
INFLUÊNCIA DA PÁ SOBRE O RENDIMENTO 

MECÂNICO DE UMA TURBINA MARÍTIMA 

Aluno: Jean-Charles Elias, Orientador: Aldo Artur Belardi 

Instituição: Fei  

E-mail: jean-charles.elias@2016.icam.fr, belardi@fei.edu.br 

 

Resumo: Nesse seguinte trabalho é apresentado o 

estudo de uma turbina utilizando a fonte renovável das 

correntes marítimas. Especialmente a influência da 

forma das pás de uma turbina sobre a potencial 

mecânica produzida quando a maré varia. Em mais 

detalhado, temos 2 tipos diferentes da mesma pá: O 

primeiro tem a corda constante e o segundo tem uma 

distribuição linear. Vamos estudar a evolução de 

eficiência dos dois tipos da pá em função da variação da 

velocidade de entrada.  

 

1. Introdução 
Hoje em dia com o aumento da população tem um 

aumento importante do consumo da energia. Sabendo 

que a maior parte da energia é produzida com energias 

fósseis, e que essas fontes de energias estão diminuindo 

cada dia. É importante de encontrar uma nova energia 

renovável para lhe substituir. Por isso, pode-se usar as 

fontes naturais da terra tais a água, o vento, ...  

Nesse resumo será usado a fonte que resulta das 

correntes marítimas (a energia gerada pelas correntes é 

aproximadamente 800 vezes maior daquela do vento a 

velocidade igual, e é mais previsível). Essa fonte gera 

uma energia superior a 10MW/km² na maior parte dos 

lugares adequados (um gerador nuclear atual produz 

860MW). 

 

2.   Metodologia 
Existe vários tipos de turbinas para transformar a 

energia hidráulica em energia mecânica (nós caso será 

apenas estudado a parte da energia cinética). Porém a 

velocidade da maré é muito lenta (entre 1.8m/s a 2.5m/s 

no máximo da maré) então o tipo de turbina estudado é 

a turbina de reação de tipo Kaplan com pás grandes em 

forma de asas devido a velocidade do fluxo. 

 
A Forma do perfil escolhido das pás é um perfil 

NACA, determinado pela equação: 

yc = m² (2px- x²)p                 (1) 

é utilizada para x < xmax. E a equação: 

yc = [ (1-2p) + 2px – x²]                (2) 

para x > xmax. Onde xmax é a posição x onde ocorre o 

máximo da linha média (linha do centro). Para a 

geração da linha de centro são necessários os 

parâmetros m e p. O valor máximo de yc é definido por 

m como uma fração da corda. A posição x onde ocorre 

este máximo é definida pelo parâmetro p. A espessura 

da asa é determinada pela equação seguinte (onde t é a 

espessura máxima da seção de asa): 

yt = t/0.20 (0.2969√x - 0.1260x – 0.3516x² + 0.2843x³ - 

0.1015x4)                                                                     (3) 

Após a determinação das coordenadas da linha de centro 

(x, yc) e da espessura da asa yt, pode-se determinar as 

coordenadas da superfície superior e inferior:  

(xU, yU) = (x − yt sin θ , yc + yt cos θ )                (4) 

(xL, yL) = ( x + yt sin θ , yc − yt cos θ )              (5) 

Mais preciso o perfil será um NACA 2415 gerado pelas 

equações anteriores utilizando os parâmetros m=0.02; 

p=0.40 e t=0.15. [1] 

 

Gráfico I – Torque das duas asas em função da 

velocidade de entrada 

 
 

Imagem I – Gradiente de pressão no intrado e no 

extrado das asas 

 

3.   Conclusões 
Quando o torque é negativo significa que é a pa que 

deve fornecer o torque para ter a velocidade de rotação 

imposto. O torque do perfil verde aumenta mais rápido 

que do vermelho, portanto o perfil verde é mais 

hidrodinâmico. Segundo a imagem os perfieis não são 

otimizados para tamanhos pequenos e velocidade de 

fluxo pequenos. O seguinte deste trabalho será encontrar 

perfil de asas adequados para esta aplicação. 
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