discretização do Domínio 

 

A partir das geometrias tridimensionais, a discretização do domínio de cálculo foi realizada 

por meio da construção da malha computacional para cada uma das pás, isoladamente, com auxílio 

do programa ANSYS ICEM™ (2014). Para ambas as malhas o domínio de solução possui dimensões 

de 20 metros de comprimento e 10 metros de altura. Na simulação da pá comum, como a mesma não 

apresenta alteração no seu perfil ao longo do seu comprimento, foi utilizada uma malha 

bidimensional por fins de simplicidade, que pode ser observada na Figura 4. O mesmo não foi 

possível para a malha com geometria WhalePower, sendo utilizada, então, uma malha tridimensional 

com um domínio de 5 metros de largura.  

 

 
Figura 4 – Malha bidimensional utilizada para simular o perfil NACA 0012H 

Fonte: Autores (2014) 

 

Por meio da técnica de blocagem, o tamanho dos elementos de malha foram controlados, 

utilizando-se nas proximidades dos perfis estudados uma malha hexaédrica, com elementos mais 

refinados e uma malha tetraédrica no restante do domínio de solução.  

Para melhor resolução das camadas limites pelo código computacional, a distância do 

primeiro nó da malha até a superfície do perfil aerodinâmico foi mantida como 0,03 mm, para que o 
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valor de y+ fosse mantido menor que a unidade. Os elementos hexaédricos mais externos têm 

dimensões da ordem de 25 mm, sendo assim os elementos tetraédricos próximos à interface tem 

dimensões da mesma ordem. Já os elementos tetraédricos mais afastados têm dimensões da ordem de 

450 mm. As características das malhas criadas para cada pá estão presentes na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Parâmetros e dimensões aplicados no estudo da TEEV Giromill  

Malha Total de elementos Total de nós 

Perfil NACA-H 0012  

2D 
49110 96928 

Perfil NACA-H 0012 

WhalePower 
4355986 1001806 

Fonte: Autores (2014) 

 

2.1.4. Setup das Malhas 

 

Primeiramente, as malhas dos perfis aerodinâmicos foram utilizadas para rodar simulações 

variando o ângulo de ataque entre o vento e os perfis. Cada perfil foi simulado separadamente com 

um ângulo de ataque variando de 0° a 30° com um incremento de 3º entre as simulações e de 30º a 

180º com um passo de 15º, totalizando 21 simulações por pá.  

No modelo utilizado o ar escoa atingindo o bordo de ataque do perfil a uma velocidade de 

8.15 m/s, a qual é correspondente a um número de Reynolds de 160000, o ar escoa primeiramente na 

direção positiva do eixo X e positiva do eixo Y (conforme o aumento do ângulo de ataque) até o 

ângulo de ataque 180º, onde ele escoa da direita para a esquerda de acordo com a Figura 5. 

 

 
Figura 5 - Domínio de solução. As faces em azul representam as condições de contorno de 

entrada com velocidade prescrita 
Fonte: Autores (2014) 

 

Foram solucionadas então as equações de continuidade, quantidade de movimento e o modelo 

de turbulência k-ω SST, o qual possui duas equações, totalizando assim um sistema de seis equações. 

Sendo assim, o critério de convergência das simulações foi que o valor do resíduo de todas as 

variáveis fosse menor do que 0,001.   

Com tais simulações foi possível a comparação entre o perfil comum e o perfil com a 

modificação WhalePower no que diz respeito à variação do coeficiente de sustentação de acordo com 

o ângulo de ataque. Pode-se citar também a comparação dos perfis de velocidade e pressão entre as 

duas pás, verificando se o modelo matemático utilizado é capaz de prever o comportamento do 

escoamento em torno da estrutura com a modificação WhalePower. 

Os valores obtidos para a força normal e força tangencial no aerofólio foram utilizados 

posteriormente na formulação do modelo DMST para a obtenção do coeficiente de potência de cada 
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um dos dois rotores. 

 

2.1.5. Coeficientes de Potência 

 

No cálculo do coeficiente de potência foi utilizado o modelo analítico Double Multiple Stream 

Tube, desenvolvido por Paraschivoiu (2002) e aplicado por meio do programa ENGENEERING 

EQUATION SOLVERTM (2013). As características mais relevantes de tal código são referentes à 

utilização de 36 tubos de fluxo, bem como a utilização dos valores de força normal e tangencial 

obtidos nas simulações de CFD. 

 

2.2. Resultados 

 

As simulações de ambas as pás convergiram para cada um dos ângulos de ataque, 

possibilitando a visualização dos campos de velocidade e pressão para cada caso.   

Os perfis de velocidade ilustram o efeito esperado do atraso do ângulo de estol para a pá com 

a tecnologia WhalePower. Essa comparação pode ser visualizada na Figura 6 que mostra os perfis de 

velocidade para a pá NACA 0012H e para a pá com aplicação da tecnologia WhalePower, ambas 

com ângulo de ataque de 12º.  

 

 
Figura 6 - Perfil de velocidade na pá sem e com a aplicação da tecnologia WhalePower, 

respectivamente. Ambas com um ângulo de ataque igual a 12º 
Fonte: Autores (2014) 

 

No perfil modificado a seção em análise é a que passa por cima do tubérculo, sendo possível 

observar que o descolamento da camada limite atrasa nessas seções. Sendo assim, tais resultados 

corroboram com a ideia de que a aplicação da tecnologia WhalePower faz com que o descolamento 

da camada limite até o bordo de ataque aconteça somente em ângulos de ataque mais altos. 

O único problema observado está relacionado com a velocidade do vento a montante, que 

apresenta valores demasiadamente altos, fator que acaba por alterar os dados encontrados para as 

forças de arrasto e sustentação da pá, contudo como a ideia consiste em comparar o comportamento 

entre as pás, optou-se pela utilização de tais resultados. Ainda assim, o comportamento qualitativo do 

perfil está de acordo com o esperado da análise. 

A partir dos campos de pressão e velocidade calculados com as simulações em CFD as forças 

tangenciais e normais na pá foram encontradas e a comparação entre os dados obtidos para o 

comportamento das forças de acordo com o ângulo de ataque em cada perfil pode ser observado nas 

Figuras 7 e 8. 
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Figura 7 – Comparação de resultados de força tangencial entre os perfis com e sem a aplicação 

da tecnologia WhalePower, respectivamente 
Fonte: Autores (2014) 

 

 
 Figura 8 – Comparação de resultados de força normal entre os perfis com e sem a aplicação da 

tecnologia WhalePower, respectivamente 
Fonte: Autores (2014) 

 

Novamente, os valores encontrados indicam que a tecnologia WhalePower atrasa o ângulo de 

estol e ainda faz com que a perda na força de sustentação seja mais suave. Comparando os gráficos 

da Figura 8, pode-se notar que, inicialmente, para a pá comum, existe uma queda brusca nos valores 

da força. Já no gráfico da pá com a tecnologia WhalePower o comportamento da força normal se dá 

de forma mais constante. E sendo a força normal a maior contribuinte para a sustentação, espera-se 

que tal sustentação também se dê de maneira mais constante. 

Com os dados obtidos para as pás por fluidodinâmica computacional, foi possível dar entrada 

no modelo Double Multiple Stream Tube, o qual forneceu os coeficientes de potência para todo rotor, 

sendo este representado pela razão entre a potência média absorvida pelas pás do rotor e a potência 

total disponível para área varrida de ambas as turbinas, em função do TSR, o chamado Tip Speed 

Ratio que é em razão entre a velocidade tangencial do aerofólio e a velocidade induzida. Na Tabela 3 

seguem tais valores.  

 

Tabela 3 – Valores do coeficiente de potência em função do TSR 

TSR Cp - WhalePower Cp – NACA 0012H 

1.5 0.4892 0.4785 

1.75 0.5341 0.5825 

2.0 0.5749 0.7166 
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2.25 0.6494 0.8308 
Fonte: Autores (2014) 

 

Os valores encontrados não estão de acordo com o que é comumente encontrado na literatura, 

na qual os valores apresentam um pico em torno do TSR igual a dois e depois voltam a cair.  

Tal erro pode ser justificado por uma série de fatores, tais como erros na simulação em CFD, 

a qual apresentou valores muito altos para os campos de velocidade e ainda a falta de dados para as 

forças aerodinâmicas nas pás com a tecnologia WhalePower para variados números de Reynolds. 

 

3. CONCLUSÃO 
 

A metodologia utilizada foi capaz de prever qualitativamente o atraso do ângulo de estol 

esperado para a aplicação da tecnologia WhalePower no perfil aerodinâmico NACA 0012H. Porém, 

os valores encontrados tanto para o campo de velocidades quanto para o coeficiente potência foram 

considerados inconclusivos.  

Existe a necessidade de maiores estudos no que se diz respeito aos efeitos da aplicação dos 

tubérculos nos perfis aerodinâmicos em geral. Tais efeitos nos coeficientes de sustentação e arrasto 

podem ser analisados de acordo com o formato dos tubérculos e variação do número de Reynolds. 

Quanto à aplicação da metodologia CFD é necessário a validação de modelos de turbulência 

com testes experimentais e um cuidado maior com a qualidade da malha. Acredita-se que as 

inconsistências nos valores encontrados se devam principalmente a estes dois aspectos. 

Em relação à predição do coeficiente de potência, o modelo DMST utilizado não foi capaz de 

prever os valores de forma adequada, sendo recomendada uma modelagem mais abrangente para tal 

cálculo. Uma boa abordagem seria uma análise transiente utilizando CFD, a qual potencialmente 

poderia prever melhor a característica de performance e funcionamento dos rotores.  
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