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A palavra do momento é sustentabilidade. A humanidade está prestes a exaurir recursos 

naturais e extinguir a biodiversidade em busca de energia e desenvolvimento. O Brasil, 

apesar de ter sua matriz energética majoritariamente composta por hidrelétricas, ainda 

afeta bastante o meio ambiente com obras de infraestrutura. Além disso, 

aproximadamente 1 milhão de lares brasileiros não contam com recursos básicos para 

sobrevivência, vivendo literalmente no escuro. Este trabalho se propõe a iniciar o 

desenvolvimento de um dispositivo que, através da energia contida nas correntezas dos 

rios, seja capaz de levar energia elétrica para as comunidades mais afastadas dos centros 

urbanos sem gerar resíduos ou modificar o ecossistema. Por meio da análise do estilo de 

vida de uma comunidade ribeirinha e considerando requisitos estratégicos de bom 

funcionamento de uma turbina, o trabalho visa dimensionar a geometria ideal para as pás 
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 Introdução 

O cenário mundial do consumo energético é crítico. No século XXI, a 

demanda crescente por energia faz o homem explorar recursos energéticos 

até a exaustão. As futuras projeções sobre o consumo exagerado desses 

recursos somado ao enorme desbalanceamento entre oferta e demanda são 

os principais indicativos de que chegou a hora da humanidade buscar com 

mais garra alternativas de menor impacto ambiental para atender suas 

necessidades energéticas. 

 

Figura 1 Consumo energético mundial por setor(World Resources Institute – 2003) 

Ao longo das últimas décadas, o uso de projetos exóticos para a geração 

de energia renovável vem aumentando significativamente. Dispositivos que 

antes eram considerados extremamente inovadores, hoje já são realidades 

comerciais e fornecem soluções economicamente viáveis aos sistemas 

convencionais de geração baseados em queima de combustíveis fosseis, 

biomassa, hidrelétricas, nuclear e outras formas de produção centralizada de 

energia.  

Tecnologias de geração renovável são aquelas que transformam recursos 

naturais em energia sem agredir de forma permanente o ambiente em que 



 
 

estão trabalhando. Recursos renováveis são aqueles cuja utilização não afeta 

sua disponibilidade futura ou ambiente. Vale ressaltar que um recurso 

renovável pode deixar de ser renovável se utilizado de maneira 

indiscriminada. Usinas hidrelétricas, por exemplo, deixam de ser uma 

alternativa viável se observarmos o grande impacto ambiental e social 

causado pelas enormes áreas alagadas requisitadas para a sua 

implementação.  

No Brasil, a utilização de grandes usinas hidrelétricas, apesar de produzir 

uma enorme quantidade de energia e conseguir suprir a necessidade de 

grande parte da população, acaba por gerar também dois problemas: o seu 

crescimento implica na devastação de ecossistemas e algumas regiões mais 

afastadas de centros urbanos acabam sendo esquecidas pela malha de 

distribuição. Portanto, apostar na estratégia de geração descentralizada 

aproveitando o potencial energético presente na enorme bacia hidrográfica 

do país pode ser uma das soluções para o problema de acessibilidade 

energética de algumas comunidades do interior do país.  

 

 Motivação 

2.1. Razão ambiental 

O aquecimento global é uma das principais razões e motivações das 

pesquisas por tecnologias limpas de geração de energia. Apesar do aumento 

da temperatura média global estar relacionado a um ciclo térmico natural do 

planeta, o aumento das emissões de gases do efeito estufa, como dióxido de 

carbono, metano e óxidos nitrosos, acaba potencializando o efeito de 

aumento de temperatura. Esses gases são jogados na atmosfera. Como 

consequências, podemos enunciar o aumento do nível do mar alagando 

regiões de baixas altitudes, extinção de espécies de plantas e animais, 

desertificação e desastres climáticos.  



 
 

 

Figura 2: Usina Hidrelétrica com barragem1 

Além disso, a geração de energia convencional também polui em escala 

local. A queima de combustíveis piora a qualidade do ar, traz partículas que 

reduzem a qualidade respiratória da população e promove o acontecimento 

de chuvas ácidas. Em sistemas menores, a poluição sonora e visual também 

são fatores que reduzem a qualidade de vida, além de possíveis vazamentos 

que podem trazer prejuízos ambientais. 

 

2.2. Razão socioeconômica  

A pesquisa e implementação de tecnologias de geração de energia limpas 

trazem uma série de benefícios que são de interesse governamental.  

Os métodos convencionais de geração de energia utilizam recursos 

concentrados de maneira intensiva e demandam uma exploração constante 

de mais recursos naturais. 

                                                 
1 Disponível em <https://bit.ly/2RCZyaU>. Acesso em: 15/08/2018 



 
 

 

Figura 3 Casa de população ribeirinha2 

A utilização de combustíveis fósseis drena a economia local: a compra de 

combustível rende lucros às companhias petrolíferas que são, em sua maior 

parte, externas às comunidades, o que acaba diminuindo o poder de compra 

da população em questão. Quando um dispositivo de geração local é 

empregado, o dinheiro que antes era gasto com combustível, agora circula 

na comunidade através do comercio e prestação de serviços. 

Por último, o caráter inclusivo que a tecnologia pode proporcionar. No 

mundo, aproximadamente 1,5 bilhões de pessoas vivem sem energia elétrica. 

Segundo BATALHA, T. P. (2014), no Brasil são aproximadamente 1 milhão de 

lares sem luz e isso se deve principalmente a dificuldade de transmitir 

energia elétrica de qualidade até essas comunidades.   

 

Figura 4 Matriz energética brasileira3   

                                                 
2 Disponível em <https://bit.ly/2SVXWh3>. Acesso em 17/07/2018. 
3 Disponível em <https://bit.ly/2JrgFew/>. Acesso em: 5 ago. 2018 



 
 

 A dualidade energética no Brasil 

O Brasil possui um enorme potencial de geração de energia através de 

correntes de rios e marés. A bacia hidrográfica brasileira se destaca por sua 

gigantesca capacidade energética devido ao expressivo número rios com 

trechos navegáveis e grande potencial hidráulico. 

 

Figura 5 Potencial hidrelétrico do Brasil (CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS – ELETROBRAS. 
Sistema de informação do potencial hidrelétrico brasileiro – SIPOT. Rio de Janeiro, 2003). 

 

O país possui muitos rios com grande volume d’água, em sua maioria 

devido ao clima úmido característico do Brasil e ao grande volume de 

precipitações. Em adição a isso, existem inúmeros casos de rios que correm 

sobre planaltos e depressões, o que aumenta ainda mais o potencial 

energético natural.  

A maioria dos rios possui drenagem exorréica, isto é, rios que desaguam 

em estuário nos oceanos. O largo canal característico do estuário evita que 

sedimentos se depositem ao longo do leito, o que favorece a instalação de 

turbinas hidrocinéticas. 

A bacia Amazônica, por exemplo, é uma das maiores bacias hidrográficas 

do mundo, com cerca de 7.050.000 quilômetros quadrados. O rio Amazonas 

é o maior rio dessa região e apresenta uma vazão média anual no oceano 



 
 

Atlântico de 1,8 × 105 𝑚3𝑠−1, o que configura um quinto do fluxo pluvial 

do mundo. Seu estuário possui 330km de largura e suas correntezas podem 

atingir velocidades de até 2,19m/s. 

Ao mesmo tempo que a região amazônica apresenta tanta riqueza 

energética, possui uma densidade demográfica baixíssima, tendo uma 

pequena concentração urbana nos arredores de Manaus e Belém e pequenas 

comunidades mais afastadas, conhecidas como comunidades ribeirinhas. A 

maioria dessas comunidades vive com sérios problemas de infraestrutura, 

sendo o acesso à energia elétrica um deles. Nesse caso, a utilização de 

turbinas hidrocinéticas é uma excelente alternativa, uma vez que é capaz de 

gerar energia de forma descentralizada, com baixíssimo impacto ambiental 

e ainda não necessita de investimentos em linhas de transmissão, resultando 

em um empreendimento “environmental friendly” , de baixo custo e com um 

poder de inclusão social no que diz respeito a aumentar a acessibilidade a 

energia elétrica nessas comunidades carentes.  

 

 

Figura 6 Mapa hidrográfico da bacia Amazônica na região de Manaus (CENTRAIS ELÉTRICAS 
BRASILEIRAS – ELETROBRAS. Atlas do potencial hidrelétrico brasileiro. Rio de Janeiro, 2003). 



 
 

 

 A energia hidrelétrica 

4.1. Princípios de funcionamento da usina 

As usinas hidrelétricas são instalações que produzem energia elétrica 

usando a correnteza dos rios como fonte de energia. Para gerar energia, as 

hidrelétricas de grande porte utilizam os desníveis naturais dos rios ou 

constroem barragens para criar um reservatório que será utilizado pela 

hidrelétrica para acumular energia potencial. Esta água represada é 

conduzida por meio de tubulações até a turbina. A energia potencial existente 

entre o nível do reservatório antes da barragem e depois dela é convertida 

em energia cinética através do giro da turbina. A turbina está ligada por um 

eixo a um gerador de energia elétrica que também entra em movimento. No 

gerador a energia cinética é transformada em energia elétrica. 

Diversos parâmetros de projeto são estudados para a construção de uma 

usina hidrelétrica. Todos eles são interdependentes, ou seja, cada etapa 

interfere na próxima. Dentre os parâmetros mais importantes temos: altura 

entre o nível da barragem e o nível do rio; vazão; capacidade instalada; tipo 

da turbina que será utilizada; localização; tipo da barragem e reservatório. 

 

4.2.  Tipos de reservatório 

Existem dois tipos de reservatórios: 

• Acumulação: Geralmente localizados na cabeceira dos rios, em 

locais de altas quedas d’água, dado o seu grande porte permitem 

o acúmulo de grande quantidade de água e funcionam como 

estoques a serem utilizados em períodos de seca. Além disso, 

como estão localizados acima das demais hidrelétricas 

instaladas no decorrer do rio, regulam a vazão da água que irá 

fluir para elas, de forma a permitir a operação integrada do 



 
 

conjunto de usinas. Neste tipo de usina a produção de energia 

elétrica é mais constante. 

• Fio d’água: Este tipo de reservatório e utilizado em rios que 

tem vazão maior ou igual que o necessário para atender a 

demanda máxima prevista pela usina. A usina trabalha apenas 

com a vazão natural do rio, logo o volume do reservatório, 

quando é instalado, é desprezado e utilizado em grande parte 

para desviar a água para o circuito de adução, porém usinas de 

fio d’água geralmente não apresentam reservatórios.  

 

 

        Figura 7: Reservatório de fio d'água4              

 

Figura 8 Reservatório de acumulação5 

                                                 
4 Disponível em <https://bit.ly/2SilZBA>. Acesso em> 17/07/2018 
5 Disponível em <https://bit.ly/2SStDHV>. Acesso em> 17/07/2018 



 
 

4.3. Gerador 

O gerador é o coração da usina hidrelétrica. O gerador rotaciona uma série 

de imãs dentro de bobinas utilizando como fonte de energia a energia 

potencial da queda d’água. Este processo move os elétrons, produzindo 

corrente elétrica. Quando a turbina gira, o excitador envia corrente elétrica 

para o rotor. O rotor é uma série de grandes eletroímãs que se movem dentro 

de uma espiral de fios de cobre de alta pressão, chamada estator. O campo 

magnético entre a espiral e os ímãs cria uma corrente elétrica. 

 

Figura 9 Exemplo de Gerador6 

4.4.  Vertedouro 

O vertedouro serve para que não ocorra transbordamento no reservatório 

da usina. Ele permite a saída de água do reservatório para que o nível ideal 

de volume de água no reservatório seja mantido. Geralmente são utilizados 

em épocas de chuva ou quando a quantidade de água ultrapassa o necessário 

para armazenamento e produção de energia. 

 

4.5.  Classificação das Hidrelétricas 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) adota três classificações: 

• Centrais Geradoras Hidrelétricas com até 1 MW de potência 

instalada; 

                                                 
6 Disponível em < https://bit.ly/2ElSx9N>. Acesso em: 18/08/2018 



 
 

• Pequenas Centrais Hidrelétricas entre 1,1 MW e 30 MW de 

potência instalada; 

• Usina Hidrelétrica de Energia com mais de 30 MW. 

O potencial da usina também determina as dimensões da rede de 

transmissão que será necessária para levar a energia até o centro de consumo. 

Quanto maior a usina, mais distante ela tende a estar dos grandes centros. 

Para usinas hidrelétricas com mais de 30 MW é necessário a construção 

de grandes linhas de transmissão em tensões alta e extra alta (de 230 

quilovolts a 750 quilovolts) que, muitas vezes, atravessam o território de 

vários estados. Já as PCHs e CGHs, instaladas junto a pequenas quedas 

d’águas, no geral abastecem pequenos centros consumidores e não 

necessitam de instalações tão sofisticadas para o transporte de energia. 

 

4.6.  Vantagens e desvantagens da usina hidrelétrica 

4.6.1. Vantagens 

A maior vantagem de usinas hidrelétricas é o uso de uma fonte de energia 

renovável e que não emite gases tóxicos para o meio ambiente. Além disso 

comparada com outros recursos utilizados para produção de energia elétrica 

apresenta um custo menor de suprimento. 

 

4.6.2. Desvantagens 

As desvantagens de usinas hidrelétricas apresentam problemas 

ambientais e de custo de implementação.  

Os problemas ambientais causados pela instalação de usinas hidrelétricas 

ocorrem principalmente pela alteração da paisagem local e do volume de 

água nos rios, esses fatos causam desmatamentos, morte da fauna e da flora 

do local, inundações de áreas verdes e deslocamento das famílias que moram 

nas redondezas. 



 
 

 Já os problemas custo de implementação se devem pelo fato de que a 

instalação de uma usina hidrelétrica requer um grande capital. Geralmente 

projetos de usinas hidrelétricas necessitam de grande investimento por parte 

do país. 

Segundo a PNE 2030, são três os principais itens de custo que compõem 

o investimento em uma usina hidrelétrica. São eles: 

• Meio ambiente; Aquisição de terrenos para a formação do 

reservatório; Canteiro de obras; Áreas de empréstimo e vila 

residencial; Relocações de estradas de rodagem, de ferro, de 

pontes, de linhas de transmissão e subestações e de linhas 

telefônicas; 

• Relocações de populações: Compreendendo indenizações; 

Aquisições de terras para a implantação de projetos de 

reassentamento rural e relocação de cidades e vilas, incluindo 

obras de infraestrutura e equipamentos sociais coletivos 

requeridos em cada caso; Recomposição ou relocação da 

infraestrutura regional; Custo de limpeza da área do 

reservatório. 

• Obras civis; Execução das obras civis da casa de força 

construção da vila de operadores; Execução do desvio do rio; 

Construção da barragem e do vertedouro; Construção ou 

relocação das estradas de acesso e pontes; Equipamentos; 

Custos de aquisições e montagem das turbinas, geradores, 

pontes rolantes, guindastes, comportas, condutos forçados, 

entre outros. 

 

 

 

 



 
 

 A geração hidrelétrica 

Para gerar energia hidrocinética aproveitando a corrente dos rios é 

necessário utilizar uma turbina com duas ou mais pás acopladas a um gerador 

elétrico.  

 

5.1. Generalidades 

As Turbinas Hidráulicas são máquinas motrizes que, devido à direção das 

pás de seu receptor, conseguem determinar uma rotação em torno do seu 

eixo. A ocorrência de um fluxo através da turbina gera forças que dão ao 

eixo potência e movimento desejados. Neste tipo de máquina, a água atua 

em virtude de sua velocidade, diferentemente de em outras máquinas 

motrizes. 

As pás (ou palhetas), são ligadas ao rotor, podendo ser ajustadas para 

controlar características como potência e velocidade de giro. Seu eixo conta 

com mancais de escora e contra-escora e mancais guia, responsáveis pela 

fixação do giro. 

Alguns componentes são comuns à maioria das turbinas, e eles são: 

• Distribuidor: Responsável por direcionar a água ao rotor; 

modificar a sua vazão através do controle da abertura de saída 

do distribuidor; transformar total ou parcialmente a energia de 

pressão em energia cinética antes da entrada no rotor. 

 

Figura 10 Distribuidor7 

                                                 
7 Disponível em <https://bit.ly/2NkBojT>. Acesso em 18/08/2018. 



 
 

• Rotor: É um órgão equipado com pás fixas ou ajustáveis. Este 

componente gira em torno de um eixo e é responsável por 

converter em trabalho mecânico a energia hidráulica contida no 

fluxo. 

 

Figura 11 Rotor8 

• Tubo de sucção: Recuperar o desnível de altura entre a saída da 

roda e o nível do canal de fuga; recuperar parcialmente a energia 

cinética da velocidade da água na saída do rotor. 

 

Figura 12Tubo de sucção9 

• Carcaça: Uniformiza a descarga de água em todos os canais 

formados pelas pás do distribuidor. 

                                                 
8 Disponível em <https://bit.ly/2SiJBWG>. Acesso em 21/08/2018 
9 Disponível em < https://bit.ly/2ElSTgD>. Acesso em 21/08/2018 
 



 
 

 

Figura 13 Carcaça10 

 

5.2. Classificação de turbinas hidráulicas 

As turbinas hidráulicas podem ser agrupadas de acordo com a seguinte 

nomenclatura: 

• Radial: A partícula líquida, quando em contato com as pás do 

rotor, se mantem num plano normal ao eixo da turbina. 

• Axial: A partícula líquida percorre uma trajetória contida em 

superfícies cilíndricas de revolução 

• Mista: A partícula líquida passa progressivamente de uma 

trajetória radial para axial. 

• Tangencial: A água é lançada ao rotor tangencialmente. 

• Ação total: A água é lançada simultaneamente sobre todas as 

pás do rotor. 

• Ação parcial: A água atua a cada instante em um número 

específico de pás 

• Ação ou Impulso: A pressão cai até a atmosférica ao sair do 

distribuidor. A energia cinética da água na saída do distribuidor 

e diminui ao bater nas pás. 

                                                 
10 Disponível em <https://bit.ly/2VfgfdJ>. Acesso em 21/08/2018 



 
 

• Reação: A energia de pressão cai desde a entrada no distribuidor 

até a saída das pás, recuperando a energia ao passar pelo tubo 

de sucção. 

 

 Tipos de turbina 

6.1. Turbina Francis 

Em 1874, nos EUA, o inglês James Bicheno Francis (1815-1892) foi 

encarregado de fazer um estudo sobre o aproveitamento e otimização da 

turbina centrípeta de desnível de rio de Samuel Dowd (1804-1879). As 

modificações sugeridas por Francis foram muito importantes e por isso a 

turbina modificada acabou levando o seu nome.  

As turbinas Francis usam o tubo de sucção para encaminhar a água da 

saída do rotor para o poço. O tubo de sucção faz com que a água escoe 

continuamente em vez de ser diretamente descarregada na atmosfera. A 

distribuição da água no rotor é feita pelas pás diretrizes, que distribuem 

igualmente a água sobre todas as pás do rotor. Em geral, o escoamento varia 

90º entre a saída e a entrada. 

 

11 

6.2. Turbina Kaplan 

Criadas pelo engenheiro Victor Kaplan, foi um estudo de melhorias a 

serem implementadas à turbina Hélice, sendo também conhecida como 

hélice de pás reguláveis. O ângulo de inclinação das pás varia conforme a 

                                                 
11 Disponível em <https://bit.ly/2X9LTuK>. Acesso em 22/08/2018 

Figura 14 turbina Francis 



 
 

descarga e essa mudança no rotor não causa uma alteração significativa no 

seu rendimento. O dispositivo responsável pela regulagem do ângulo das pás 

fica alojado numa ogiva e é controlado por um regulador de velocidades.  

Os principais componentes da turbina Kaplan são o distribuidor, as pás 

reguláveis chamadas diretrizes, o rotor, o tubo de sucção e a caixa espiral. 

 

Figura 15 Turbina Kaplan12 

 

6.3. Turbina Pelton 

A turbina Pelton foi criada por Allan Lester Pelton. O conceito da turbina 

Pelton veio de um estudo em rodas d’água, que posterior mente se tornou a 

turbina como conhecemos hoje. 

Os componentes principais dessa turbina são um distribuidor com 

formato de bocal injetor que proporciona um jato cilíndrico na direção das 

pás do rotor. As pás do rotor possuem formato de concha e ficam ligadas à 

um disco que gira em torno do eixo. É um tipo de turbina bastante versátil, 

sendo aplicada em altas ou baixas quedas. 

 

Figura 16 Turbina Pelton13 

                                                 
12 Disponível em <https://bit.ly/2X9LTuK>. Acesso em 22/08/2018 
13 Disponível em < https://bit.ly/2SQCnOQ>. Acesso em 22/08/2018 



 
 

6.4. Turbina Gorlov 

A turbina Gorlov, que é o foco deste trabalho, é uma turbina que possui 

pás helicoidais. Foi projetada pelo professor Alexander M. Gorlov e ganhou 

em 2001 o prêmio ASME Thomas Edison de patentes.  

A grande diferença entre a turbina Gorlov e a maioria das outras turbinas 

é que ela é uma turbina que possui seu eixo principal de rotação 

perpendicular ao fluxo de fluido. Isso é muito interessante quando não 

podemos direcionar a corrente, em casos eólicos, por exemplo. 

Essa turbina foi projetada para aplicações em micro geração e pequenas 

quedas. Também não precisa de barragem, o que é uma característica 

bastante relevante, uma vez que isso elimina o risco de falha da barragem, 

diminuir os custos de engenharia e também os efeitos ambientais.  

 

14 

 Famílias de turbinas 

As turbinas podem ser subdivididas em dois grupos grandes quando 

classificadas quanto a orientação de seus eixos. Temos então as turbinas de 

eixo vertical e eixo horizontal. 

                                                 
14 Disponível em < https://bit.ly/2GV9oSO>. Acesso em 22/08/2018 

Figura 17: Turbina Gorlov 

 

 



 
 

 

Figura 18 Famiílias de turbinas15 

 

 

As turbinas de eixo horizontal são atravessadas pelo fluido de trabalho 

paralelamente ao eixo que a liga ao gerador. Alguns de seus tipos mais 

comuns são a Francis, Kaplan e Pelton e são bastante empregadas em usinas 

hidrelétricas comuns. 

As turbinas de eixo vertical são atravessadas pelo fluido de trabalho 

perpendicularmente ao eixo que a liga ao gerador. São turbinas em geral 

utilizadas em aplicações eólicas e seus tipos mais comuns são a Darrieus e 

Tipo H. A turbina Gorlov é um modelo mais moderno voltado para 

aplicações hidrocinéticas.  

 

7.1. Vantagens do eixo vertical 

Tendo em vista que o objetivo do trabalho é projetar uma turbina que será 

utilizada na geração de energia em locais afastados de centros urbanos em 

regiões florestais, o fator ambiental é crucial para o desenvolvimento do 

projeto. Neste caso, as turbinas de eixo vertical apresentam algumas 

vantagens sobre as de eixo horizontal.  

                                                 
15 Imagem de elaboração própria 



 
 

Um desafio para este projeto seria a transmissão de energia. Os geradores 

hidrocinéticos convencionais precisam transmitir para fora d’água a energia 

gerada. No caso de utilizar uma turbina de eixo vertical, é possível operar a 

baixas profundidades com o gerador fora d’água, facilitando muito o 

requisito de transmissão de energia. Além disso, pode-se fazer o chamado 

“empilhamento”, que nada mais é do que acoplar várias turbinas em um eixo 

mais longo fazendo uma espécie de cerca, aproveitando mais o fluxo. Isso 

torna o gerador mais versátil por poder ser aplicado em canais de diversas 

profundidades e larguras. 

 

 

Outra grande vantagem é que as turbinas de eixo horizontal são menos 

propensas à cavitação, que é um defeito muito comum em turbinas e outras 

máquinas com pás rotatórias. Pelo fato de que esta família de turbinas girar 

numa velocidade menor que as turbinas de eixo horizontal nessa aplicação, 

o fenômeno da cavitação é menos intenso, prolongando a vida útil da turbina.  

Por último, as pás das turbinas de eixo vertical são menores que as pás de 

turbinas de eixo horizontal em operação análoga, o que facilita muito o 

transporte e instalação do dispositivo no local de operação. Isso é um fator 

importante também, uma vez que o projeto visa a colocação da turbina em 

locais de difícil acesso. 

Figura 19: Empilhamento e gerador na superfície [2] 
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7.2. A turbina Gorlov 

A turbina Gorlov, que é o foco deste trabalho, é uma turbina que possui 

pás helicoidais. Foi projetada pelo professor Alexander M. Gorlov e ganhou 

em 2001 o prêmio ASME Thomas Edison de patentes.  (repetido) 

A grande diferença entre a turbina Gorlov e a maioria das outras turbinas 

é que ela é uma turbina que possui seu eixo principal de rotação 

perpendicular ao fluxo de fluido. Isso é muito interessante quando não 

podemos direcionar a corrente, em casos eólicos, por exemplo. 

Essa turbina foi projetada para aplicações em micro geração e pequenas 

quedas. Também não precisa de barragem, o que é uma característica 

bastante relevante, uma vez que isso elimina o risco de falha da barragem, 

diminuir os custos de engenharia e também os efeitos ambientais.  

Suas pás possuem um design helicoidal, o que garante uma maior tração 

nas pás e consequentemente uma maior eficiência em aplicações 

hidrocinéticas. Sua velocidade de rotação menor permite que peixes notem 

a turbina e se afastem dela, evitando acidentes e incômodos a vida marina. 

Além disso, por conta também de sua velocidade angular baixa, menos 

turbulência e ruído é gerado.  

                                                 
16 Disponível em < https://bit.ly/2BQig8N>. Acesso em:25/08/2018 

Figura 20: Cavitação em pá de turbina 
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 Metodologia de desenvolvimento do trabalho 

Para o melhor gerenciamento e organização do trabalho, será adotada a 

seguinte metodologia para o desenvolvimento do projeto: 

 

 Modelagem da demanda energética 

A ideia do trabalho é projetar um gerador hidrocinético para auxiliar o 

abastecimento energético de comunidades isoladas na Amazônia. Para isso 

é importante caracterizar a necessidade energética da comunidade. Como o 

objetivo do trabalho é projetar um equipamento versátil, a ideia é observar 

perfil de consumo de uma comunidade de tamanho médio e com esses dados 

descobrir qual é a necessidade da comunidade e a partir disso projetar uma 

turbina versátil, que atenda a essa demanda e possivelmente a outras.  

O trabalho de SILVA, SIMONE, S. C. (2006) estudou o estilo de vida de 

comunidades ribeirinhas e, através dele, foi possível conseguir sobre os 

eletrodomésticos presentes em uma comunidade ribeirinha localizada no 

interior do Pará, chamada Araraiana. O projeto será desenvolvido baseando-

se em estimativas seguras da demanda energética deste povoado. 

                                                 
17 Disponível em < https://bit.ly/2SRo78n>. Acesso em: 25/08/2018.  

Figura 21: Professor Alexander Gorlov 
e o protótipo da sua turbina 

Figura 22: Metodologia do projeto 

https://bit.ly/2SRo78n


 
 

 

9.1. A demanda energética da comunidade 

Essa comunidade ribeirinha possui 23 famílias somando um total de 130 

pessoas. A maior fatia da população possui de 10 a 14 anos e a parcela mais 

velha é bem menor, o que caracteriza uma população majoritariamente 

jovem e com mais mulheres que homens.  As habitações se localizam ao leito 

do rio Araraiana e distam em média 300 metros uma das outras.  

 

 

 

Figura 23: Localização da comunidade 

Figura 25: Gráfico etário [11] 

Figura 24: Disposição das casas [11] 



 
 

As casas possuem em média 3 cômodos e poucos utensílios domésticos 

como fogões, rádios, televisões. Na tabela abaixo foi feita uma estimativa da 

quantidade de equipamentos domésticos existem na comunidade, para que 

com isso seja possível dimensionar a demanda energética da população. 

 

Eletrodomésticos Quantidade Potência(watts) 
Horas ligados 

por dia 

Gasto diário 

(KWh) 

Gasto mensal 

(KWh) 

Gasto por hora 

(KWh) 

Fogão a gás 8 60 2 0,96 28,8 0,48 

Rádio médio 15 35 8 4,2 126 0,525 

Televisão 18'' 6 70 6 2,52 75,6 0,42 

Lâmpadas 34 40 4 5,44 163,2 1,36 

Total - - - 13,12 393,6 

 

 

9.2. Curva de carga 

Além de ter conhecimento sobre o a demanda energética bruta da 

comunidade, é importante conhecer a sua curva de carga. A curva de carga 

é um gráfico que indica através de um registro horário durante um período 

diário a demanda energética durante o dia. O consumo energético por uma 

população nunca é constante por causa do dinamismo e hábitos de cada 

integrante dessa comunidade. Por isso, o consumo diário apresenta picos e 

depressões dependentes dos hábitos diários daquela população.  

Levando em consideração o estilo de vida das pessoas que vivem nesta 

comunidade, seus eletrodomésticos e as necessidades diárias do ser humano, 

foi possível gerar uma curva de carga estimada para este povoado.  

Tabela 1: Demanda energética 



 
 

Figura 26: Curva de carga da comunidade Araraiana 

 

Desse gráfico, descobrimos que o pico de demanda energética acontece 

entre as 18 e 19h e é de 2,4kWh. Então, de posse dessa informação, o projeto 

do gerador deve suprir essa necessidade energética sempre para que não falte 

energia para esta população ribeirinha.  

 

 Dimensionamento da turbina 

A partir dos dados obtidos através da análise da demanda energética da 

população em questão, o objetivo desta etapa fica mais claro. Nesta parte do 

projeto, é de extrema importância dimensionar a turbina e seus componentes 

projetados para que o objetivo do projeto seja atingido da melhor forma 

possível.  

Para isso, será necessário utilizar um embasamento teórico da área de 

mecânica dos fluidos, que será explicado a seguir.  

 

 

 

 



 
 

10.1. Potência de turbinas 

10.1.1. A equação de Bernoulli 

De acordo com Bernoulli, a quantidade de energia contida em um fluido 

é: 

𝑧 +
𝑝

𝜌𝑔
+

𝑉2

2𝑔
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 Onde z é a altura relativa à uma linha de base; 
𝑝

𝜌𝑔
 é a energia de pressão; 

𝑉2

2𝑔
 é a energia cinética do fluido.  

Diferentemente da maioria das turbinas empregadas em usinas 

hidrelétricas, a turbina Gorlov trabalha em situações onde o termo cinético é 

o dominante, isto é, quando não há a necessidade de construção de barragens 

ou qualquer tipo de contenção do fluido para obter energia potencial. 

 

10.1.2. Potência de turbinas 

Para entender melhor quanta energia pode ser convertida na turbina, 

devemos começar entendendo a equação que indica a quantidade de energia 

contida em um fluido:  

 

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑃𝑄 

Onde: 

𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 =  𝜌
𝑈²

2
 

𝑄 = 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝑈𝐴 

 

Portanto, a potência contida num fluido em movimento é: 

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
1

2
𝜌𝐴𝑈³ 

Onde: 

 ρ = densidade do fluido 



 
 

   U = velocidade do fluxo 

 A = área de seção transversal da turbina 

Com essa equação, podemos descobrir a quantidade de energia a turbina 

é capaz extrair do fluxo: 

 

𝑃 =  𝐶𝑝

1

2
𝜌𝐴𝑈³ 

Onde: 

P = potência (Watts) 

             𝐶𝑝= Coeficiente de performance da turbina 

            𝜌 = densidade do fluido (Kg/m³) 

A = área de seção transversal da turbina (m²) 

         U = velocidade do fluxo (m/s) 

 

Em ambientes de teste, a turbina Gorlov apresentou uma eficiência de 

aproximadamente 35%, segundo dados da pesquisa de HAN, SANG-HUN et al. 

(2009). 

 

10.2. Decisão de tamanho da turbina 

O principal fator que determinará as dimensões da turbina será a área de 

seção transversal da turbina, indicado na formula enunciada anteriormente 

pela letra A. Para esse cálculo, será utilizado o Cp de 0,35 como indicado no 

trabalho de HAN, SANG-HUN et al. (2009). Claramente, a potência teórica da 

turbina é diretamente proporcional ao tamanho dessa seção transversal, mas 

ao mesmo tempo não queremos que esta seja muito grande, por motivos de 

logística de instalação, efeitos no ecossistema de instalação e por encarecer 

o projeto. 

O número de pás da turbina é uma decisão difícil de tomar. Não há 

estudos que indique qual o critério de decisão do número de pás de uma 



 
 

turbina. Em geral, é preciso estudar caso a caso para tomar essa decisão de 

forma mais precisa. Como a maioria das implementações desse tipo de 

projeto utiliza 3 pás, neste projeto não será diferente. 

Importante salientar a importância de a turbina possuir sua seção 

quadrada. Desta forma é possível garantir uma inércia mais estável para 

dispositivo gerador, fazendo ele vibrar menos, influenciando diretamente na 

vida útil da turbina e diminuindo drasticamente a urgência por manutenções.  

Manipulando a equação de potência teórica, podemos observar que para 

uma potência de 2,4kW obtemos uma turbina de 1,7m², ou seja, 

aproximadamente 1,3m de lado da seção transversal. Projetar uma turbina 

com essas dimensões é arriscado, pois não garante que a necessidade 

energética da comunidade será atendida se houver qualquer aumento de 

consumo energético. 

Usando uma seção de 1,5m de lado teremos uma área de 2,25m². Isso 

resulta numa potência de 3kW. Pode ser que seja uma boa opção, mas ainda 

é possível diminuir o tamanho da turbina de forma a superar ligeiramente o 

pico de demanda da comunidade. 

Usando o tamanho de 1,4m de lado, a fórmula da potência indica que 

seria atingido o patamar de 2,7kW, com uma área de 1,93m². Dessa forma, 

é possível projetar a turbina com um tamanho razoável, superando o pico de 

2,4kW e cumprindo os requisitos de tamanho do projeto. 

 

Figura 27: Seção transversal da turbina em modelo Solidworks 



 
 

 

10.3. Detalhamento de design da turbina 

10.3.1.  Padrão NACA de aerofólios 

Uma importante decisão no projeto de uma turbina é a escolha da seção 

transversal de suas pás. A NACA (National Advisory Committee for 

Aeronautics) é um órgão federal dos Estados Unidos responsável por 

promover e institucionalizar a pesquisa aeronáutica.  

Os aerofólios NACA são descritos por uma série de números seguidos 

pela palavra NACA. Os parâmetros no código numérico podem ser 

introduzidos numa equação que gera a seção transversal do aerofólio e suas 

propriedades. 

 

 

 

 

10.3.2. Design da pá 

Um importante parâmetro de design de pás de turbina é a Solidez. Quanto 

maior a solidez da turbina melhor o arranque da turbina e atinge o torque 

máximo no rotor em velocidades menores. Há estudos que indicam que a 

solidez afeta a performance da turbina mais que o ângulo de ataque das pás. 

Apesar disso, existe um valor máximo para a solidez. Após esse valor 

máximo, o fluxo tende a contornar a turbina, e não interage com os 

mecanismos de geração. De acordo com KEOUGH, R. et al. (2014): 

 

A solidez de uma turbina, σ, pode ser descrita como: 

𝜎 =  
𝐶𝐵

2𝜋𝑅
 

Onde: 

 C = corda da pá 

Figura 28: Logo da NACA 



 
 

 B = número de pás 

 R = raio da turbina 

 

Podemos notar que a solidez da turbina não depende da sua altura. Porém, 

para a finalidade de projeto, precisamos também de φ, ângulo do helicoide 

da pá. Esse ângulo pode ser equacionado da seguinte forma: 

𝜑 =  tan−1
𝐵ℎ

𝜋𝐷
 

Onde: 

 B = número de pás 

 h = altura da turbina 

 D = diâmetro da turbina. 

  

Com esses parâmetros e dados do local de testes podemos finalmente 

produzir um modelo em CAD simplificado. 

 

10.3.3. Cálculo do ângulo do helicoide da pá 

Como mostrado na seção anterior, este ângulo pode ser calculado pela 

equação: 

 

𝜑 =  tan−1
𝐵ℎ

𝜋𝐷
 

 

Para a turbina com 3 pás, 200mm de altura e diâmetro de 200mm, a 

equação retorna: 

𝜑 =  tan−1
(3)(1,4m)

(3,14)(1,4m)
 

𝜑 = 43,68° 

 

 



 
 

10.3.4. Cálculo da corda da pá 

Para chegar ao valor da corda da pá da turbina, é preciso decidir qual o 

valor de solidez será utilizado para o cálculo. Mais uma vez, a decisão é 

bastante subjetiva e não foi encontrado um estudo que indique os critérios de 

decisão para a solidez da turbina. Mais uma vez, seguindo recomendações 

de trabalhos semelhantes, os valores indicados são 0,5 e 0,25. 

Então, manipulando a equação da solidez, podemos obter a expressão 

para a corda da pá: 

 

𝐶 =  
2𝜎𝜋𝑅

𝐵
 

 

De posse desta equação, substituindo valores de solidez e raio, obteremos 

os valores possíveis para a corda da turbina: 

𝐶 =  
2(0,5)(3,14)(0,7𝑚)

3
 

𝐶 =  732mm 

 

𝐶 =  
2(0,25)(3,14)(0,7𝑚)

3
 

𝐶 =  366mm 

 

Com o conhecimento destes valores, agora o próximo passo será escolher 

o perfil de aerofólios para a aplicação. 

 

10.4. Escolhendo o perfil NACA 

Agora que já se tem conhecimento dos parâmetros principais do projeto 

da turbina, é necessário decidir qual o perfil de aerofólio é melhor para essa 

aplicação. A decisão desse perfil afetará o funcionamento do gerador como 

um todo, se ele se aproxima ou se distancia da eficiência prevista na patente 



 
 

e poderá diminuir o risco que algum defeito devido a vibrações do conjunto 

em funcionamento.  

Uma recomendação universal para este tipo de projeto é a utilização de 

perfis simétricos. Isso se explica pelo fato de se tratar de pás helicoidais. Um 

perfil assimétrico com torção em helicoide acabaria por se tornar uma pá 

menos resistente às condições de uso. Portanto, serão estudados perfis 

simétricos simples, como os NACA 0016, 0018 e 0021. 

Para esta etapa do projeto, será utilizado um pacote comercial de 

simulações multifísicas para gerar uma simulação em 2D do escoamento do 

fluido ao redor dos perfis de aerofólio.  

Em mecânica dos fluidos, um importante conceito deverá ser utilizado 

para esta análise. O número de Reynolds de um escoamento é um número 

adimensional que funciona como uma identidade de um escoamento. 

Escoamentos com o mesmo número de Reynolds compartilham uma série de 

semelhanças, o que tornou possível realizar experimentos em escala e 

principalmente comparar efeitos de fluxos de fluidos em diferentes 

geometrias. Este número adimensional é dado pela seguinte expressão: 

 

𝑅𝑒 =  
𝐶𝑣

𝜈
 

 

Onde C é um comprimento específico do escoamento (no caso, a corda 

da pá), 𝑣 é a velocidade do escoamento e 𝜈 é a viscosidade cinemática do 

fluido em estudo.  

A utilização inteligente deste número permite também ganhar tempo em 

simulações. Além de podermos simplificar a geometria do problema afim de 

diminuir o esforço computacional, não será necessário repetir os 

procedimentos para o número de Reynolds menor, pois é de se esperar que 



 
 

se o dispositivo for projetado para sobreviver as condições mais críticas, um 

escoamento mais brando não será um problema na vida da turbina.  

O número de Reynolds para o caso mais crítico é o número obtido com a 

maior corda: 

𝑅𝑒 =  
𝐶𝑣

𝜈
=  

0,73𝑥 2

1,31𝑥10−6
= 1.114.503,8 

 

Agora que já é conhecido o número de Reynolds característico desse 

escoamento, poderemos partir para a execução das simulações. 

A simulação consiste do cálculo de um escoamento de água ao redor dos 

aerofólios com a variação do ângulo de ataque de 0° a 90° e observar a 

atuação das forças de arrasto e sustentação e aparecimento de vórtices na 

geometria 2D.  

 

Figura 29: Tipos de Aerofólio estudados [1] 

 

 Simulação 

11.1. Método de Elementos Finitos 

O Método de Elementos Finitos, ou FEA (Finite Element Analysis) teve 

suas primeiras aplicações modernas nos anos 1940 na área da mecânica 

estrutural, onde engenheiros usaram uma representação reticulada de um 

elemento linear para solucionar as tensões em sólidos contínuos. A partir de 

1950 tornou-se prático escrever problemas de engenharia em uma forma 



 
 

matricial afim de simplificar o cálculo, uma vez que os computadores 

começaram a se tornar uma ferramenta mais acessível aos engenheiros. 

 

11.1.1. Geração de malha 

A geometria que será estudada através do Método dos Elementos Finitos 

precisa ser discretizada em uma rede de nós e elementos, conhecida como 

malha. Quanto mais nós forem colocados na malha, mais densa ela é. A 

malha pode ser refinada alterando o formato de seus elementos e sua 

densidade, sempre visando obter resultados mais próximos do real. Quase 

sempre que a malha é refinada e melhorada, os resultados da análise 

convergem para resultados exatos.  

A geração de malha também passou por uma evolução ao longo do tempo. 

Nos primórdios do método, a malha era gerada manualmente. Se tratava de 

um método muito trabalhoso e que hoje só é usando para ajustar pequenos 

detalhes em malhas complexas. Hoje em dia, as malhas podem ser geradas 

automaticamente ou semiautomaticamente utilizando os algoritmos 

computacionais predefinidos. O objetivo disso é reduzir o esforço humano e 

o tempo de pré-processamento para chegar a uma malha bem modelada.  

 

 

11.2. Procedimento da simulação 

Simulações são um recurso muito utilizado no campo da engenharia. Suas 

aplicações são as mais variadas possíveis, varrendo muito provavelmente 

todas as áreas da engenharia e hoje em dia se tornou uma ferramenta 

indispensável em projetos mais complexos. As simulações multifísicas usam 

técnicas de cálculo numérico para resolver problemas que levariam muito 

tempo para serem resolvidos com cálculos manuais ou até mesmo seriam 

impossíveis de se resolver. Hoje em dia, o mais comum é a utilização de 

pacotes comerciais de simulação que oferecem de forma padronizada 

técnicas de cálculo e modelos físicos, afim de reduzir ao máximo o esforço 



 
 

humano nesta etapa do projeto. Neste trabalho foi utilizado o pacote Ansys 

18.0 versão de estudante, oferecido gratuitamente no site do programa. Esta 

versão possui todos os plugins do pacote profissional, porem limita o número 

de células contidas na malha, afim de evitar que este programa seja usado 

em empreendimentos profissionais. Sendo assim, o seu público alvo são 

estudantes em treinamento. 

Para começar a simulação, é preciso modelar o problema em questão. O 

primeiro passo para isso é definir a geometria do problema. Como se trata de 

um problema em 2D, a geometria em questão será um retângulo que 

contenha em seu interior o formato do aerofólio que será analisado. O 

aerofólio terá 1m de corda e as paredes do seu domínio estão distantes da 

parede do aerofólio, para que não haja qualquer efeito no escoamento.  

 

 

Figura 30: Geometria da simulação 

Em seguida, é importante discretizar o domínio da simulação. Isto é, 

aproximar um problema contínuo por um problema discreto, cuja solução 

está contida em um espaço de dimensão finita. Para isso, é preciso dividir o 

domínio em um número finito de subintervalos de modo a associar a 

formulação matemática do problema a cada ponto dessa subdivisão. Isso é 

feito com a geração de malha. O problema em questão foi discretizado em 

1894 elementos e 1962 nós, usando uma ferramenta chamada “inflation”, 

que permite que uma aresta seja selecionada para que o número de elementos 



 
 

ao redor dela seja aumentado, diminuindo o tamanho deles. Isso é desejado 

uma vez que deseja-se observar a vórticidade no entorno do aerofólio. 

 

Figura 31: Malha produzida no Ansys 

 

Agora que a malha já foi feita, é preciso definir a formulação matemática 

do problema. Isso consiste da escolha do modelo matemático utilizado e 

também a definição das condições de contorno. Para modelar o escoamento 

do fluido foi escolhido o modelo viscoso κ-ε padrão de duas equações. Em 

seguida, é colocado uma condição de não deslizamento na parede do 

aerofólio e velocidade de inlet de água de 1,46m/s em módulo. O outlet é a 

parede da direita do domínio modelada como sendo pressão manométrica 0 

pascal. Com isso e as constantes do material (água líquida) será possível 

realizar a simulação. 

As simulações são feitas para 18 ângulos de ataque no intervalo de 0° a 

90°. Não é necessário que a simulação varra de 0° a 360° porque é esperado 

que os valores obtidos nesse intervalo seja uma repetição dos valores 

encontrados na simulação proposta. Dessa forma, foi possível obter dados 

relevantes sobre as forças hidrodinâmicas que agem sobre cada perfil de 

aerofólio e gerar imagens dos vórtices gerados com o aumento do ângulo de 

ataque. De posse dessas informações, será possível tomar as decisões 

objetivo do trabalho.  

 



 
 

 

 

 Análise e obtenção de dados 

12.1. Dados obtidos 

Para cada aerofólio 2D foi realizado o mesmo procedimento de simulação 

com malhas essencialmente parecidas para que a comparação produza 

análises relevantes. Os dados são registrados em uma planilha com os 

ângulos de ataque, forças de arrasto e sustentação (Fd e Fl ), a relação 
𝐹𝑙

𝐹𝑑
, a 

força resultante e seu ângulo de ação, e finalmente a força tangencial que 

está agindo sobre o aerofólio.  

 

 

 

Além disso, foi falado que seria importante obter dados qualitativos sobre 

a vórticidade desse escoamento sobre o aerofólio. Para isso, foi registrado na 

forma de imagem as linhas de corrente e os contornos de velocidade do 

escoamento, afim de identificar regiões de recirculação no entorno do 

aerofólio. Os vórtices gerados são responsáveis pela vibração das pás e 

diminuição da eficiência da turbina, portanto é um objetivo encontrar a 

geometria que gera vórtices de menor energia.  

Ao longo do procedimento de simulação varrendo os ângulos contidos no 

intervalo de 0° a 90°, foi encontrado em algum ângulo de ataque a formação 

do primeiro vórtice. A imagem do nascimento do vórtice, a sua evolução e 

Figura 32: Forças agindo sobre pá [2] 



 
 

seu contorno de velocidades serão utilizados para agregar valor na análise 

qualitativa da decisão.  

  

 

12.1.1. Dados do NACA0021 

 
Tabela 2: Dados NACA0021 

k-e 

ângulo Fd(N) Fl(N) Fl/Fd resultante ângulo Ft(N) 

0 28,6484 -36,4347 -1,271786 46,3489 -0,90447 -28,648432 

5 34,9865 601,24695 17,185137 602,264 6,51267 17,54880851 

10 51,2676 1192,9495 23,26906 1194,05 11,5278 156,6647492 

15 84,4204 1.697,7673 20,110868 1699,86 16,5211 357,8706793 

20 154,7424 2052,9712 13,267027 2058,79 21,4956 556,7472409 

25 495,7080 1702,3859 3,4342516 1773,09 26,2874 270,1953675 

30 739,4518 1548,5457 2,0941808 1716,04 31,1253 133,8888236 

35 891,7736 1446,7822 1,6223649 1699,54 36,0184 99,34199459 

40 1059,9188 1406,5057 1,3269938 1761,16 40,925 92,13953002 

45 1244,9545 1412,8254 1,134841 1883,08 45,8485 118,7026518 

50 1452,3119 1383,0758 0,952327 2005,52 50,761 125,9694363 

55 1652,0122 1309,149 0,7924572 2107,85 55,6701 124,8368091 

60 1789,6761 1189,561 0,6646795 2148,95 60,5866 135,3519954 

65 1904,0085 1060,3719 0,5569155 2179,37 65,5081 156,3545475 

70 2006,1682 913,17682 0,4551846 2204,22 70,4272 171,9555839 

75 2089,2458 759,6369 0,3635938 2223,06 75,3487 193,0162974 

80 2194,3181 614,80194 0,280179 2278,82 80,2732 224,4223778 

85 2349,2427 473,82932 0,2016945 2396,55 85,199 267,276264 

90 2357,7417 304,41547 0,1291132 2377,31 90,1284 304,41547 

Média 
     

183,0552734 

Figura 33: Exemplo de linhas de corrente e 
contorno de velocidades 



 
 

 

 

 

 

12.1.2. Dados do NACA0018 

Tabela 3: Dados NACA0018 

k-e 

ângulo Fd(N) Fl(N) Fl/Fd resultante ângulo Ft(N) 

0 23,2490 -40,2434 -1,7309746 46,47635 -1,046928 -23,24901 

5 29,2037 599,50482 20,528357 600,2157 6,5221217 23,15768 

10 46,0584 1190,6361 25,8505919 1191,527 11,532132 161,3932 

15 81,6943 1.685,0774 20,6266336 1687,057 16,522353 357,2195 

17 102,1366 1858,1239 18,1925372 1860,929 18,515884 445,5891 

20 172,8811 2041,2301 11,8071307 2048,538 21,486303 535,6867 

25 531,6256 1657,5789 3,11794404 1740,745 26,260437 218,7067 

30 695,5876 1418,9232 2,03989148 1580,248 31,115002 107,0651 

35 775,5376 1238,3707 1,59679002 1461,171 36,011294 75,01704 

40 910,5985 1164,2748 1,27858193 1478,082 40,907055 50,82249 

45 1170,7119 1245,4835 1,06386849 1709,326 45,816334 52,87151 

Figura 34:Linhas de corrente com 26° de ângulo de 
ataque NACA0021 

Figura 35: Contornos de velocidade com ângulo de ataque 26° NACA0021 



 
 

50 1349,9976 1235,3232 0,91505585 1829,895 50,741071 78,55074 

55 1608,5497 1274,7683 0,79249544 2052,429 55,670148 121,6029 

60 1810,7190 1199,859 0,6626423 2172,18 60,585211 133,7489 

65 2007,7247 1116,1935 0,55594948 2297,139 65,507399 163,1137 

70 2175,7051 993,16925 0,45648156 2391,668 70,428231 189,1388 

75 2304,7646 833,85004 0,36179402 2450,968 75,347143 208,9203 

80 2384,1189 633,80066 0,26584272 2466,926 80,259833 210,1739 

85 2454,5964 448,0545 0,18253693 2495,155 85,180549 232,4173 

90 2504,3552 232,39975 0,09279824 2515,115 90,092533 232,3998 

Média - - - - - 178,7173 

 

 

Figura 36: Linhas de corrente com ângulo de ataque 26° NACA0018 

 

 

Figura 37: Contorno de velocidades com ângulo de ataque 26° NACA0018 



 
 

12.1.3. Dados do NACA0016 

Tabela 4 Dados NACA0016 

k-e 

ângulo Fd(N) Fl(N) Fl/Fd Resultante ângulo  Ft(N) 

0 24,0641 -31,9650 -1,328 40,010548 -0,9254877 -24,06415 

5 28,6488 603,65723 21,071 604,33667 6,52337314 24,072385 

10 46,2282 1191,7136 25,779 1192,6099 11,5320244 161,41299 

15 88,0209 1.680,3649 19,091 1682,6687 16,5184622 349,88883 

18 130,2022 1904,4274 14,627 1908,8731 19,5025344 464,67074 

20 195,2139 1971,4713 10,099 1981,1127 21,4720987 490,84186 

25 593,4901 1485,2664 2,5026 1599,452 26,1906478 89,81605 

30 769,4520 1422,2383 1,8484 1617,0399 31,0748777 44,754197 

35 926,9199 1362,8347 1,4703 1648,1805 35,9735232 22,401523 

40 1094,8903 1344,7542 1,2282 1734,1132 40,8874605 25,656708 

45 1292,8284 1351,1653 1,0451 1870,0409 45,8074585 41,250418 

50 1497,4856 1324,2142 0,8843 1999,0013 50,7240684 51,84174 

55 1652,1447 1234,5409 0,7472 2062,4435 55,6417294 63,645433 

60 1778,4302 1119,9224 0,6297 2101,6756 60,56199 80,666149 

65 1903,4373 999,39349 0,525 2149,8514 65,4834836 101,33074 

70 1984,3091 844,427 0,4256 2156,511 70,4023382 114,82814 

75 2105,9614 705,57062 0,335 2221,014 75,3232812 136,46597 

80 2223,1946 549,83344 0,2473 2290,1771 80,2424517 155,42654 

85 2484,7903 420,4682 0,1692 2520,1144 85,1676288 202,30445 

90 2478,7161 218,01895 0,088 2488,2857 90,0877306 218,01895 

Média      140,76148 

 

 

 

Figura 38: Linhas de corrente com ângulo de ataque 26° NACA0016 



 
 

 

 

        Figura 39: Contornos de velocidade com ângulo de ataque 26° NACA0016 

 

 

 

12.2. Comparação dos aerofólios  

12.2.1. Método do trapézio 

De posse desses dados, é chegada a hora de usa-los para tomar decisões. 

A principal componente das forças hidrodinâmicas agindo na pá é a força 

tangencial a turbina. As componentes da força de arrasto e força de 

sustentação na direção tangencial são responsáveis pelo torque gerado no 

eixo da turbina. Essa força é, efetivamente, quando multiplicada pelo raio da 

turbina, o torque no eixo do gerador.  

 

Figura 40: Dinâmica da turbina  



 
 

Com isso, uma boa forma de comparar os aerofólios é comparar a 

distribuição os valores de suas forças tangenciais. Uma forma de visualizar 

esses dados de forma mais clara é fazendo um gráfico da distribuição dessas 

forças no intervalo de ângulos de ataque simulados. Os gráficos são: 

 

 

 

 

 
Figura 42:Força tangencial x ângulo de ataque NACA0016 

Figura 41: Força tangencial x ângulo de ataque NACA0021 



 
 

 

 
Figura 43: Força tangencial x ângulo de ataque NACA0018 

 

 

Uma vez que, em uma rotação da turbina, as pás assumem todos os 

ângulos de ataque, precisamos avaliar a distribuição de forças como um todo. 

Uma abordagem bastante simples, mas robusta, é a aplicação do Método do 

Trapézio, que consiste da aproximação da área sob o gráfico por trapézios e 

triângulos, de forma a facilitar o cálculo da área. 

𝐼𝑡 =
ℎ

2
[𝑓(𝑥1) + 2𝑓(𝑥2) + ⋯ 2𝑓(𝑥𝑛) + 𝑓(𝑥𝑛+1)] 

Aplicando esse método, podemos quantificar a magnitude da força 

tangencial agindo sobre as pás no intervalo observado. Com isso, chegamos 

ao resultado de que o NACA0021 possui a maior força tangencial agindo 

sobre a pá e, portanto, seria o aerofólio que geraria a maior potência. 

 

Tabela 5: Valores obtidos com o Método do Trapézio 

 



 
 

12.2.2. Comparação de bolha de vórtice 

Além da força tangencial, outro importante fator a se levar em 

consideração é a formação de vórtices no entorno do aerofólio. O vórtice é 

um fenômeno muito comum em escoamentos, onde as linhas de corrente 

assumem padrões espirais ou circulares. Isso acontece por causa da diferença 

de pressão entre as regiões do escoamento.  

Idealmente, gostaríamos que não existissem vórtices no caso da turbina, 

por conta de esse fenômeno causar uma série de problemas, como vibração, 

cavitação e diminuição da eficiência. Uma vez que é impossível evitar o 

vórtice nessa aplicação, a busca será pelo vórtice mais brando, ou com menor 

energia. Não há forma simples de analisar isso e poderia ser tema de um 

trabalho completo. Por isso, para tirar conclusões relevantes e eficazes para 

essa aplicação, será comparado o tamanho da bolha de recirculação gerada 

atrás de cada aerofólio. Quanto maior essa região, maiores serão os efeitos 

da turbulência sobre a turbina.  

Apesar de seu comportamento caótico, é de se esperar que quanto maior 

seja o ângulo de ataque, maior será o tamanho da região de recirculação. Por 

isso, vamos observar o primeiro vórtice gerado pelo escoamento. Esse 

primeiro vórtice foi encontrado simulando o escoamento seguindo o 

procedimento explicado na seção 8.2 e quando fosse encontrado o ponto de 

Stall, que é uma queda brusca na sustentação do aerofólio, é encontrado 

também a região angular que se encontra a formação da primeira bolha de 

recirculação. Uma vez encontrada esta região, mais simulações serão feitas, 

agora buscando o exato ângulo de ataque no qual é obtido o primeiro vórtice. 

Assim podemos ver as linhas de corrente de cada escoamento sobre os 

aerofólios e comparar suas imagens.  

 

 



 
 

O primeiro vórtice foi encontrado com o ângulo de ataque de 26° para os 

três aerofólios. Isso pode se explicar pela grande semelhança entre suas 

geometrias. A seguir estão as três imagens para comparação:  

 

 

  

Figura 45:Linhas de corrente NACA0016 

 

Figura 44: Linhas de corrente NACA0021 

Figura 46: Linhas de corrente NACA0018 



 
 

Com isso, é possível observar que o vórtice da imagem NACA0021 é 

menos denso, possui menos linhas de corrente e possui um núcleo menor. 

Considerando esta e a análise anterior, o NACA0021 é o melhor aerofólio 

para esta aplicação. 

 

 Validação de dados 

Agora que já temos uma análise determinada, precisamos validar esses 

dados. Uma forma de validação é comparar os resultados numéricos com 

dados obtidos em outra fonte. Então vamos buscar através de outros recursos 

com credibilidade os mesmos dados obtidos na simulação. Se os valores 

forem compatíveis, estará validada a simulação.  

 

13.1. QBlade 

QBlade é um software opensource feito pelo grupo de energia eólica da 

TU Berlin no Departamento de Mecânica dos Fluidos liderado pelo professor 

Christian Oliver Paschereit. O objetivo desse projeto é fornecer um software 

opersource de cálculos de turbina integrado com o XFOIL, uma ferramenta 

de análise e design de aerofólios.  

Através desse software é possível obter diagramas polares, diversos tipos 

de gráficos e dados aerodinâmicos sobre uma grande quantidade de 

aerofólios de diferentes séries. Além disso, é possível projetar as pás de 

turbinas HAWT (horizontal axis wind turbine) e VAWT (vertical axis wind 

turbine).  



 
 

  

Figura 47: Interface do QBlade 

 

13.2. Comparação Ansy vs. QBlade 

Nesta seção serão comparados os dados da simulação com dados obtidos 

no software QBlade. Os dados comparados serão: força de sustentação, 

força de arrasto, razão 𝐹𝑙/𝐹𝑑. 

 

13.2.1. Comparação de força de sustentação 

A figura abaixo mostra os gráficos da força de sustentação obtida pela 

simulação e do coeficiente de sustentação obtido pelo QBlade. Existe um 

erro contido nos dados da simulação referente ao distanciamento entre os 

ângulos simulados, o que explica a leve diferença no formato do gráfico. 

Apesar disso, ambos indicam o ângulo de stall em 20° e um formato 

razoavelmente semelhante.  



 
 

 

Figura 48: Comparação da força de sustentação 

13.2.2. Comparação da força de arrasto 

A figura abaixo mostra os gráficos de força de arrasto obtido pela 

simulação e o coeficiente de arrasto obtido pelo QBlade. O mesmo erro pode 

ser observado, mas mais uma vez podemos notar uma grande semelhança no 

formato do gráfico e em seu ponto crítico, também na região de 20°. 

 

 

 

Figura 49:Comparação da força de arrasto 



 
 

13.2.3. Comparação da razão 𝑭𝒍/𝑭𝒅. 

A figura abaixo mostra os gráficos da razão 𝑭𝒍/𝑭𝒅 obtido pela simulação 

e a mesma razão 𝐶𝒍/𝐶𝒅obtida pelo QBlade. Outra vez, por conta da 

simulação, temos um erro de aproximação no ângulo de ataque referente ao 

intervalo usado entre os ângulos simulados. Interessante notar que as curvas 

começam a aumentar sua inclinação nos 10°, possuem um aumento mais 

drástico no 20° e seus comportamentos se parecem muito entre os ângulos 

20° e 30°. Podemos dizer então que os dados foram validados com sucesso.  

 

  Resultados: Determinação da geometria da pá 

Com todo esse trabalho, foi decidido finalmente qual é o aerofólio a ser 

utilizado neste projeto. O único parâmetro do projeto que ainda não foi 

decidido é a solidez da turbina. Esse parâmetro pode ser determinado com 

simulações em 3D do funcionamento da turbina ou com experimentação. A 

seguir está a imagem das pás propostas pelo projeto. 

 

Figura 50: Design proposto das pás 

 

  Conclusão 

O Brasil, apesar do enorme potencial energético, aproveita muito mal 

suas fontes de energia alternativas. Pouco investimento no setor, crises 



 
 

contínuas assolando o país e um governo que dá pouca importância para as 

causas ambientais ao mesmo tempo que negligencia boa parte da população, 

que vive com infraestrutura baixíssima de saneamento básico, energia e 

alimentação. 

A ideia de projetar um dispositivo que pudesse trazer a uma população 

carente a esperança de um dia ter seu abastecimento energético garantido por 

uma tecnologia limpa é a principal motivação desse projeto. Além do viés 

social agregado ao trabalho, a interdisciplinaridade e o potencial de 

alavancar conhecimentos poucos estudados na faculdade foram outros 

pontos cruciais para que o trabalho fosse executado aprimorado ao longo 

desses 2 anos de pesquisa.  

Conhecer o funcionamento de métodos convencionais de geração 

hidrelétrica foram fundamentais para o início do projeto. O conhecimento de 

tecnologia obtido através dessa pesquisa trouxe uma visão diferenciada no 

que diz respeito a criatividade e a oportunidade de desenvolver algo 

pouquíssimo estudado no Brasil.  

O estudo do estilo de vida da população ribeirinha foi uma etapa bastante 

difícil de vencer. Foi necessário vencer a barreira de conhecimento entre a 

engenharia e as outras profissões para encontrar dados e pesquisas sobre 

populações carentes na bacia Amazônica. O achado do trabalho de 

psicologia da fonte [17] trouxe informações valiosas na hora de modelar a 

demanda energética de uma população ribeirinha e com isso iniciar 

efetivamente o desenvolvimento do projeto.  

A oportunidade de implementar no desenvolvimento do projeto técnicas 

de simulação numérica e Elementos Finitos foi o principal ganho desse 

projeto. Técnicas como essas são usadas ao redor do mundo em milhares de 

projetos de engenharia e ainda assim é uma ferramenta pouquíssimo 

explorada na faculdade. Além disso, criar uma metodologia de escolha 

baseada em conhecimentos aprendidos durante a graduação justificou a 



 
 

importância de vários temas abordados durante o curso que, para muitos, 

passa desapercebido.  

O trabalho ainda pode ter uma continuidade. A seguir estão listados 

possíveis 3 possíveis trabalhos que podem derivar deste: 

• Simular o funcionamento das pás em 3D 

• Obtenção de dados sobre o momento gerado e resistência 

mecânica do dispositivo e escolher a solidez ideal 

• Projeto de fabricação do gerador e demais componentes 

mecânicos do dispositivo 
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