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Resumo: Nosso foco foi estudar a interação 
entre a velocidade do vento e a angulação das pás de 
uma turbina eólica através de um simulador em 
MATLAB, buscando obter seu melhor desempenho 
energético quanto a produção de energia elétrica. No 
entanto, simplificações atribuídas ao projeto 
prejudicaram a execução do programa e decidimos 
analisar o comportamento do ar ao longo das pás, 
compreendendo a importância da presença de torção e 
conicidade para a eficiência aerodinâmica das turbinas.  
 

1. Introdução 
Diante o aumento da demanda por energia nos dias 

de hoje, energias renováveis são um tema recorrente que 
ganham mais atenção e credibilidade a cada dia. As 
energias ‘renováveis’ são provenientes de recursos 
naturais como a água, o vento, o sol, as marés, as quais 
não se esgotam nem produzem o impacto ambiental 
causado pelas fontes ‘não renováveis’, de origem fóssil. 

A energia eólica, proveniente do vento, vem 
atuando como uma das principais fontes energéticas da 
economia atual. Sua principal aplicação econômica está 
na construção de parques eólicos, onde as turbinas 
eólicas são responsáveis pela transformação da energia 
do vento em energia elétrica.  

Essa transformação energética está relacionada ao 
movimento das pás das turbinas, em que a velocidade 
do vento interfere na quantidade de energia elétrica 
produzida, já que quanto maior a velocidade, maior a 
energia transferida. No entanto, devido aos efeitos 
aerodinâmicos e geometria das pás, a energia disponível 
do vento pode ser melhor aproveitada se monitorarmos 
a interação deste com as pás.  

 
2. Metodologia 

Após o estudo teórico a respeito do funcionamento 
das turbinas eólicas [1] e definição das equações e 
expressões envolvidas nos cálculos [2], foi escrito o 
código em MATLAB para estudar e monitorar os efeitos 
das variáveis velocidade do vento, frequência de rotação 
do rotor e ângulo de passe da pá, sobre a potência 
extraída do vento. 

Devido a certas limitações de recursos e 
conhecimento, o simulador desenvolvido se aplica a 
apenas um tipo de aerofólio com algumas características 
fixas [3], e consideramos que a pá não possui 
conicidade, ou seja, comprimento da corda do aerofólio 
é constante ao longo da lâmina, e também não apresenta 
torção ao longo de seu comprimento, para simplificar os 
cálculos. No entanto, ao desconsiderarmos estas 
características, interferimos nos resultados das equações 
obtendo ordens matriciais diferentes no MATLAB, 
impedindo a execução do programa. 

Sem êxito em resolver o impasse de diferentes 
matrizes, decidimos explorar, através do software 
AnsysCFX, o comportamento do ar em torno das pás e 
representar as interações entre o vento e a pá teórica. 

 
3. Resultados 

Através dessa simulação no AnsysCFX, observamos 
que a presença de torção ameniza os efeitos da força de 
arrasto sobre a base da pá, e que a conicidade minimiza 
forças de cisalhamento ao longo da lâmina. Esses 
efeitos também são controlados através do mecanismo 
de angulação das pás para otimizar a potência produzida 
pela turbina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 – Velocidade do fluido ao longo da pá teórica. 

 
4. Conclusões 

Apesar do objetivo inicial não ter sido alcançado, 
este projeto permitiu esclarecer, além do funcionamento 
das turbinas eólicas, os efeitos dos mecanismos de 
conicidade, torção e angulação das pás característicos 
destas turbinas, e compreender sua necessidade em 
relação ao comportamento da estrutura e eficiência 
energética do sistema. 
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