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RESUMO 
 

No Brasil existem regiões que a velocidade do vento atinge a elevados níveis de 
força, tornando viável a exploração da energia eólica, já em alguns lugares o vento é 
muito fraco impossibilitando o uso de geradores eólicos de grande porte, por esse 
último fator fabricantes de geradores eólicos de pequeno porte desenvolvem 
equipamentos para uso residencial. Neste trabalho é apresentado de forma 
simplificada o dimensionamento das pás de um aerogerador de pequeno porte onde 
o objetivo é conseguir aproveitar a baixa velocidade de vento na região de Caçador. 
Para o dimensionamento é feito uma coleta de dados através do software 
Windographer®, assim baseando-se nos perfis da NREL, calcularam-se ângulos, 
forças que resultaram em coordenadas e parâmetros úteis na modelagem 3D da pá. 
Com os valores apresentados realizou-se uma simulação detalhada usando o 
software QBlade®, assim sendo possível testar a influência do vento quando em 
contato com o rotor. Nos cálculos foi determinado que o gerador poderia gerar 11,6 
W de potência no seu eixo. Simulando esse rotor foi possível registrar 10,9 W, nesse 
caso por se tratar de um dimensionamento simplificado e realizado o teste em um 
simulador, é considerado um resultado satisfatório.  
 
Palavras-chave: Energia eólica, NREL, QBLADE, Vento, Windographer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos com o grande aumento do consumo de energia elétrica no 

mundo, sobrecarregou os sistemas responsáveis pela geração da mesma, fazendo 

com que aumentassem os investimentos para o desenvolvimento de novas 

tecnologias para geração de energia elétrica, visando à diminuição dos impactos 

ambientais que hoje são enormes. 

A energia eólica que é a energia gerada pela força do vento, é considerada 

uma das mais limpas (junto da energia solar), ou seja, causa menor impacto 

ambiental com sua implantação, e também não apresenta risco de escassez, pois o 

vento por mais que apresente variações, encontrasse em qualquer lugar do planeta. 

Ainda por ser um sistema com alto custo de implantação, corresponde a uma 

pequena parcela de energia que é produzida no Brasil, comparando com a energia 

gerada pelas usinas hidrelétricas, nucleares, solares, etc. 

No Brasil existem regiões que a velocidade do vento atinge a elevados níveis 

de força, e assim facilitando a exploração deste fenômeno para instalação de 

aerogeradores nesses locais. Para um bom rendimento dos aerogeradores é 

necessário ventos com velocidades acima de 8 m/s e que ocorram constantemente 

independente das estações do ano. Para velocidades baixas existem os 

aerogeradores de pequeno porte. Por isso muitos fabricantes de pequenos 

aerogeradores investem na fabricação de equipamentos voltados para instalação em 

residências, embora produzam energia, nem sempre será em quantidade igual ao 

projetado, pois o vento varia entre as regiões. 

O componente responsável pelo melhor rendimento dos ventos nos 

aerogeradores são as pás, onde possuem formas aerodinâmicas que aproveitam 

melhor o vento quando passar e fazer o movimento de arraste na superfície das 

mesmas e consequentemente girá-las em torno de um eixo. 

Com as variáveis em questão apresentadas, surge o problema: Como realizar 

o dimensionamento de pás para um aerogerador de pequeno porte para velocidades 

baixas? 

Este trabalho tem o objetivo de dimensionar as pás de um aerogerador de 

porte pequeno, onde as mesmas serão desenvolvidas de acordo com a intensidade 

dos ventos de uma determinada região de Caçador, para que o mesmo possa fazer 

funcionar um gerador elétrico. 
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Tendo como objetivos específicos:   

a) Realizar um estudo bibliográfico; 

b) Levantar dados do vento em uma determinada região de Caçador-SC; 

c) Dimensionar o perfil da pá; 

d) Analisar e apresentar os resultados; 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

O desenvolvimento é todo tipo de fundamentação lógica que será aplicado ao 

trabalho, sua finalidade é transcrever os conhecimentos já existentes ao 

determinado assunto, tomando esse como base para desenvolver o projeto 

escolhido (UNIARP, 2013).  

 

2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nessa etapa será apresentado todo o material pesquisado referente ao 

dimensionamento das pás, segundo UNIARP (2013, p. 18), “esta seção do projeto 

serve para dar embasamento teórico na realização da pesquisa. Com efeito, o 

referencial teórico também mostra o entendimento do pesquisador acerca do 

assunto, bem como os autores utilizados” 

 

2.1.1 Sol 

 

A origem da energia que o sol produz é resultado de reações nucleares em 

seu interior à partir da pressão existente em seu núcleo. Nessas reações átomos de 

hidrogênio se combinam para formar o hélio, ao mesmo tempo parte da massa 

desses átomos se convertem em energia, daí radia-se para toda parte do espaço 

(UFGRS, 2016).  

 

Segundo Aldabó (2012, p.31): 

 

O sol aquece a superfície da Terra de forma desigual, provocando os fluxos 
de vento.A energia recebida pela Terra em função da radiação solar se situa 
em torno de 1,39 KW/m².Os gases da atmosfera são quase transparentes 
para os comprimentos de onda da radiação solar, entre 0,15 e 4mm.Grande 
parte da energia solar incide sobre a superfície da Terra e parte da radiação 
solar é difundida pela atmosfera,resultante de poeira, gotículas de águas e 
nuvens. 
 

Quando o Sol emite sua radiação, uma parte é absorvida pela Terra e outra é 

refletida de volta para a atmosfera. Com o aquecimento diferenciado provocam 

gradientes de pressões que geram movimentos na massa de ar (ALDABÓ ,2012). 
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2.1.2 Terra 

 

Segundo Aldabó (2012, p. 32): 

 

A Terra gira em torno de seu próprio eixo a uma velocidade tangencial de 
1600 km/h no equador. Um objeto situado no equador tem velocidade 
tangencial maior que outro situado mais próximo a um dos polos. 
Entretanto, a rotação dos dois objetos é a mesma, alterando-se o raio do 
giro. Ao aproximar-se de um dos polos, um objeto aproxima-se do eixo de 
giro. 

 

Quando a massa se desloca (Figura 1) do sentido equador ao polo, ou vice-

versa, ocasionará uma alteração no seu movimento angular, assim de acordo com a 

lei da conservação da quantidade de movimento, a massa ao sofrer alteração em 

uma direção também irá variar no sentido contrário, adquirindo uma quantidade de 

movimento transversal no seu deslocamento (ALDABÓ, 2012). 

 

Figura 1 - Deslocamento das massas de ar com o aquecimento solar 
 

 
Fonte: Atlas Eólico do Brasil (1998) 

 

2.1.3 Ventos 

 

A rotação da Terra provoca uma aceleração conhecido como força de Coriolis 

e que tende a desviar todo objeto movendo-se livremente. Por causa dessa força 

afeta a movimentação do vento alterando velocidade e direção. O efeito dessa força 

faz com que o vento apresente movimentos circulares nos centros de pressões onde 

estes provocam o deslocamento da massa de ar entre o equador e os polos 

(ALDABÓ ,2012). 
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Ainda segundo EvoluçãoAALP (2012), no planeta Terra existem lugares onde 

os ventos são constantes porque o aquecimento no equador e o resfriamento nos 

polos sempre estão presentes na natureza. Esses tipos de ventos são conhecidos 

como ventos planetários, e se dividem em quatro tipos: 

 

Ventos Alísios: sopram dos trópicos para o equador, em baixas altitudes; 

 

Ventos contra-alísios: sopram do equador para os polos, em altas altitudes; 

 

Ventos do oeste: sopram dos trópicos para os polos; 

 

Ventos polares: sopram dos polos para zonas temperadas. 

 

Quando o vento passa por obstáculos toma diferentes direções, mas 

seguindo seu fluxo principal sem fluir no sentido paralelo (escoamento laminar) ao 

solo, ele formará redemoinhos com diferentes tamanhos e sentidos (escoamento 

turbulento) (ALDABÓ,2012). 

Também pode haver diminuição da velocidade do vento quando formam-se 

turbulências por variação da temperatura, isso ocorre porque quando o ar próximo a 

superfície do solo é aquecido e a temperatura decresce com a altura, esse ar quente 

sobe para cima da atmosfera, quando isso acontece o fluxo de ar horizontal 

encontra o fluxo vertical gerando turbulências (ALDABÓ ,2012). 

 

2.1.3.1 Variações temporais da velocidade do vento 

 

De acordo com EvoluçãoAALP (2012), para aproveitar o vento na geração de 

eletricidade é importante entender quais os tipos de variações temporais que 

ocorrem na velocidade dos ventos como: 

 

a) Variações anuais.  

b) Variações sazonais.  

c) Variações diárias.  

d) Variações de curta duração. 
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2.1.3.1.1 Variações anuais 

 

Ocorrem quando a variação da velocidade do vento são lentas, assim para se 

obter dados confiáveis é necessário o monitoramento pelo menos durante cinco 

anos. Essa medição será muito importante quando se trata em uma estimativa para 

longo prazo na produção de energia elétrica (FADIGAS, 2011). 

 

2.1.3.1.2 Variações sazonais 

 

Quando o aquecimento desigual da Terra ocorre durante as estações do ano, 

provocam variações significativas nas velocidades médias durante meses e anos. 

São importantes para os estudos eólicos no Brasil, devido à grande variação dos 

ventos nesse território (FADIGAS, 2011). 

 

2.1.3.1.3 Variações diárias 

 

Com o aquecimento da superfície terrestre de forma desigual devido a 

quantidade de radiação solar que incide durante o dia, essa provoca variações de 

velocidade do vento em regiões com diferentes latitudes e longitudes. Essas 

variações devem ser analisadas profundamente para melhor operação dos 

aerogeradores (FADIGAS, 2011). 

 

2.1.3.1.4 Variações de curta duração 

 

São pequenas rajadas ou momentos de turbulências que podem ocorrer com 

duração de segundos e que podem produzir forças cíclicas causando estresse e 

fadiga para a estrutura do equipamento (FADIGAS, 2011). 

 

2.1.3.2 Parâmetros que influenciam nas condições do vento 

 

Aldabó (2012), comenta que como a velocidade do vento varia em curtas 

distâncias, é necessário que haja um estudo do local a ser instalado os 

aerogeradores levando em conta alguns fatores responsáveis pelos regimes dos 

ventos (Figura 2), destacando-se: 
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a) Relação da altura com a velocidade dos ventos.  

b) Rugosidade do terreno onde será instalado.  

c) Obstáculos que podem dificultar a passagem do vento. 

d) Relevo que o terreno possui. 

 

Figura 2 - Comportamento do vento de acordo com a característica do terreno 
 

 
Fonte: Atlas Eólico do Brasil (1998) 

 

Segundo Fadigas (2011), o conhecimento das variações de direção do vento 

e escolha de locais adequados para instalação são os critérios mais importantes 

quando se trata de turbinas de eixo horizontal, pois necessitam de equipamentos e 

sensores que ajustam as pás perpendicularmente a direção do ventos 

proporcionando melhor captação da energia. 

 

2.1.3.3 Medição do vento 

 

De acordo com Fadigas (2011), em um projeto e em cálculos de viabilidade 

de instalação de geradores eólicos é de extrema necessidade o conhecimento 

detalhado do local de interesse, utilizando aparelhos, mapas topográficos, imagens 

de satélites, etc. embora esses métodos apresentem uma média da relação do vento 

com o local, é imprescindível instalação de aparelho que monitore e colete dados em 

intervalos de tempos. 
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Continuando Fadigas (2011), uma estação de medições podem ser instaladas 

contendo: 

a) Anemômetro para medir o vento; 

b) Lemes para medir a direção do vento; 

c) Termômetro para medir a temperatura local; 

d) Barômetro para medir a pressão do ar; 

e) Sistema para a aquisição e armazenagem dos dados obtidos. 

 

2.1.3.3.1 Análise do vento com o uso do Windographer®. 

 

Para análises com melhores resultados e de fácil estudo climático, no caso o 

vento de uma determinada região, utiliza-se o software Windographer®. (Figura 3) 

Segundo Linard apud Payerl (2015) o software Windographer® é uma 

ferramenta para análise dos dados do vento. É usado para tratamento de dados 

coletados das estações meteorológicas de superfície, como Plataforma de Coleta de 

Dados. Através do Windographer® é possível avaliar, por exemplo, a intensidade e a 

direção predominante dos ventos num determinado período e obter o perfil diário, 

mensal ou anual da sequência de dados. 

Ainda Linard apud Payerl, o software pode exibir diversos gráficos e tabelas 

de acordo com dados do perfil logarítmico do vento, direção dos ventos, médias 

mensais e diárias. Também é possível realizar a simulação de velocidades dos 

ventos em diversas alturas de acordo com um conjunto de dados medidos em uma 

determinada altura. Ainda pode-se analisar outras séries de dados como a 

temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e radiação solar. O 

software usado foi desenvolvido por Mistaya Engenharia INC e é disponibilizada 

gratuitamente uma versão de teste que é válida por um período de 14 dias. 
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Figura 3 - Interface do Programa Windographer® 
 

 
Fonte: Payerl (2015) 

 

2.1.4 Energia 

 

Segundo Aldabó (2002), energia é a quantidade de trabalho realizado por um 

sistema físico de acordo com a sua capacidade. Ela jamais pode ser criada, 

destruída e nem consumida, mas pode ser transferida através de processos fisícos. 

Um exemplo é a energia cinética que é formada pela movimentação das moléculas 

do ar que quando movimentam um rotor de uma turbina eólica, fazendo gerar a 

energia elétrica. 

 

2.1.4.1 Formas de energia 

 

Segundo Campos apud Konflanz (2012, p.15), a energia está presente na 

natureza, e as principais são: energia solar, potencial, eólica, cinética, das marés e 

geotérmica, ambas transformadas em outras formas de energia seguindo primeira lei 

da termodinâmica, onde se a energia que sair for inferior à que entrada, a diferença 

entre estas energias foi transformada em outro tipo de energia  

Segundo Boyle apud Konflanz (2012, p.15), existem quatro tipos de energia 

primária disponível na natureza: cinética, potencial, eletromagnética e atômica.Com 

o uso dessas energias podem-se derivar de várias fontes de energias primárias 

como a nuclear, solar, eólica, combustíveis fósseis, etc. 
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2.1.4.1.1 Energia cinética 

 

Ainda segundo Boyle apud Konflanz (2012, p.15), energia cinética é formada 

pela movimentação de um corpo, como exemplo tem o vento que quanto maior for 

sua velocidade maior essa energia será produzida. Essa energia é dada pela 

equação 1: 

                                                  ! = "
#$ × %²(1)                                                     (1) 

 

Onde: 

E= energia cinética (J); 

m= massa de ar (kg); 

v=velocidade da massa de ar em movimento (vento) (m/s). 

 

A massa de ar se obtém pela equação: 

 

                                              $ = & × ' × %(2)                                                      (2) 

 

Onde: 

m = massa de ar do ar (kg); 

A= área (no caso para aerogerador, é a área varrida pelas pás) (m²); 

d= densidade do ar (kg/m³) 

v=velocidade da massa de ar em movimento (vento) (m/s). 

 

2.1.5 Energia Eólica 

 

A energia eólica por mais que já seja uma realidade necessita que seu uso 

consiga um espaço maior em relação a matriz energética que hoje existe, assim 

podendo satisfazer industrias com a produção de energia elétrica. Para isso há 

necessidade de conscientização dos políticos e técnicos afim de apoiar medidas 

para o desenvolvimento sustentável (FADIGAS, 2011). 

Ainda segundo Fadigas (2011), nas últimas décadas o mundo tem sofrido 

com as alterações climáticas significativas, assim é de consenso dos especialistas 

que o principal motivo são as queimas de combustíveis fósseis e o desmatamento. 
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2.1.5.1 Evolução da energia eólica 

 

Há rumores que os moinhos de ventos foram usados no Egito, próximo a 

Alexandria por volta de 3000 anos atrás, mas a primeira informação confiável é que 

os moinhos de ventos surgiram a 200 a. C na Pérsia (Figura 4), esses usados para 

moagem de grãos e bombeamento de água. Com seu eixo vertical e baixa eficiência 

eram bem primitivos (FADIGAS, 2011). 

 

Figura 4 - Moinho de vento vertical Persa 
 

 
Fonte: UFRGS (2016) 

 

Séculos mais tarde os Europeus ouviram falar que os chineses estavam 

usando moinhos de vento para drenagem nos campos de produção de arroz. Após 

alguns anos os moinhos de eixos verticais começaram a aparecer no seu estilo 

Holandês sendo usados em países como França, Inglaterra e Holanda, que já no 

século 17 foi o país com maior número desses equipamentos em funcionamento. 

Mas com o aparecimento da máquina a vapor no século 19, decaiu o uso 

desses moinhos na Europa. Porém ao mesmo tempo que houve o declínio do uso 

na Europa, nos Estados Unidos houve o aumento por necessidade de não haver 

reservas hídricas em algumas áreas, assim com o aumento do uso também veio a 

modernização desses equipamentos passando a ter formas de cata-ventos (Figura5) 

e assim denominados de geradores multipás (FADIGAS, 2011). 
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Figura 5 - Gerador Multipás 
 

  
Fonte:Geocities (2016) 

 

Ainda conforme Fadigas (2011), quando a energia dos ventos passaram a 

serem usadas para gerar eletricidade através de aerogeradores no século XIX, 

cidades grandes já recebiam energias através de redes enquanto regiões menores 

usavam ainda os cata-ventos para bombeamento de água. Antes da I guerra 

mundial a Alemanha já produzia turbinas para geração de energia, a baseadas nos 

cata-ventos americanos, com isso a Alemanha contribuiu nos campos da física 

teórica, assim em 1920, Albert Betz conseguiu provar a máxima eficiência do 

aproveitamento da energia dos ventos. 

Segundo Aldabó (2002), o primeiro gerador de grande porte foi construído em 

1929, possuindo 2 pás e 20 metros de diâmetro de rotor, após alguns anos depois 

uma tempestade o destruiu, mas nessa época foram construídos outros com 

diâmetros maiores e ambos novamente destruídos por temporais. Com o passar dos 

anos problemas estruturais foram corrigidos e hoje existem geradores com 93 

metros de diâmetro e à 20 anos operando. 

 

2.1.5.2 Energia Eólica no Brasil 

 

Segundo Fadigas (2011), em 1992 a primeira turbina eólica foi instalada no 

Brasil, com capacidade para gerar 75 kg e com rotor de 17 metros de diâmetros. 
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Atualmente existem 39 parques eólicos em funcionamento no Brasil, somando 

740.784 MW de geração instalados. 

Ainda conforme Fadigas (2011), apesar do custo da energia eólica ser cara 

no país impedindo sua participação em concorrência pela demanda de fornecimento 

de energia elétrica, o cadastramento de empreendimentos em leilões de energia 

mostrou que existe um grande interesse dos investidores neste tipo de geração de 

energia. 

Segundo Agencia Nacional de Energia Elétrica apud Payerl (2015, p.25), 

afirma que os melhores potenciais estão no litoral Norte e Nordeste, onde a 

velocidade média do vento, é superior a 08 m/s. Entre outras regiões com grande 

potencial eólico, destacam-se o Vale São Francisco, o Sudoeste do Paraná e o 

Litoral Sul do Rio Grande do Sul (Figura 6). 

 

Figura 6 - Mapa eólico do Brasil 
 

 
Fonte: IPEVS (2016) 
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2.1.6 Turbinas Eólicas 

 

Segundo Aldabó (2002), a turbina que é projetada para operar com a face de 

encontro ao vento é chamada de upwind (frontal), assim apresenta vantagem, pois a 

torre não fica de obstáculo para o vento, quase todas turbinas são desse tipo. Porém 

apresenta um pequeno desvio na direção do vento causado pela torre, devido a 

pressão contrária do ar. Também existe o tipo de turbina downwind (retaguarda) 

onde a montagem do rotor é ao contrário do modelo anterior. (Figura 7). 

 

Figura 7 - Turbinas upwind e downwind 
 

 
Fonte: Evolução e Energia Eólica (2016) 

 

De acordo com Wenzel (2007), as turbinas eólicas são classificadas de 

acordo com à sua forma construtiva (Figura 8): 

 

 • Turbinas eólicas de eixo horizontal (TEEH); 

 • Turbinas eólicas de eixo vertical (TEEV). 

 

 E quanto à sua potência nominal: 

 

 • Pequeno Porte (até 50 kW de potência); 

• Médio Porte (potência de 50 a 1000 kW); 

• Grande Porte (acima de 1MW de potência). 
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Figura 8 - Turbina TEEV e TEEH 
 

 
Fonte: Evolução e Energia Eólica (2016) 

 

Ainda conforme Wenzel (2007), as turbinas mais utilizadas são as de eixo 

horizontal, onde sua característica principal é possuir um sistema de controle onde 

posiciona o rotor na direção do vento que predomina. Também possui regulagem de 

ângulo das pás otimizando o funcionamento do gerador. 

O projeto das pás que será apresentado nesse trabalho é voltado para 

aerogeradores de pequeno porte, onde esse possui segundo Wenzel (2007), três 

componentes básicos, o rotor com as respectivas pás dimensionadas, a gôndola 

(nacele) e a torre. Na gôndola fica todo conjunto responsável para a tranasformação 

da energia elétrica (gerador, caixa multiplicadora de velocidade, eixo, mancal freios, 

etc.). No rotor que nesse projeto será feito com três pás, e ainda podendo em alguns 

casos de projetos também incluir controle de passo nas pás. Já a torre é a parte que 

sustenta todo o aerogerador em uma determinada altura. 

 

2.1.6.1 Impacto socioambiental 

 

A turbina eólica apesar de ser uma fonte de energia limpa, Segundo a Aneel 

(2016) os principais impactos socioambientais são: 

a) Os impactos sonoros; 

b) Os impactos visuais: 

c) Interferência eletromagnética. 

 

 



3' 
 

2.1.6.1.1 Impacto sonoro 

 

Conforme Araujo apud Aneel (1996), as turbinas de multipás são menos 

eficientes e mais barulhentas, já os aerogeradores maiores produzem menos ruído, 

assim para evitar transtornos à população deve-se atender as normas e leis 

vigentes. 

 

2.1.6.1.2 Impacto visual 

 

Segundo a Aneel (2002), o impacto visual que as turbina causa é decorrente 

do agrupamento de torres em locais denominados fazendas eólicas, apesar de 

mudar o visual da paisagem pode servir para contribuir com investimento em turismo 

na região. 

 

2.1.6.1.3 Impacto por interferências eletromagnéticas 

 

Além dos impactos visuais e sonoros existe outro que pode causar danos aos 

equipamentos que funcionam próximos, assim Taylor apud Aneel (1996), esses 

danos podem variar causando interferência e falhas nos sistemas de comunicação e 

transmissão de dados. 

 

2.1.6.2 Materiais de cosntrução 

 

Segundo Vogt (2010), antes de começar a usar fibras sintéticas, o homem 

usava fibras naturais, derivadas de frutos como o algodão e o coco, da casca ou 

caule de juta ou cânhamo, de folhas de sisal ou banana e de gramíneas do bambu e 

cana-de-açúcar, para produção de tecidos, fios, telhas, etc. 

De acordo com Gasch apud Vogt (2010), um dos principais componentes do 

aerogerador são as pás. Elas devem ser leves e com boa resistência. Para 

apresentar essas características necessitam de fatores resultantes do uso de 

compósitos unidos com uso de fibras para a construção. A variabilidade de espécies 

de fibras naturais no Brasil é bastante ampla, e é provável que existam fibras ainda 

não identificadas, com potencial para ser utilizadas na formação de compósitos.  
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C��f�� 	 �����	 (2''8)� comenta que as lâminas são feitas normalmente de 

fibra de vidro. onde tem grande resistência em tensão e compressão essa usada 

com a  resina, que apresenta rigidez quando aplicada com outros produtos químicos.

 

2.1.7 Solid Edge St8® 

 
 

�	
i��� ����� ��
	 ��8® (2016), é um software com ferramentas acessíveis, 

�*�	�� �	 i���� +i	 �f����� ����� �� ���	���� �� ����	��� �	 �	�	�������	��� �	

����i�� - desenho 3D, simulação, manufatura, gestão de projeto e muito mais. O 

����� ��
	® (Figuras 9 e10) combina a velocidade e a simplicidade da modelagem 

���	�� ��� � ��	��f������	 	 �������	 �� �	�	��� �����d����� - tornando possível com 

� �	�����
�� �a������� 

 

F,-.$/ 9 - Solid Edge St8 
 

0:;<=> ?@<:A 
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Figura 10 - Interface do Programa 

0:;<=> ?@<:A 

2.1.8 Excel®   

 

Segundo Pacievitch apud Payerl(2015), o Microsoft Office Excel®, é 

conhecido também por Office Excel ou apenas Excel®, é um produto da Microsoft. 

Ele gera planilhas, o que só era feito por papel. foi lançado em 1985, para a 

plataforma MAC®, da Apple®.   

Para Coimbra apud Pyerl (2015) o Microsoft Office Excel® é um editor de 

planilhas fabricado pela Microsoft para os computadores. Os seus recursos incluem 

ferramentas para cálculo e construção de gráficos. 

 

2.1.9 Q Blade® 

 
�	
i��� S����	� (2'16)� Bf���	 d i� ������	 open source, ou seja d um 

���	�� �	 �	�	�������	��� +i	 ������	 i� ���	�����	��� ����	 para o design ou 

	�+i	�������e� �	 i� ����i��� �	��	 ���� �� turbinas eólicas. Teve início como 

parte da tese de doutorado de G. Pechlivanoglou, no Hermann Föttinger Institute of 

TU Berlin. Possui uma série de ferramentas para a criação de turbinas eólicas, 

desde os aerofólios até a própria turbina. (Figuras 11 e 12) 
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Figura 11 - Interface do Programa 
 

 
0:;<=> ?@<:A 

 
 

DEGHJL 12 - Ferramentas do programa 
 

 
0:;<=> MNONA=P Q2016) 
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2.1.9.1 Airfoil  

 

Ainda Tavares (2016), é uma adaptação do sotware XFLR que permite gerar 

o aerofólio de três maneiras diferentes onde pode-se importar arquivos por pontos, 

geranco perfis NACA e também por Spline além de permitir interpolar aerofólios. 

 

2.1.9.2 Análise XFOIL(Polar) 

 

Tavares (2016), define que produz os diagramas polares de um dado 

aerofólio onde fornece os coeficientes de arraste e sustentação e momento em 

função do ângulo de ataque. Ainda pode receber valores de número de reynolds e 

Mach. 

 

2.1.9.3 Extrapolação 360º 

 

Continuando, Tavares (2016), comenta que essa ferramenta consegue 

extrapolar os dados obtidos na análise anterior para um ângulo de ataque de 360º 

caso necessário. 

 

2.1.9.4 Blade  

 

Ainda Tavares (2016), a partir dos dados gerados realiza a simulação através 

do blade element momentum theory(BEM) que consiste em dividir a pá em uma 

série de seções onde pode-se calcular os esforços em cada seção. 

 

2.1.9.5 Turbine  

 

Tavares(2016), realiza a simulação de uma turbina aplicando o método BEM 

juntamente com as especificações da turbina. É definida pelo uso do ângulo pitch, 

velocidades de entrada e saída, perdas e usando valores de transmissão. 
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2.1.9.6 Estrutura 

 

Tavares(2016), cita que essa ferramenta é responsável para definir um 

modelo estrutural simples da pá, onde associa um material e adiciona esse a outros 

parâmetros geométricos. 

 

2.1.9.7 Loading 

 

Continuando Tavares(2016), essa etapa de análise que o programa possui 

permite atribuir cargas estáticas a um determinado ponto da pá que esta sendo 

testada ou analisada pelas demais ferramentas. 

 

2.1.9.8 FAST 

 

Continuando, Tavares (2016), define essa ferramenta como responsável por 

reunir uma série de etapas para simulação de turbinas eólicas. Essa ferramenta foi 

adaptado para o Qblade® para possibilitar a análise mais complexa das turbinas. 

Usa os dados da análise estrutural e do windfield para realizar um estudo mais 

completo. Considera as deformações na pá, bem como um fluxo mais complexo e 

variante. 

 

2.1.9.9 Windfild  

 

Tavares (2016), essa última ferramenta é responsável por gerar um campo de 

vento a partir dos valores especificados, onde é possível saber as condições que 

esse apresenta durante o seu percurso. 

 

2�1�1' Teoria aerodinâmica das pás 

 

Para o projeto das pás do aerogerador Henn (2006), comenta que a teoria 

aerodinâmica baseia-se nos estudos feitos para construções de asas de aviões, 

onde utiliza resultados de testes de sustentação dos perfis da aeronaves, onde a 

função principal é alterar o nível energético do fluído, nesse caso o ar. 
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Segundo Vogt (2010, p.22): 

 

A característica aerodinâmica na transformação da energia cinética do vento 
em energia mecânica e as pressões e forças dinâmicas que acionam uma 
pá de um aerogerador, são principalmente explicadas pelas teorias de 
Bernoulli de um fluído em movimento numa superfície, e as pressões e 
forças resultantes, da viscosidade de fricção interna de fluidos e do fluxo 
laminar-turbulento de Reynolds. 

 
 

2.1.10.1 Escoamento de um fluído 

 

Vogt (2010), descreve que na dinâmica dos fluidos, o italiano Daniel Bernoulli 

(1700-1782) descreveu, junto com o suíço Leonhard Euler (1707-1783), o 

comportamento de um determinado fluido quando se move ao longo de um tubo, 

assim esse fluído estando incompreensível se dá a Equação de Bernoulli (Figura 

13): 

 

                                                    
(²
# + ) × * +

,
-                                                      (3) 

 
Onde: 

 

v = velocidade do fluido ao longo do conduto (m/s); 

g = aceleração da gravidade (9,8 m/s²); 

h = altura em relação a um referencial (m);  

P = pressão ao longo do conduto (N/m²);  

ρ = densidade do fluido (kg/m³). 

 

Figura 13 - Imagem do esquema da equação de Bernoulli 
 

 
Fonte: Vogt (2010) 
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         Readequando a equação para ∆h=0 fica: 

 

                                                 
./
# +

0
1 = constante22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222(4) 

 

Sendo: 

 

v = velocidade do fluido ao longo do conduto (m/s); 

P = pressão ao longo do conduto (N/m²);  

ρ = densidade do fluido (kg/m³). 

 

Figura 14 - Imagem do esquema da equação de Bernoulli readequada a ∆h=0 
 

 
Fonte: Vogt (2010) 

 

A redução da pressão que ocorre por causa do aumento da velocidade é 

chamado de Princípio de Bernoulli. Esse aumento da velocidade, a fim de que a 

massa do fluido ultrapasse o estrangulamento do tubo (Figura 14), resulta na queda 

da pressão (GERTHSEN, VOGEL apud VOGT,2010). 

Vogt (2010), define que a densidade de um fluído não tem alteração na sua 

porção, assim dizemos que ele é incompressível. Para que haja um movimento no 

fluído é necessário empregar uma força que essa consiga compensar a fricção 

interna do mesmo. Quando é movimentado duas superfícies com fluído entre elas 

forma-se um perfil com velocidade linear. (Figura 15) 

 

Figura 15 - Esquema de duas placas com um fluído entre elas 
 

 
Fonte: Vogt (2010) 
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         Definindo a equação da força sobre o perfil, fica: 

 

                                                   3 = 45 62 789:222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222(5)     

Onde: 

 

F = força(N); 

η = viscosidade(cm²/s); 

A = superfície(m²); 

z = distância(m); 

v = velocidade(m/s). 

 

Vogt (2010), um fluxo turbulento em um sistema de fluído gasta mais energia 

que o fluxo laminar consequentemente aumenta o arraste. O coeficiente de 

Reynolds é usado para cálculos de regimes de escoamento de fluídos em uma 

superfície, ele permite avaliar o regime desse fluído quando deslocado,devido as 

instabilidades que o fluído apresenta no seu percurso. Os valores para Reynolds são 

adimensionais, sendo até 2000 (para regime laminar) e acima de 3000 (para regimes 

turbulentos), os valores entre 2000 e 3000 denomina-se regime de transição. Para 

calcular o número de Reynolds, usa- se a equação: 

 

                                                     ;< = >15?58@
2A                                                          (6) 

 

Onde: 

 

v = velocidade média do fluido(m/s); 

D = longitude característica do fluxo, ou o diâmetro, para o fluxo no tubo(m); 

η = viscosidade  do ar (m²/s), usado o valor de 0,00005111 m²/s a 20°C 

ρ = massa específica do fluido(kg/m³). 

 

2.1.10.2 Lei de Betz 

 

Segundo Lima (2015), em 1919 o físico alemão Albert Betz através de 

estudos concluiu que uma turbina consegue converter apenas 16/27 (59,3%) da 
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energia que vem do vento em energia mecânica, assim denominando-se esse fator 

de limite de Betz. Hoje para que consiga chegar a 100%, a turbina deveria ter um 

rotor que cobrisse toda área varrida (passagem do ar). Por esse motivo é impossível 

pois o ar não realizaria o trabalho.O coeficiente de potência (Cp)pode ser calculado 

em função da razão de velocidades após e antes da turbina (v2/ v1).(Figura 16) 

 

                                     BC = "
# × DE F 7

(#
G :

#H IE + 7(#G :J                                          (7) 

 

Com v2/v1, o Cp ideal máximo ficará:Cp=16/27= 0,593 

 

Figura 16 - Coeficiente de potência X velocidades v2/v1 
 

 
Fonte: Wenzel (2007) 

 

2.1.10.3 Máxima potência teórica aproveitável (real): 

 

O valor da potência máxima está abaixo do limite de Betz, devido as perdas 

energéticas no sistema. As perdas que podem ser consideradas: perdas nas pontas 

das pás, número de pás, multiplicador de velocidade, sistema elétrico, etc. (LIMA, 

2015). Assim fica a equação: 

 

                                     KLM = N × BCO"#P × Q × & × R³                                            (8) 

 



40 
 

Sendo: 

 

v = velocidade do fluido ao longo do conduto (m/s); 

A = área (m²); 

Cp = coeficiente de potência (admensional);  

ρ = densidade do fluido (kg/m³). 

n= rendimento (admensional). 

 

Onde os rendimentos, que se dá por: 

 

                                                N = N$ST × NSUéMVWTL2222222222222222222222222222222222222222             (9) 

 

2.1.10.4 Forças no perfil aerodinâmico 

 

Segundo Aldabó (2002), em usinas hidrelétricas a densidade da água é que 

dá um bom rendimento a turbina, no caso dos aerogeradores o vento possui uma 

densidade menor e por isso necessita que o diâmetro das pás sejam enormes. As 

turbinas eólicas são movimentadas por forças de arraste onde o vento empurra as 

pás, ou elevação. Semelhança com as forças atuantes em asas de aviões. Assim os 

aerogeradores que operam com forças de elevação são mais eficazes e giram a alta 

velocidade. 

Albadó (2002), cita que quando o vento que passa pela palheta (lâmina) da 

pá, a velocidade do vento será maior na superfície da pá que possui sua face mais 

extensa, no caso seria olhando um perfil em vista cortada, considera-se a face 

superior (ver figura 13), assim nesse momento em que o vento passará formará uma 

área de pressão baixa sobre esse plano de sustentação. A pressão que ocorre entre 

as duas superfícies do perfil resultam em força de elevação. (em aviões provoca sua 

subida). 

Ainda Albadó (2002), completa que existe outra força chamada de arraste fica 

perpendicular à força de elevação, essa força de arraste se opõe ao movimento de 

rotação. O segredo do melhor projeto é fazer com que a palheta da hélice tenha uma 

relação elevação x arraste alto. 

Vogt (2010), define que quando é projetado as pás do aerogerador, o perfil 

que será escolhido foi dimensionado através de estudos das forças de sustentação e 
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arrasto atuantes no mesmo, assim esses valores são empíricos pois, ambos 

testados em túnel de vento, Conforme a Figura 17. 

 
Figura 17 - Forças de sustentação e de arraste na pá 

 

 
Fonte: cresesb (2016) 

 
 

As forças de sustentação e de arraste são definidas a partidas equações 11 e 

12.Observa-se, que as forças aumentam com o quadrado da velocidade. 

 

                                     XY = "
#× TY × >Z&@ × Q × & × %[                                      (10) 

 

                                    X\ = "
# × T\ × >Z&@ × Q × & × %[                                      (11)                

 

Onde: 

 

αA = Ângulo de ataque(°); 

Fs = Força de sustentação (N); 

Fa = Força de araste(N); 

ρ = Densidade do ar (kg/m³); 

A = Área transversal da asa(m²); 

cs = Coeficiente de sustentação (para um ângulo de ataque específico, αA) 

(admensional); 
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ca = Coeficiente de arraste (para um ângulo de ataque específico, αA) 

(admensional); 

v = Velocidade (m/s). 

 

Ainda Vogt (2010), cada ângulo de ataque (α) específico resulta em valores 

específicos de coeficientes de sustentação e de arraste, conforme gráfico da curva 

polar para determinado perfil. (Figura 18) 

 

Figura 18 - Exemplo da curva polar de um determinado perfil 
 

 
Fonte: Vogt (2010) 

 

Continuando, Vogt (2010), explica que colocando em prática o que mostra no 

gráfico, se desenvolvem várias pressões que resultam em forças e essas forças 

variam com a velocidade, ângulo de ataque e o tipo de fluxo que o ar apresenta. 

Conforme figura 15 se mudar o ângulo de ataque consequentemente irá mudar 

essas forças atuantes no perfil. (Figura 19) 

 

Figura 19 - Sustentação e arraste variando conforme o ângulo 
 

 
Fonte: Vogt (2010). 
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2.1.10.5 Dimensionamento da pá de um aerogerador 

 

Para desenvolver a pá é necessário o dimensionamento do seu formato de 

acordo com a aplicação e condições do vento. Existem várias bibliografias que 

apresentam métodos para se desenvolver o modelo de uma pá, cada uma com um 

método particular. 

 

2.1.10.5.1Diâmetro do rotor 

 
Segundo Vogt (2010), Para a remoção da energia do vento, a massa de ar 

que passa pelo disco do rotor, sofre desaceleração. O rotor é um dispositivo 

aerodinâmico para tirar parte da energia cinética do vento e transformá-la em 

energia mecânica rotativa. 

Na Uniarp existe o laboratório de elétrica, que possui bancadas didáticas para 

desenvolvimento de estudos, uma dessas bancadas é a de energia renovável que 

possui equipamento para estudos de energia eólica e energia solar. Na parte da 

bancada voltada para energia eólica existe um aerogerador didático com diâmetro 

de 1,1 metros (Figura 20). 

 

Figura 20 - Bancada didática de energias renováveis 
 

 
Fonte:UNIARP,2016 
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2.1.10.5.2 cálculo para velocidade de rotação da turbina 

 

Segundo Henn (2006), usa- se a equação de máquinas síncronas para 

cálculo do número de polos no gerador. 

 

                                                     222C = #×]
^                                                           (12) 

Sendo: 

 

C= número de pólos do gerador elétrico (admensional); 

_= frequência da corrente elétrica (Hz); 

`=frequência da velocidade de rotação do gerador (Hz). 

 

2.1.10.5.3 Velocidade tangencial no diâmetro do rotor 

 

Segundo Henn(2006), para calcular a velocidade que no diâmetro desejado 

calcula-se usando a equação: 

 

                                                 bS = [ × d × f × g                                               (13) 

  

Sendo: 

 

Ue=Velocidade tangencial (m/s);!

R= raio do diâmetro do rotor (m); 

_= frequência da corrente elétrica (Hz). 

 

2.1.10.5.4 velocidade periférica (TSR- Tip Speed Ratio) 

 

Ainda Henn(2006), aplica a fórmula de TSR como um coeficiente para 

determinar o número de pás ideal para o projeto. 

 

                                                          h = bi
jk                                                        (14) 
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Sendo: 

 

λ= relação de velocidade periférica (adimensional); 

be= velocidade tangencial no diâmetro exterior das pás do rotor (m/s); 

C∞=velocidade do vento (m/s). 

 

Segundo Sadhu apud Henn (2012), os valores para melhor aproveitamento da 

potência do vento, são: 

λl 5,7 para rotor com 2 pás; 

λl 4,5 para rotor com 3 pás; 

λl 2,5 para rotor com 4 pás; 

 

2.1.10.5.5 velocidade média do vento 

 

De acordo com Sadhu apud Henn (2012), existe uma variação da velocidade 

do vento antes, durante e após a passagem do mesmo pelo rotor, por isso usa-se 

um fator de correção de acordo com o número de pás a ser usado no projeto, 

podemos indicar os seguintes valores: 

 

a= 0,16 para rotor com 2 pás; 

a= 0,12 para rotor com 3 pás; 

a= 0,11 para rotor com 4 pás; 

 

Para calcular usa- se a equação: 

 

                                 22222222222222222222B$ = Bm>E F \@                                                  (15) 

 

Sendo: 

 

Cm= velocidade média do vento durante a passagem do vento pelo rotor (m/s); 

C∞=velocidade absoluta do vento (m/s); 

a= fator de correção da velocidade do vento (admensional). 
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2.1.10.5.6 Salto energético 

 

Conforme Henn (2006), O salto energético disponível na turbina, provém da 

redução provocada na energia de velocidade do vento, desprezando componente de 

giro: 

 

                                                   p = [Bm²\>E F \@                                                 (16) 

 

Sendo: 

 

Y=Salto energético (J/kg); 

C∞=velocidade absoluta do vento (m/s); 

a= fator de correção da velocidade do vento (admensional). 

 

2.1.10.5.7 Vazão 

 

Henn (2006), define que vazão que passa pelo rotor da turbina desprezando a 

área do cubo do rotor é calculada pela equação: 

 

                                                q = ruv/
w Bm>E F \@                                              (17) 

 

Sendo: 

 

Q=Vazão (m³/s), 

De= Diâmetro externo do rotor (m) 

C∞=velocidade absoluta do vento (m/s); 

a= fator de correção da velocidade do vento (admensional). 

 

2.1.10.5.8 Potência na turbina 

 

Henn(2006), a potência disponível em uma turbina eólica pode ser calculada 

por: 
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                                                        K = Qqp                                                       (18) 

 

Sendo: 

 

P=potência disponível da turbina (W) 

ρ=massa específica do ar (kg/m³) 

 

 

2.1.10.5.9 Estimativa de rendimento 

 

De acordo com Heen (2012), os rendimentos existentes para o projeto da 

turbina são: 

ηt= 0,55 a 0,80; 

ηh= 0,70 a 0,85; 

ηm= 0,80 a 0,95; 

 

Sendo: 

 

ηt= rendimento total; 

ηh= rendimento hidráulico; 

ηm= rendimento mecânico. 

 

2.1.10.5.10 Potência no eixo da turbina 

 

Segundo Henn(2006), para rendimento total, calcula-se a potência obtida no 

eixo da turbina: 

                                             KS = Q × q × p × NM                                                (19) 

Sendo: 

 

Q=Vazão (m³/s), 

Y=Salto energético (J/kg); 

ρ=massa específica do ar (kg/m³); 

nt= rendimento total (adimensional). 
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2.1.10.5.11 Divisão da pá em seções 

 

Segundo Vogt (2010), a base para a determinação das forças aerodinâmicas 

atuando na pá é a área de cada seção com um determinado perfil diferente.Para 

melhor resultado recomenda-se que quanto maior o número de divisões na seção 

longitudinal melhor sairá a qualidade do perfil. 

 

2.1.10.5.12 Modelo do perfil 

 

Para escolher o perfil é pesquisado um grupo de perfis ( Figuras 21,22 e 23 ) 

que pertence a mesma família (quadro 1), ou seja, segundo NREL(2016), os perfis 

usados em projetos de pás são desenvolvidos por fabricantes que projetam, testam 

em tuneis de vento os protótipos e determinam a aplicação desses perfis de acordo 

com as necessidades do projeto, existem perfis que são divididos em grupos 

chamados de família onde em cada família existe vários modelos necessários para o 

projeto da pá. 

 

Quadro 1 - Família de perfis NREL 
 

 
Fonte: NREL (2016) 
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Figura 21 - Perfil S835 
 

 
Fonte: NREL (2016) 

 

Figura 22 - Perfil S833 
 

  
Fonte: NREL (2016)  

 

Figura 23 - Perfil S834 
 

 
Fonte: NREL (2016) 

 

2.1.10.5.13 Velocidade resultante 

 

Segundo Henn(2006), determinando a velocidade relativa da corrente não 

perturbada, ou seja é a própria velocidade relativa do vento, sendo assim calculado 

para cada diâmetro de seção: 

 

                                                     xm = yz# + Bm²                                           (20) 
 
Sendo: 
 
w∞= velocidade relativa (m/s); 

u= velocidade tangencial (m/s); 

C∞= velocidade do vento (m/s). 
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2.1.10.5.14 Ângulo da velocidade resultante 

 

Calculando o ângulo que a velocidade relativa forma com a direção da 

velocidade tangencial para cada diâmetro de seção considerada, usa-se a fórmula: 

(Figura 24) 

 

                                                 {m = \VT2M) jk
|                                                     (21) 

 

Sendo: 

 

β∞= Ângulo da velocidade resultante(°); 

u= velocidade tangencial (m/s); 

C∞= velocidade do vento (m/s). 

 

Figura 24 - Relação do ângulo entre velocidade tangencial e resultante 
 

 

Fonte: Vogt , 2010  
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2.1.10.5.15 Ângulo de passo 

 

O ângulo de passo é o ângulo de torção do perfil da pá, para calcular esse 

valor será selecionado de acordo com cada modelo de perfil NREL, acessando o site 

www.airfoiltools.com encontrará vários modelos de perfis de diversos fabricantes, 

como o dimensionamento usa os perfis S835, S834 e S833, somente esses serão 

relacionados. (Figuras 25,26,27,28,29 e 30) 

 

Figura 25 - Gráficos das relações de forças e ângulo no perfil S835 
 

 
Fonte:airfoiltools,2016 
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Figura 26 - Imagem das relações de forças e ângulo do perfil S835 
 

 
Fonte:airfoiltools,2016 

 

Figura 27 - Gráficos das relações de forças e ângulo no perfil S834 
 

 
Fonte:airfoiltools,2016 
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Figura 28 - Imagem das relações de forças e ângulo do perfil S834 
 

 
Fonte:airfoiltools,2016 

 
 

Figura 29 - Gráficos das relações de forças e ângulo no perfil S833 
 

  
Fonte:airfoiltools,2016 
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Figura 30 - Imagem das relações de forças e ângulo do perfil S833 
 

 
Fonte:airfoiltools,2016 

 

Com os valores encontrados para os perfis calcula-se o ângulo de passo 

seguindo a fórmula: 

 

                Ângulo ataque (α)= ângulo resultante (β)- ângulo passo (γ)               (22) 
 

 
Sendo: 
 
α= Ângulo de ataque (°); 

β= Ângulo resultante (°); 

Y=Ângulo de passo (°). 

 
2.1.10.5.16 Passo entre as pás 

 
Henn(2006), o cálculo de passo entre as pás, considerando para o diâmetro 

das seções define-se pela equação: 

 

                                                             M = ru
}                                                       (23) 

 

Sendo: 

 

t= passo entre as pás para o diâmetro considerado(m); 

D=diâmetro considerado (m); 

N=número de pás do rotor (adimensional). 
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2.1.10.5.17 corda do perfil 

 

Henn(2006), calcula o comprimento da corda do perfil para cada diâmetro da 

seção usando : 

 

Antes usa-se a fórmula: 

 

                                                      7~�: =
��w�w
�²                                                        (24) 

 

Sendo: 

 

7~�:= relação comprimento da corda com passo(admensional); 

λ= velocidade periférica do diâmetro da pá (admensional). 

 

O valor de L/t aplica-se na equação para comprimento dos perfis: 

 

                                                          �S = 7~�: M                                                   (25) 

Sendo: 

 

7~�:= relação comprimento da corda com passo(admensional); 

 t = passo da pá (m). 

 

Para calcular a corda do perfil para o diâmetro interno, usa-se o valor de Le 

na equação seguinte: 

 

                                   �W = �S + ����>�S F �W@                                                    (26) 

 

Sendo: 

 

Le= comprimento da corda do perfil para diâmetro externo(m); 

De= diâmetro externo (m); 

Di= diâmetro interno (m); 
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2.1.10.5.18 Desenho do perfil da pá 

 

Para desenhar um perfil de uma pá é usado o roteiro apresentado, ainda 

acessando o site www.airfoiltools.com, existe o programa Xfoil que gera as 

coordenadas x,y,z de cada perfil, essas coordenadas são pontos que ligados um ao 

outro formam o desenho do perfil. Para cada corda do perfil que será usado é 

gerado um conjunto de coordenadas. Essas coordenadas são em formato de 

arquivo xlsx (Excel). 

Para poder gerar o desenho do perfil, necessita-se do uso do programa Cad 

3d, neste onde se consegue desenhar um perfil usando tabelas de coordenadas 

geradas no Excel. 
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2.2 METODOLOGIA 

 

2.2.1 Localização Geográfica da Região em Estudo 

 

Os dados do vento utilizados para o dimensionamento foram coletados no 

município de Caçador-SC, precisamente no interior do município, conhecida como 

linha Serra Azul, onde o ponto de estudo fica próximo as rodovias SC302 e SC459, 

localização geográfica, latitude-26.661137 e longitude -50.983200. O lugar escolhido 

foi uma região onde o vento é constante, por isso a escolha do local.(Figura 31)  

 

Figura 31 - Imagem de satélite 
 

 
Fonte: GOOGLE Maps, 2016 

2.2.2 Coleta de Dados 

 

Para o dimensionamento da pá foi necessário determinar a média de 

velocidade do vento no local. Após determinar a região para retirar dados do vento, 

para esse ser usado como base para os cálculos, foi utilizado o software 

Windographer®.  

Para início do uso do programa recomenda-se abrir um novo documento para 

não ter risco de haver dados antigos coletados em outras análises (figura 32), na 
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interface do programa aparecerá as tabelas onde serão gerados os gráficos de 

acordo com os dados coletados do vento.   

Como já foi escolhido o local e a coordenada geográfica, usa-se a ferramenta 

Tools, este visível na aba superior do programa, irá abrir uma segunda aba onde 

será usado a ferramenta Data Downloader.(Figura 33 e 34) 

 

Figura 32 - Interface do Windographer® 
 

 
Fonte:Autor 

 

Quando selecionado a ferramenta, abre uma janela com visualizador de 

imagem por satélite, esse possuí ligação com os programas de análise Merra e 

Merra-2, ambos desenvolvidos pela Nasa. Selecionando a opção Merra, determina-

se a coordenadas já conhecidas. 
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Figura 33 - Interface do Windographer® com a ferramenta Data Downloader 
 

 
Fonte:Autor 

 

Figura 34 - Ferramenta Data Downloader 
 

 
Fonte: Autor 

 

Fornecido as coordenadas ao programa, esse irá marcar quatro pontos com 

suas respectivas coordenadas para escolher o melhor ponto para análise, então 

escolhendo o ponto seleciona-se a opção Request Data Set, onde o programa irá 

baixar um arquivo com análises registradas entre 1979 a 2016 para o local desejado, 

esse arquivo vem em formato txt (Figura 35). Onde será necessário editar os 

valores, no caso os anos com seus valores de registro que não irão ser usados 

deverão ser apagados. 
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Figura 35 - Dados em arquivo txt 
 

  
Fonte: Autor 

 

Abrindo o arquivo em txt salvo, o programa gera os gráficos (Figura 36) 

equivalente ao tempo selecionado, nesse caso foi usado 21 meses de análise entre 

os dias 01/01/2015 a 01/10/2016, foi escolhido esse tempo por ser mais de um ano, 

e se tratando de variações climáticas durante o ano esse tempo já é suficiente para 

análise. 
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Figura 36 - Gráficos gerados 
 

  
Fonte: Autor 

 
 

2.2.1.1 Velocidade do vento usada para o dimensionamento 

 

Conforme a Figura 37, pode-se ver os dados que o programa fornece, nesse 

caso foi usado os dados do vento com altura de 50m do solo, que é a altura mais 

próxima que o programa fornece. A velocidade do vento foi definida 

aproximadamente pela média registrada que foi de 4,13 m/s, segundo a Figura 37 e 

Anexo 1. Sendo assim definiu-se com 4m/s.  
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Figura 37 - Dados gerados 
 

 
Fonte: Autor 

 

2.2.2 Diâmetro do rotor a ser usado 

 

Para o dimensionamento não existe um diâmetro específico pois esses são 

dimensionado conforme as necessidades de custos e rendimento do equipamento.O 

diâmetro do rotor foi escolhido com 1,1m de diâmetro (Figura 38) que é o mesmo da 

bancada didática de teste da Figura 20. 
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Figura 38 - Desenho do diâmetro do rotor 
 

       
Fonte: Autor 

 
 

2.2.3 Calculo da potência do vento  

  
Para saber a potência que o vento pode gerar ao entrar em contato com o 

rotor, calcula-se a energia cinética em relação ao tamanho da área que ele irá fluir, 

assim conforme as equações 1 e 2 determinamos: 

 

K = ��� × E�[[� × dE�E²� × �³ 
K = ���[�2x 

 

2.2.4 velocidade de rotação do gerador 

 

Baseando-se no número de polos do gerador da bancada de teste citada 

anteriormente calcula-se a velocidade de rotação do gerador de acordo com seu 

número de polos e sua frequência, pela equação 12. 

 

[� = [ × ��
`  

` = �2�� 
Assim: 

` = �K�
��  
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� = �K�
��  

�K� = ��� 

 

2.2.5 Cálculo da velocidade tangencial no diâmetro do rotor 

 

A velocidade tangencial do rotor é a velocidade em que um determinado 

ponto encontrasse em um diâmetro onde esse desloca, nesse caso para o 

dimensionamento irá ser usado a velocidade tangencial do diâmetro maior, assim 

aplica-se a equação 13: (Quadro 2) 

 
Quadro 2 - Velocidade tangencial 

 
RTUVW X?

YZ 
X[\]TM^W

Q_` 
gThj XT

^WM?UVWQkl` 
gThj M?mnTmo[?h

Q_pP` 

q rsq u qsuv 

w rsw u xsqy 

x rsx u ysvq 

y rsy u zsw{ 

u rsu u vs{u 

z rsz u |syw 

v rsv u qrs|| 

{ rs{ u qwsuz 

| rs| u qysqx 

qr q u qusv 

qq qsq u qvswv 
0:;<=> N@<:A 

 

2.2.6 Cálculo da relação de velocidade periférica (TSR- Tip Speed Ratio) 

 

A velocidade periférica é um coeficiente admensional pelo qual é usado seu 

valor para determinar a quantidade de pás necessárias para uso no rotor, onde essa 

mesma apresente um bom rendimento. Usando a equação 14 calcula-se: 

 

h = E��[�
�  

h = ���E 
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Então segundo Sadhu apud Henn (2012), para o valor do TSR de 4,31 

usamos 3 pás no rotor. 

2.2.7 Velocidade média do vento 

 

Devido a perdas de velocidade e consequentemente energia, recalcula-se a 

velocidade do vento, segundo Sadhu apud Henn (2012) usando o valor de 0,12 para 

3 pás no cálculo pela equação 15: 

 

B$ = �>E F ��E[@ 
B$ = ���[$�Y 

 

2.2.8 Salto energético 

 

O valor do salto energético disponível pela turbina calcula-se com a relação 

velocidade de entrada e sua perda de carga durante o trajeto. Calcula-se usando a 

equação 16: 

 

p = [ × �² × ��E[>E F ��E[@ 
p = ����2���) 

 

2.2.9 Vazão 

 

O vento quando passa pelo rotor flui entre as pás em um determinado tempo, 

desconsiderando a área das pás e o centro do rotor, calcula-se a vazão usando a 

equação 17: 

 

q = dE�E#
� �>E F ��E[@ 

q = ����$��Y 
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2.2.10 Potência na turbina 

 

Considerando os valores obtidos do salto energético e a vazão. Calcula-se a 

potência que irá fluir pelo rotor, assim usa- se a equação 18: 

 

K = E�[[� × ���� × ���� 

K = E����2��Y 
K = E����x 

 

Esse valor de 13,83 W é considerado baixo, onde se fosse utilizar para 

acender uma lâmpada não conseguiria, mas como se trata apenas do 

dimensionamento da pá para um local de vento baixo, já é aceitável, pois percebe-

se que o gerador já consegue gerar um pouco de potência. 

 

2.2.11 Estimativa de rendimento 

 

No dimensionamento será usado o maior rendimento total, pois se tratar 

apenas das pás o dimensionamento não é possível obter dados mecânicos e suas 

perdas. Consequentemente os rendimentos hidráulicos e mecânicos serão os 

valores maiores: 

ηt= 0,80; 

ηh= 0,85; 

ηm= 0,95; 

 

2.2.12 Potência no eixo da turbina 

 

Como foi usado o maior valor de coeficiente de rendimento, será calculado a 

potência que sairá no eixo caso se as partes mecânicas que acoplassem nele 

tivesse um ótimo rendimento e pouca perda energética durante o funcionamento.  

Usa-se a equação 19: 

 

KS = E���� × ��� 

KS = EE���2x 
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2.2.13 Divisão da pá em seções 

 

Nesta etapa do dimensionamento define-se o número de divisões de 

superfície da pá para ser calculadas individualmente de acordo com cada diâmetro 

que corresponde a sua seção, lembrando que quanto mais divisões feitas de 

seções, maior será a precisão dos cálculos: (Figura 39). 

 

Figura 39 - Desenho das divisões feitas na pá 
 

Fonte: autor 
 

2.2.14 Modelo do perfil 

 

No dimensionamento será usado os perfis do Laboratório de pesquisa NREL, 

assim conforme o Quadro 1 foi escolhido os perfis S835, S834, S833 que são 

recomendados para uso em diâmetros de rotores com 1 a 3m. 

 

2.2.14.1 Velocidade resultante 

 

Considerando para cada seção de perfil que foi dividido na pá, calcula-se a 

velocidade resultante, essa que é a velocidade que resulta entre a velocidade 

tangencial unindo-se com a do vento não conturbado, assim calculam-se os valores 

pela equação 20: (Quadro 3) 

 

 



68 
 

Quadro 3 - Velocidade relativa 

 
RTUVW X?

YZ gThjM?mnTmo[?hQ_pP` 
gThj XW gTmMW

Q_pP` 
gThj

^TSULTANTE(m/s) 

q qsuv y ysw| 

w xsqy y usr{ 

x ysvq y zsq{ 

y zsw{ y vsyy 

u vs{u y {s{q 

z |syw y qrswx 

v qrs|| y qqsz| 

{ qwsuz y qxsq{ 

| qysqx y qysz{ 

qr qusv y qzsw 

qq qvswv y qvsvw 

0:;<=>N@<:A 
 

2.2.14.2 Ângulo da velocidade resultante 

 

O Ângulo que formará entre o sentido de rotação da pá e o sentido do vento 

quando toca a pá formará um ângulo. Esse é calculado pela equação 21: (Quadro 4) 

 

Quadro 4 - Ângulo da velocidade resultante 

 
RTUVW X?

YZ 
gThjM?mnTmo[?h

Q_pP` 
gThj XW gTmMW

Q_pP` 
\mnÂhW XT FLUXO 

β∞ (°) 

q qsuv y z{ 

w xsqy y uq 

x ysvq y yr 

y zsw{ y xw 

u vs{u y wv 

z |syw y wx 

v qrs|| y q| 

{ qwsuz y qv 

| qysqx y qu 

qr qusv y qy 

qq qvswv y qx 
0:;<=> N@<:A 
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2.2.14.3 Ângulo de passo 

 

Para determinar o ângulo de passo é necessário determinar o ângulo de 

ataque para cada perfil, esse ângulo forma-se em relação a linha de corda da pá e a 

força de sustentação, ambos são valores empíricos testados pelo fabricante do 

perfil. Então após escolher o ângulo de ataque, esse se subtrai com o ângulo 

resultante, ou seja, o ângulo de passo é o ângulo de inclinação do perfil da pá. 

Começando com o perfil S835, analisa-se o gráfico polar das relações de 

forças em relação ao ângulo, nesse caso foi escolhido trabalhar com o gráfico da 

maior relação coeficiente de arrasto (Cd) X coeficiente de sustentação(Cl) referente 

a cada ângulo de ataque. Visualizando o gráfico percebe-se que a maior relação Cl x 

Cd é de valor 23,67 está com o ângulo de ataque de 11°. 

Para os demais perfis também será feito essa análise, assim ficando o perfil 

S834 com a relação Cl x Cd de 29,82 a 8,5° e para o perfil S833 a relação Cd x Cd 

com 27,57 a 9,5°. Calculando os ângulos pela equação 22: (Quadro 5) 

 
Quadro 5 - Ângulo de Passo 

 
}~��� ��

�� 

����

�~���� 

������

���������� � 

������ �~

������ � 

������ �~

��}}� � 

� R{xu z{ ��° ��° 

� R{xu uq ��°  ¡° 

¢ R{xu yr ��° �£° 

  R{xu xw ��° ��° 

� R{xx wv £,5° ��,5° 

¤ R{xx wx £,5° �¢,5° 

� R{xx q| £,5° £,5° 

¥ R{xy qv ¥¦�° ¥¦�° 

£ R{xy qu ¥¦�° ¤¦�° 

�¡ R{xy qy ¥¦�° �¦�° 

�� R{xy qx ¥¦�°  ¦�° 

0:;<=> ?utor 
 

2.2.15 Passo entre as pás 

 

Para determinar a divisão entre as 3 pás de acordo com o diâmetro foi 

calculado a divisão entre as pontas, essa que somente vai ser usada em relação ao 

diâmetro maior, ou seja, o diâmetro externo do rotor. Nesse caso foi calculado 

usando a equação 23: 



7' 
 

M = dE�E
�  

M = E�E� 

2.2.15.1 Corda do perfil 

 

Para cada perfil terá um comprimento na sua seção, antes de calcular esse 

valor é necessário obter o valor calculado pela equação 24: 

 

��M� =
�����
���E² 

��M� = ���[� 

 

Com o resultado obtido no cálculo anterior então usa-se o mesmo para 

calcular a corda do perfil do diâmetro externo, esse que será a largura da ponta da 

pá, então usa-se a equação 25: 

�S = ���[� × E�E� 

�S = �����$ 

 

Através do valor da corda para o diâmetro externo, usa-se esse ara o perfil 

interno, de acordo com Henn (2006), calcula-se pela equação 26: 

 

�W = ����� + ����>E�E F E@ 
�W = ��E2$ 

 

2.2.16 Desenho do perfil da pá 

 

Desenhando o perfil da pá (Figura 40) com as medidas de corda para os 

diâmetros interno e externo, consegue achar os valores das demais seções (valores 

em mm): 
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Figura 40 - Desenho do perfil da pá para divisão de seções 
 

 
Fonte: autor 

 
 

2.2.17 Número de Reynolds 

 

Para determinar o tipo de escoamento do vento durante o toque na pá será 

calculado o número de Reynolds, esse que embora possa apresentar valores 

diferentes para cada perfil da pá, foi usado um valor de 50000 no programa Qblade, 

devido o programa Xfoil fornecer tabelas com testes realizados em rotores de porte 

maior e em altas velocidades do vento. Então calcula-se para cada seção da pá 

usando a equação 6: (Quadro 6) 

 

Quadro 6 - Número de Reynolds 
 

RTUVW X?
YZ oW^X? Q__` 

m§ XT
^T¨mWhXR 

q qrr �¤ �� 

w |x � ¤�¥ 

x {z ���¤� 

y v| �¡£�� 

u vw �£¡�£ 

z zu ���¡¤ 

v u{ ��¢�¢ 

{ uq �¢�¡¡ 

| yy ��¤ � 

qr xv £�£  

qq xr �£ � 

0:;<=>N@<:A 
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Todos valores calculados são maiores que 2400, então se entende que o 

escoamento através das pás será turbulento. 

2.2.18 Modelagem da pá 

 

Usando o programa xfoil, através do acesso ao site www.airfoiltools.com 

geram-se as coordenadas x,y,z de acordo com cada perfil escolhido.(Figura 41) 

 

Figura 41 - Coordenadas x,y,z para o perfil S835 com 100mm de corda 
 

 
Fonte: autor 

 

Após baixar as coordenadas então usa-se um programa CAD 3d, nesse caso 

foi usado o Solid edge ST8®, nesse programa é possível desenhar peças e 

componentes usando planilhas de coordenadas pré definidas. 

Para cada modelo de perfil foi gerado um perfil de desenho, esses perfil foram 

usados juntos para modelar dentro do programa o perfil da pá usando a ferramenta 

Loft que gera um sólido da peça, ligando linha com linha dos perfis desenhados. 

(Figuras 42, 43, 44 e 45) 

 

 

 

 

 



73 
 

Figura 42 - Desenho do perfil gerado no Solid Edge ST8® 
 

 
Fonte: autor 

 
 

Figura 43 - Desenho dos perfis gerados no Solid Edge ST8® 
 

 

Fonte: autor 
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Figura 44 - Modelagem da Pá com a ferramenta Loft do Solid Edge ST8® 
 

 
Fonte: autor 

 
 

Figura 45 - Desenho das pás geradas no Solid Edge ST8® 
 

 
Fonte: autor 
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2.2.19 Simulação da pá 

 

Após o dimensionamento e consequentemente o desenho da pá, seria 

necessário de construir a mesma, sendo em tamanho real do dimensionamento ou 

em formato de protótipo em escala reduzida, mas devido a seu custo material não foi 

possível, então foi usado o programa Qblade. 

Observando na Interface do programa, inicialmente gera-se o desenho dos 

perfis por coordenadas, essas são as mesmas usadas para o desenho da pá, 

apenas usa-se os perfis padrões Nrel, sem variações nas cordas. (Figura 46) 

 

Figura 46 - Interface do programa com os 3 perfis gerados 
 

 
Fonte:autor 

 
 

Usando os perfis gerados, consegue-se determinar os gráficos das curvas 

polares geradas apartir de cada perfil projeto pela Nrel. Nos gráficos encontam- se 

as relações entre coeficientes e ângulos de ataque. (Figura 47) 
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Figura 47 - Gráficos polares dos perfis usados 
 

 
Fonte:autor 

 

No programa consegue desenhar exatamente como no Programa Solid Edge 

a pá, onde esta é usada para o Qblade analisar.(Figuras 48,49 e 50) 

 

Figura 48 - Desenho da pá gerado 
 

 
Fonte:autor 
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Figura 49 - Desenho das três pás geradas 
 

 

Fonte:autor 
 

Figura 50 - Simulação do vento sobre a pá 
 

 
Fonte:autor 
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Figura 51 - gráficos das relações P x v, P x TSR , Cp x TSR e P x 1/TSR 
 

 
Fonte:autor 
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2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

O dimensionamento da pá foi desenvolvido com a intenção de melhor 

reaproveitamento do vento quando em contato com a mesma, e também por ser um 

projeto voltado para geradores de pequeno porte utilizados em regiões com baixa 

velocidade do vento, nesse caso utilizando dados coletados na região de Caçador. 

O método aplicado para o dimensionamento foi em formato simplificado, onde 

por se tratar de geradores com baixa geração de energia não houve a necessidade 

de aplicações mais complexas, onde hoje são usadas para grandes projetos de 

parques eólicos. 

A sequência de cálculos usados no projeto da pá foram feitos de forma que 

facilitem a fabricação do mesmo, onde para iniciar o dimensionamento foi necessário 

primeiramente fazer a análise do vento da região onde possivelmente seria aplicado. 

(anexo 1) 

Com dados coletados do vento, determinou-se o diâmetro do rotor utilizado no 

gerador, esse que inicialmente foi baseado no gerador da bancada de teste que se 

encontra no laboratório de elétrica da Uniarp, a idéia seria fabricar as pás e testá-las 

no lugar das pás existentes, usando o painel de dados que a bancada possui. 

Continuando o projeto foi escolhido os modelos de perfis para pequenos 

geradores, assim como determinando as divisões nas pás para pode calcular cada 

parte, lembrando que quanto mais divisões serem feitas melhor o resultado. Com 

essas divisões feitas foram calculados as velocidades e comprimento das seções 

dos perfis, onde com esses valores consegue-se determinar os ângulos de forças e 

inclinação das pás. 

Para cada perfil com sua respectiva corda de comprimento e ângulo de 

ataque se obtém através do programa Xfoil as coordenadas x,y,z, lembrando que 

para escolher o ângulo de ataque deve-se usar na tabela existente no site www. 

Airfoiltools.com o ângulo que indique a maior relação entre coeficiente de arrasto e 

sustentação para aquele perfil, assim determinado esse valor consegue gerar as 

coordenadas. 

Com as coordenadas será possível fazer o desenho do perfil especifico para 

cada seção da pá, esses perfis foram gerados no programa cad 3D Solid Edge 

ST8®, onde após desenhados cada perfil, usa-se o comando Loft onde ele 

desenhará a pá em formato sólido. 



8' 
 

Com a pá já desenhada seria necessário a fabricação da mesma para fazer 

testes, então foi orçado para fabricação da mesma em impressora 3D, porém seu 

auto custo tornou-se a fabricação inviável. Como a idéia inicial era fabricar as pás e 

testá-las no gerador da bancada de teste, foi necessário mudar a programação, 

assim houve a necessidade de usar o programa QBlade® para fazer o teste neste, 

onde foi feito o desenho pelo programa seguindo as dimensões da pá, assim sendo 

possível testar a influência do vento quando em contato com o rotor, nos cálculos foi 

determinado que o gerador poderia gerar 11,6 W de potência no seu eixo, ou seja se 

esse eixo estivesse acoplado a um gerador poderia gerar essa potência. 

Simulando esse rotor foi possível registrar 10,9 W, nesse caso por se tratar de 

um dimensionamento simplificado e realizado teste em um simulador é um resultado 

satisfatório. 

Visualizando o gráfico de relação Potência e velocidade (figura 52), é possível 

perceber que se fomos aumentando a velocidade do vento gradativamente, irá 

aumentar a potência gerada inicialmente, porém após algum tempo irá cair 

novamente, isso ocorre porque a TSR que tem relação com velocidade tangencial do 

rotor irá aumentar fazendo a potência gerada diminuir (figura 53) e 

consequentemente a frequência de rotação, onde seria necessário a mudança do 

gerador, pois a frequência foi dimensionada para 300 RPM de rotação, ou seja o 

vento pode ter grandes velocidades mas o gerador não atenderá essa demanda. Em 

consequência dessa variação que pode ocorrer o coeficiente será menor ainda, 

assim tornando inútil o uso dessas pás no gerador modificado. (figura 54) 
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Figura 52 - Gráfico das relações Potência gerada X Velocidade do vento 
 

 
Fonte:autor 

 

Figura 53 - Gráfico das relações Potência gerada X TSR 
 

 
Fonte:autor 
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Figura 54 - Gráfico das relações Coeficiente de Potência X TSR 
 

 
Fonte:autor 

 

Para um bom resultado necessitaria a fabricação da pás, onde as mesmas 

foram desenhadas com furações e suporte de acordo com o gerador existente na 

bancada de teste, assim realizando um teste em bancada poderia saber realmente 

se os valores obtidos seriam válidos, ou até mesmo poderia saber qual seria a 

necessidade de alteração do dimensionamento para um ótimo resultado. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Com os estudos realizados sobre o vento local e também sua origem desde a 

influência da radiação solar até a formação do mesmo, entende-se que quanto mais 

obstáculos possui um terreno, desde o seu relevo, vegetação existente e 

construções, maior será a perca de energia e velocidade que o vento chegará até o 

gerador eólico, então como a região de Caçador possui variações no seu relevo, o 

vento que hoje circula possui uma velocidade baixa para poder instalar geradores de 

grande porte. 

Para regiões com baixa velocidade dos ventos existem geradores de pequeno 

porte, no caso para uso em residência, mas seus fabricantes dimensionam pás com 

medidas padrões, assim se hoje for usar um mesmo gerador para várias regiões, 

esse não terá o mesmo rendimento projetado. 

A intenção de dimensionar a pá de um gerador de pequeno porte foi para que 

possa ser usado em regiões como a de Caçador que a velocidade do vento é 

relativamente baixa, embora existam alguns lugares com terrenos mais altos e 

planos onde consegue-se hoje registrar uma média de 4m/s. 

O memorial de cálculo apresentado de forma simplificada foi feita desde o 

estudo do vento no local onde foi escolhido, a escolha dos perfis utilizados com seus 

respectivos cálculos onde chegou-se a valores que possibilitaram o desenho da pá 

dimensionada, assim podendo simular a mesma para poder obter um resultado onde 

foi satisfatório ,embora ter sido usado um simulador virtual, mas não podemos 

descartar a hipótese de construir um modelo real para fazer testes em bancadas ou 

em campo, onde melhoraria na análise do seu dimensionamento. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALDABÓ, Ricardo. Energia Eólica. 1 ed. São Paulo: Artliber, 2002. 

 

______, Ricardo. Energia Eólica. 2 ed. São Paulo: Artliber, 2012. 

 

AIRFOILTOOLS. Disponível em: 
<http://www.airfoiltools.com/ >Acesso em 17 set. 2016. 
 

ANEEL.Disponível em: 
<http://www.aneel.gov.br/ > Acesso em 3 jul. 2016. 
 

CORBYN e LITTLE, Andrew e Matthew . Fibre glass wind turbine blade 
manufacturing guide .2008.48 f. versão 1.4. Philippines 
 

CRESESB. Atlas do Potencial Eólico. Disponível em: 
<http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=atlas_eolico&© ª�	��� 	� 2' �
��

2'16. 
 

EVOLUCAOENERGIAEOLICA. Disponível em: 
< https://evolucaoenergiaeolica.wordpress.com/aerogerador-de-eixo-
horizontal/custo-comparativo/> Acesso em 18 nov. 2016. 
 

EVOLUÇÃOAALP. Mecanismos de Geração dos Ventos. Disponível em: 
<https://evolucaoaalp.wordpress.com/2012/06/19/mecanismos-de-geracao-dos-
ventos/© Acesso em 09 set. 2016 

FADIGAS, Eliane A. Faria Amaral. Energia Eólica.1 ed. São Paulo:Manole,2011. 

 

GEOCITIES. Fisíca. Disponível em: 
<http://www.geocities.ws/fisica_classica/© ª�	��� 	� 21 �	�. 2016. 
 

«¬¬«��. GOOGLEmaps. Disponível em: 
< https://www.google.com.br/maps/@-26.661137, -50.983200-
,1231m/data=!3m1!1e3 > Acesso em 20 nov. 2016. 
 

HENN, Érico Antônio Lopes. Máquinas de Fluído. 2ed. Santa Maria:Ufsm,2006. 

 

______, Érico Antônio Lopes. Máquinas de Fluído. 3ed. Santa Maria:Ufsm,2012. 

 



85 
 

IPEVS. Instituto de Pesquisa em Vida Selvagem e Meio Ambiente. Disponível em: 
http://ipevs.org.br/blog/?tag=energia-eolica Acesso em 2 ago. 2016 

INMET.Disponível em: 
<http://www.inmet.gov.br/portal/©  Acesso em 2 nov. 2016 

KONFLANZ, Cloves. Projeto de um sistema de geração de energia elétrica do tipo 
eólica para uma residência localizada na cidade de caçador-sc. 2012. 95 f. Trabalho 
de conclusão de curso, universidade alto vale do rio do peixe- uniarp 
curso de engenharia de controle e automação. 
 

LIMA,Thiago Novelli de Abreu .Projeto de um protótipo de uma turbina eólica de eixo 
horizontal .2015. 99 f. Projeto de Graduação do Curso de Engenharia Mecânica da 
Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 

NASA.Disponível em: 
<https://www.nasa.gov/© Acesso em 12 nov2016. 

 

NREL.Airfoils. Disponível em: 
<https://wind.nrel.gov/airfoils/AirfoilFamilies.html© Acesso em 12 ago. 2016. 
 

¯°±²³´ Maria Fernanda.  Potencial eólico de uma determinada região do município 
de caçador – sc utilizando o software windographer.2015.73 f. Trabalho de 
conclusão do curso de Controle e Automação-Universidade Alto Vale do Rio do 
Peixe – UNIARP, Campus Caçador. 
 

TAVARES ,Fernando César de C. J . Qblade-Utilização do software para o design de 
turbinas eólicas.2016 .32 f . GT-Certificação- Escola de Engenharia de Pernanbuco. 
Recife/PB. 
 

UFRGS. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em: 
<https://www.ufrgs.br/sieolica/hist.html© ª�	��� 	� 22 ago. 2016. 

UFRGS. Instituto da Física.Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível 
em: 
<http://www.if.ufrgs.br/mpef/mef008/mef008_02/Berenice/aula4.html ©ª�	��� 	� 22 
�
�� 2'16� 

UNIARP. Universidade Alto Vale do Rio do Peixe. Normalização 2013. 97fls. 
2013.Universidade Alto Vale do Rio do Peixe. Caçador/SC. Disponível em: 
<http://www.uniarp.edu.br© ª�	��� 	�µ 10/08/2016. 
 
 
 



86 
 

VOGT, Hans Heinrich. Análise estrutural de pás de gerador eólico de pequeno porte 
feitas de fibra vegetal brasileira.2010.130 f. Dissertação de Mestrado em Ciências 
Físicas Aplicadas do Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual do 
Ceará.   
 

��b¶��� Guilherme München. Projeto aerodinâmico de pás de turbinas eólicas de 
eixo horizontal .2007. 76 f.  Trabalho de Conclusão de Curso -  Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Faculdade de Engenharia – FENG 
Departamento de Engenharia Mecânica e Mecatrônica – DEMM   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Anexo 1- Dados da NASA obtidos no Software 
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