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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo principal elaborar um modelo de projeto de turbinas eólicas 

de pequeno porte por meio da ainda pouco utilizada Teoria dos Vórtices acoplada a um algoritmo de 

otimização multiobjetivo, o NSGA II, com duas funções objetivos: maximizar a potência média e 

minimizar a razão entre momento fletor e momento de inércia nas raízes das pás. O modelo 

proposto estabelece rotores com passo da esteira constante e rotação variável com a velocidade do 

vento. A otimização foi realizada para 4 distribuições de vento distintas encontradas nas seguintes 

localidades: Diamantina-MG, Juiz de Fora-MG, Macau-RN e Torres-RS. As geometrias geradas para 

cada localidade foram comparadas entre as demais para o padrão eólico de cada uma das cidades. 

Foi utilizado o software Xfoil para o fornecimento dados aerodinâmicos dos sete perfis selecionados. 

Os resultados mostraram que potências médias maiores são alcançadas para rotores com pás mais 

estreitas e em maior número. O contrário ocorre com indicador estrutural proposto: melhores 

valores são encontrados para rotores com pás em menor número e, como esperado, mais largas. 

Todos os rotores tenderam para o limite máximo do diâmetro estabelecido. Notou-se que indivíduos 

eficientes obtidos para padrões de vento de menor intensidade (Juiz de Fora e Diamantina) 

apresentam bom desempenho quando submetidos aos padrões de vento de maior intensidade 

(Macau e Torres). O inverso não ocorre. A princípio, não é evidente a predominância de nenhum 

perfil aerodinâmico: um mesmo perfil pode gerar as menores potências médias para uma cidade e 

promover as maiores em outra.  

Palavras chave: Turbina Eólica, Projeto de pá, Teoria dos Vórtices, Otimização Multiobjetivo, NSGA II. 
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ABSTRACT 

The present work has as main objective to elaborate a model for designing small wind turbines using 

the Vortex Theory coupled to a multiobjective optimization algorithm, NSGA II, with the two 

following objective functions: to maximize the average power and to minimize the ratio between 

bending moment and second moment of area at the blades root. The proposed model establishes 

constant wake pitch and variable rotation with the change of the wind’s speed. The optimization was 

performed for 4 wind distributions of the following Brazilian cities: Diamantina-MG, Juiz de Fora-MG, 

Macau-RN and Torres-RS. The generated geometries for a given place were then compared between 

the geometries generated for other cities for each one of the selected locations. The Xfoil software 

was used to provide aerodynamic data of the seven selected airfoils. The results showed that the 

better values of average power are found in rotors with many and narrowest blades. The very 

opposite happens with the second objective function: better values of the ratio bending 

moment/second moment of area were find for rotors with few and wider blades, as expected. All 

rotors gone towards the settled limit of maximum diameter. It was observed that the geometries 

obtained for winds with lower intensity (Juiz de Fora and Diamantina) have good performance when 

working under greater wind speeds (Macau e Torres). The opposite does not occur. It was not clear 

the predominance of an airfoil: the same profile can generate the lowest average powers for a city 

and the highest for another. 

Key words: Wind Turbine, Blade Design, Vortex Theory, Multiobjective Optimization, NSGA II. 
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1. Introdução 

1.1. Contextualização 

Grande parte da matriz energética mundial ainda se encontra dependente de fontes não 

renováveis, destacando-se o carvão, petróleo e gás natural como principais insumos. Tais 

fontes são conhecidas pela emissão de gases de efeito estufa (GEE), que se acredita serem os 

principais  responsáveis pelo aquecimento global em curso (IPCC, 2015). Segundo o estudo 

do IPCC (2015, tradução nossa):  

“A Influência humana no clima é clara, as emissões antropogênicas recentes 

são as maiores da história. As alterações climáticas recentes ocasionaram 

impacto generalizado no homem e na natureza. Avisos do sistema climático 

são inquestionáveis e desde a década de 1950 muitas das mudanças 

observadas não tem precedentes ao longo de décadas à milênios. A 

atmosfera e oceanos esquentaram, a quantidade de neve e gelo diminuíram 

e o nível do mar se elevou “ 

A Figura 1 mostra a evolução das emissões desde meados do século XX até a década 

atual e a Figura 2 as mudanças climáticas associadas (IPCC, 2015), segundo dados 

observados . 

 

Figura 1 - Emissão mundial de CO2  ( (BANCO MUNDIAL, 2016)) 
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Figura 2 - Dados climáticos associados ao aquecimento global Fonte: (IPCC, 2015)  

A crescente demanda mundial de energia vem acompanhada da necessidade de redução 

da emissão dos gases de efeito estufa, sendo as fontes renováveis uma opção segura para 

neutralizar a emissão de carbono sem comprometer a oferta energética. Apesar de crescente, a 

energia renovável ainda participa com pouco menos de um quinto do consumo mundial, como 

pode ser visualizado na Figura 3. 
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Figura 3 - Participação da energia renovável na matriz global. ( (BANCO MUNDIAL, 2016)) 

Em meio à procura de fontes energéticas renováveis a tecnologia eólica se evidencia:  

concorre em custo com a energia solar e biomassa.  Mais de um século depois do primeiro 

registro de geração de energia elétrica por uma turbina (Turbina de Blyth, Escócia-1889) 

ainda tem-se aprimorado a tecnologia e, consequentemente, a eficiência destes dispositivos 

tem aumentado. Atualmente predominam as turbinas de eixo horizontal apesar da existência 

de diversos tipos de configurações.  

1.2. Lacuna 

“Denomina-se energia eólica a energia cinética contida nas massas de ar em 

movimento (vento)” (AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2005). Uma 

turbina eólica transforma energia eólica em energia elétrica por um processo que se inicia no 

rotor, que transforma a energia eólica em rotação e torque de um eixo, e termina no 

transformador, que transforma o torque e giro do eixo em energia elétrica. No meio desse 

caminho ainda pode haver um conjunto redutor que converte a velocidade de rotação no eixo 

do rotor para atender as rotações de maior eficiência do transformador. A eficiência de uma 

turbina eólica está ser diretamente relacionada às características geométricas e rotação do 
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rotor. Este trabalho segue, então, no caminho de projetar um rotor que tenha desempenho 

otimizado. 

Para o projeto de pás de rotores, tanto de turbina eólica quanto de impelidores 

aeronáuticos, o método mais difundido e utilizado atualmente é o “Blade Element 

Momentum” (BEM) ou Disco atuador-Elemento de pá, posteriormente explicado neste 

trabalho.  

No projeto de turbinas eólicas se adota o modelo  do Disco Atuador-Elemento de Pá 

(Blade Element Momentum-BEM), modelo clássico e já consagrado na literatura, que integra 

a Teoria do Disco Atuador ao Elemento de Pá. Apesar de criar uma forma efetiva de projetar 

um rotor eólico, o método BEM necessita do emprego de diversos suplementos para adequá-

lo aos complexos efeitos tridimensionais e natureza instável do escoamento. 

 Porém, recentemente, foi publicado um artigo o qual revisa, explica e aprimora outro 

método conhecido por  Vortex theory (Teoria dos Vórtices) desenvolvido no começo do séc. 

XX, mas ainda pouco utilizado (OKULOV, SøRENSEN e WOOD, 2015). A Teoria dos 

Vórtices substitui as pás do rotor da turbina de eixo vertical por uma linha de sustentação e 

equaciona a esteira formada pela teoria potencial, proporcionando uma abordagem 

matemática mais robusta que descreve melhor o fenômeno da transformação da energia sem 

os complementos posteriores típicas do BEM. 

1.3. Objetivos  

De forma geral, neste trabalho objetiva-se utilizar a Teoria dos Vórtices para projetar 

rotores eólicos otimizados. Uma vez selecionadas as cidades que disponham de dados 

climatológicos, serão usadas suas distribuições de frequência de Weibull como dados de 

entrada no modelo para gerar a geometria do rotor. 

 Os objetivos específicos são: 
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 Elaborar um modelo para projetar rotores de pequeno porte (diâmetro entre 6 e 

10 metros) utilizando-se da Teoria dos Vórtices; 

 Integrar o software XFoil  a um algoritmo de otimização multiobjetivo baseado 

em algoritmos genéticos (NSGAII) (DEB, et al., 2002) para selecionar as 

melhores configurações de perfis e ângulos de ataque ao longo da pá,  com os 

objetivos de  alcançar a  máxima potência média e de minimizar a  razão  entre 

momento fletor e momento de inércia de área na raiz da pá;  

 Gerar rotores com pás de passo fixo (passo da esteira) e que ajustem a rotação 

para desempenho ótimo em diferentes velocidades de vento; 

 Gerar geometrias para regimes eólicos distintos no Brasil (para cada localidade 

um conjunto de geometrias) para locais com dados climatológicos de ventos 

disponíveis; 

 Comparar o desempenho das geometrias geradas entre os locais escolhidos. 

1.4. Resumo do método 

No presente estudo, a Teoria dos Vórtices é usada para encontrar a distribuição de 

circulação ao longo das pás do rotor, de forma a gerar uma esteira helicoidal constante e 

indeformável e, por consequência, mais eficiente do ponto de vista energético. Para tanto, faz-

se necessário selecionar parâmetros de entrada no modelo, tais como velocidade do 

escoamento livre, diâmetro da turbina e passo da esteira de vórtices. O passo da esteira é a 

principal variável de entrada, a partir do qual será definida a rotação do rotor e a distribuição 

de circulação ao longo das pás.  

Um perfil aerodinâmico pode atender à circulação imposta em uma dada seção da pá 

através de uma combinação particular de corda e ângulo de ataque. Virtualmente qualquer 

perfil pode atender à circulação requerida; o que diferenciará seu desempenho será a força de 
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arrasto, não prevista na Teoria Potencial, a ser equacionada posteriormente. O software Xfoil 

é usado aqui para obter dados dos perfis aerodinâmicos propostos e chegar à geometria das 

pás.  

Uma vez encontrada a geometria, é usado um parâmetro de resistência relacionando 

momento fletor e momento de inércia para indicar o desempenho estrutural das pás do rotor e 

usado um método de otimização genética multiobjetivo (NSGA II) (DEB, et al., 2002) para 

encontrar configurações eficientes que proporcionem maior potência média gerada e melhor 

desempenho do parâmetro de resistência proposto.   
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2. Histórico 

Segundo Pinto (2013), não é clara a data da invenção de um “dispositivo identificado 

como eólico”. Ainda assim, alguns autores alegam ter encontrado resquícios do que seria um 

moinho de vento em uma região próxima à Alexandria, no Egito, com idade em torno de 

3.000 anos. Outra vertente acredita que Heron de Alexandria tenha sido o inventor do moinho 

de vento, versão esta desacreditada pela maioria das autoridades na área por considerarem que 

se tratava de um brinquedo. Por sua vez, existem historiadores que acreditam que os primeiros 

moinhos de vento úteis ao homem foram inventados na China há cerca de 2000 anos.  

 O primeiro registro verdadeiramente histórico de um dispositivo eólico só veio a 

ocorrer no século VII na Pérsia (Figura 4, maquete), território do atual Irã. 

 

Figura 4 - Fotografia de um modelo de moinho de vento persa  

Foto: Saupreiβ, 2010, Creative Commons. 

Acredita-se que durantes as cruzadas (séc. XI a XIV) a tecnologia dos moinhos de 

vento tenha sido “importada” para a Europa, se espalhando por todo o continente. O primeiro 

registro ocorreu na França em 1105, país este responsável por boa parte das ultimas cruzadas. 

Por razões desconhecidas os europeus adaptaram os moinhos, até então de eixo vertical, para 

um eixo horizontal (PINTO, 2013). 
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Durante os séculos seguintes os moinhos foram aprimorados, sempre de forma 

empírica. Somente com os avanços da matemática e física nos séculos XVII e XVIII é que os 

moinhos foram tratados as luzes das ciências naturais. É atribuído ao inglês John Smeaton 

(1724-1792) o pioneirismo em tratar, do ponto de vista científico, do desempenho dos 

moinhos. Em seu trabalho, porém, ele afirma que outros já haviam feito experimentos 

anteriores à data de envio do artigo a “Royal Society” (1759) (PINTO, 2013). 

Durante a Revolução industrial, a máquina a vapor foi responsável pela diminuição do 

número de moinhos. No fim do século XIX, espalhados pela Europa, restavam 30 mil 

moinhos, utilizados na moagem de grãos, bombeamento de água e de processos industriais. 

Até o fim do século XIX utilizava-se moinhos de vento para gerar energia mecânica. 

Com a disponibilidade de transformadores elétricos difundiu-se a ideia de utilizar moinhos de 

vento conectados a estes geradores para produção de eletricidade (PINTO, 2013).  

Foi em 1887 que o escocês James Blyth, Professor e engenheiro eletricista, 

pioneiramente utilizou uma turbina eólica para a produção de energia elétrica para a 

iluminação de sua própria residência. Tratava-se de uma turbina de eixo vertical como mostra 

a Figura 5. 

 

 

Figura 5 - James Blyth (1901) e Moinho de vento de Blyth, 1889, Escócia -.  

Fonte: University of Strathcycle e domínio público respectivamente. 



9 
 

Já em 1888 em Cleverland, Ohio, o americano Charles Francis Brush construiu uma 

turbina eólica (Figura 6) com rotor de 17 metros de diâmetro e 144 pás. O moinho produzia 

12 kW de potência e alimentava 12 baterias e operou por aproximadamente 20 anos. Brush é 

apontado, erroneamente, como o primeiro a utilizar um moinho de vento para geração elétrica 

(PINTO, 2013). 

 

Figura 6 - Turbina eólica de Charles Brush 

 Por ter aperfeiçoado a tecnologia eólica e a colocado em novos termos científicos, 

Poul la Cour (1846-1908) colocou a turbina eólica em novos patamares; provavelmente foi o 

pioneiro a realizar ensaios com as turbinas eólicas. Meteorologista e físico, la Cour foi 

responsável pela difusão das turbinas eólicas pelo interior da Dinamarca e ainda, patrocinado 

pelo governo dinamarquês, utilizou a eletricidade gerada pelas turbinas para a eletrólise da 

água. O hidrogênio produzido era então estocado e posteriormente utilizado para iluminação. 

Sua primeira turbina foi instalada em 1891 e, até 1918, mais de 100 turbinas, que operavam 

na faixa de 25-35 kW, foram instaladas na Dinamarca (PINTO, 2013). 
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Figura 7 - Primeira turbina de Paulo la Cour (1891) e turbinas de teste (1897) em Askov, Dinamarca - 

Fonte: The Danish Museum of Energy e Poul la Cour, respectivamente. 

Em 1903, la Cour funda a Associação Dinamarquesa dos Engenheiros de Energia 

Eólica (DVES) que tem, entre outros objetivos, o treinamento para “eletricistas do vento”. No 

mesmo ano a associação registrara 132 pequenas plantas operando na Dinamarca. No ano 

seguinte, 1904, la Cour lança um periódico sobre eletricidade e energia eólica (PINTO, 2013). 

No período pós 1ª Guerra Mundial (1914-18) a compreensão científica acerca das 

turbinas eólicas deu um salto em razão das pesquisas no setor aeronáutico. Em 1920 o físico 

alemão Albert Betz aplica a teoria do disco atuador a turbina eólica (BETZ, 2013) e, 

aplicando a teoria do momento linear e da conservação da massa, encontra o rendimento 

teórico máximo para uma turbina eólica: 59,3%. Segundo Gasch e Twele (2012), apesar de a 

descoberta ter sido feita anteriormente pelo inglês Lanchaster, a limite ficou conhecido como 

limite de Betz por este ter correlacionado o disco atuador com a teoria dos aerofólios (BEM). 

Baseando-se nos novos fundamentos teóricos, pesquisadores da Alemanha (Honeff, 

Bilau, Kleinhenz-MAN, entre outros), França e Rússia (Yurieff, Sabinin entre outros) foram 

promissores em suas abordagens. Em 1931 na península de Crimeia, antiga URSS, foi 

instalada a turbina WIME D-30. Projetada pelo engenheiro russo V. N. Krasnovky (PINTO, 

2013), o rotor tinha 30 m de diâmetro e produzia 300kW. A turbina ficou em operação até 

1942 alimentando uma pequena rede de 20MW (GASCH e TWELE, 2012).  
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A eclosão da 2ª Guerra Mundial interrompe o desenvolvimento tecnológico na Europa. 

Do outro lado do Atlântico, os EUA continuam com as pesquisas e, em 1941, Palmer C. 

Putnan juntamente com a empresa “Smith” cria a primeira turbina eólica a operar na faixa dos 

MW e conectada a rede. A turbina, que gerava a potência de 1250 kW com seu rotor de 53 m 

de diâmetro, foi desativada em 1945. O dispositivo não era economicamente viável pelo custo 

50% superior as formas convencionais de geração da época (GASCH e TWELE, 2012). Esse 

é um problema que persiste até os dias atuais, se o custo ambiental relativo à emissão de 

GEEs for desconsiderado.  

Com as reservas de carvão se exaurindo, cresce o interesse europeu pela energia eólica 

nos anos 1950. Através da “Organisation for European Economic Cooperation (OEEC), 

Working Group 2”, especialistas da Inglaterra, Alemanha e Dinamarca de reúnem para trocar 

conhecimentos sobre projetos de turbinas eólicas. 

Na Alemanha, Hütter em conjunto com a “Research Association Wind Power” cria o 

protótipo W34. Com rotor de 34 m de diâmetro, controle de passo eletro-hidráulico e pás 

fabricadas em fibra de vidro, a turbina desenvolvia 100kW a 50 Hz. O gerador operou de 

1958 a 1968 (GASCH e TWELE, 2012). 

Johannes Juul, dinamarquês e ex-aluno de la Cour, segue por outra vertente e em 1957 

protagoniza a criação da primeira turbina de corrente alternada da história (PINTO, 2013). 

Com o nome de Gedser (Figura 8), a turbina tinha 24 metros de diâmetro do rotor, potência de 

200 kW e um controle de potência por  estol de pás. No começo da década de 1960 houve 

uma queda no preço do petróleo, o que tornou a tecnologia eólica novamente desinteressante. 

Já no começo dos anos 1970 a súbita alta do preço do barril fez com que o interesse em 

energia eólica reaparecesse, levando à reativação da Turbina de Gedser (PINTO, 2013).  
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Figura 8 - Turbina eólica Gedser, Dinamarca  

Fonte: The Danish Museum of Energy 

Governos de países como EUA, Suécia e Alemanha patrocinaram suas indústrias 

aeroespaciais para produzirem turbinas eólicas. O retorno das turbinas eólicas veio 

acompanhado de uma grande quebra (GASCH e TWELE, 2012): quase todas falharam depois 

de algumas centenas de horas de operação. Houve exceções como a “Maglarp wind turbine 

WTS-3” de 3 MW que operou por mais de 20.000 horas (diâmetro do rotor 78 m) e a “Tvind 

Wind turbine” que ainda se encontra em operação (GASCH e TWELE, 2012). 

Pequenas empresas dinamarquesas de maquinário agrícola tiveram maior sucesso na 

produção de turbinas eólicas no começo dos anos 1980; parte do sucesso devido ao contrato 

de oferta energética concedido pelo governo dinamarquês. Empresas como Windworld, 

Vestas Nordtank e Bonus produziram turbinas em série com diâmetros variando de 12 a 15 

metros. Munidas de motores assíncronos (usado na Turbina Gedser) e pás em fibra de vidro, a 

potência das turbinas variava entre 30,55 e 70 kW (GASCH e TWELE, 2012). 

Atualmente são estas “pequenas empresas” as responsáveis, depois de mais de 30 anos 

de pesquisa, pela oferta de turbinas eólicas com diâmetros de 80 a 126 metros (GASCH e 

TWELE, 2012).  
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3. Conceitos fundamentais e revisão bibliográfica 

3.1. Turbinas eólicas  

Utilizar o vento para produzir trabalho não é nenhuma novidade: dispositivos eólicos 

são velhos conhecidos da humanidade. No entanto, somente no final do século XIX que o 

escocês James Blyth, de forma pioneira, converteu da energia eólica em corrente elétrica por 

intermédio de uma turbina eólica (PINTO, 2013). Desde então as turbinas eólicas têm 

assumido formas e dinâmicas diversas. Este tópico tem a função de definir e classificar os 

tipos de turbinas eólicas assim como suas dinâmicas de funcionamento.  

Turbinas eólicas são sistemas eletromecânicos rotativos que permitem transformar a 

energia cinética dos ventos em energia elétrica. São dotadas de um rotor que converte a 

energia cinética do vento em torque no eixo, de uma caixa de redução que amplifica a rotação 

e que por sua vez é conectado a um gerador. Quanto à classificação, as turbinas eólicas 

modernas podem ser divididas em dois grupos: turbinas eólicas de eixo vertical (Vertical Axis 

Wind Turbine - VAWT) e turbinas eólicas de eixo horizontal (Horizontal Axis Wind Turbine - 

HAWT) (JHA, 2011). As turbinas VAWT e HAWT ainda podem ser subdivididas em 

turbinas que operam pela força de arrasto ou pela força de sustentação. 

Turbina eólica de eixo vertical – VAWT (Figura 9): é caracterizada pela independência 

da orientação dos ventos, o que podem torná-la uma escolha interessante em ambientes com 

ventos instáveis quanto à direção. Por trabalhar com o eixo vertical de rotação, como o 

próprio nome já sugere, pode ser ligado diretamente à caixa de redução junto ao solo, gerando 

facilidades na manutenção do equipamento. As desvantagens decorrem principalmente da 

baixa rotação do equipamento, o que encarece a caixa de redução, e da menor eficiência em 

comparação as HAWT, restringindo sua utilização a aplicações que requerem baixa potência 

(JHA, 2011). A Figura 9 mostra duas geometrias de turbinas eólicas de eixo vertical, Darrieus 

e Savonius, funcionando, respectivamente, pelos princípios de sustentação e arrasto. 
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Figura 9 - Exemplos de turbinas de eixo vertical: (a) Darrieus; (b) Savonius. 

Turbina eólica de eixo horizontal – HAWT: a maioria das turbinas eólicas de grande 

porte atuais possuem essa configuração, nela o rotor gira em um eixo horizontal localizado a 

certa distância do solo, normalmente elevado por torres (JHA, 2011) (Figura 10). 

O conjunto caixa de redução e gerador está posicionado no topo da torre disposto 

próximo ao eixo de rotação do rotor, o que dificulta a manutenção. Com pás dispostas em um 

plano transversal ao eixo de rotação, as turbinas eólicas de eixo horizontal podem adotar 

posição das pás tanto a montante (upwind) quanto a jusante (downwind) do vento. 

 
Figura 10 - Configurações de rotores eólicos de eixo horizontal 

Na configuração de pás a jusante, o alinhamento do rotor ao vento se dá de forma 

passiva: o próprio vento se encarrega da mudança. A principal desvantagem está na 

turbulência provocada pela torre que, por estar à frente do rotor em relação ao vento, gera 

variações no carregamento das pás e consequente fadiga. 
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 A configuração de turbina eólica mais comercializada atualmente tem rotor de três pás 

montado a montante (JHA, 2011) como esquematizado na Figura 11.   

 
Figura 11 - Componentes de uma turbina eólica moderna 

3.2. Energia e vento 

Para projetar uma turbina eólica é natural que se queira conhecer o regime de ventos 

global e na região de interesse. Para tanto é necessário o conhecimento da origem dos ventos e 

fatores que influenciam seu comportamento. A energia associada a este vento é função de sua 

massa específica e velocidade, sendo esta última função da altura em relação ao solo. 

Apresenta-se então a ideia geral da formação dos ventos e sua relação com o potencial eólico. 
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3.2.1. Atmosfera e vento 

Em larga escala, o vento decorre do gradiente de pressão atmosférica gerado pelo 

gradiente de temperatura decorrente, sobretudo, da incidência não uniforme de radiação solar 

na Terra. A superfície do planeta absorve os raios solares de forma heterogênea, sendo função 

da composição da superfície (vegetação, água, neve, etc.), relevo mas, principalmente, da 

latitude e das estações do ano. Esta radiação, ao aquecer a superfície, ocasiona convecção 

natural a nível global, como simplificado no modelo unicelular (Figura 12) proposto por 

George Hadley em 1735. Neste modelo não é levado em conta a inclinação do eixo da Terra, 

a rotação terrestre e a presença de massas de terra (LUTGENS e TARBUCK, 2013).  

 

Figura 12 - Modelo Unicelular de Hadley de circulação Global:  

Fonte (LUTGENS e TARBUCK, 2013) 

Em 1920 foi proposto um modelo tricelular e, apesar de ter sido posteriormente 

modificado para ser adequado aos dados observados nas camadas de ar superiores, ainda é um 

modelo útil na análise da circulação global. No modelo tricelular, à medida que a massa de ar 

eleva-se e se desloca do equador para os trópicos, dois efeitos ocorrem: seu resfriamento por 

irradiação e seu desvio por efeito da força de Coriolis. O primeiro tem por consequência fazer 

com que a massa de ar desça (em razão do aumento da massa especifica em virtude do 

resfriamento) e o segundo faz com que o fluxo atmosférico se curve da direção longitudinal, 
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como mostra a Figura 13, finalmente “quebrando” a célula de Hadley original em três, 

denominadas células de Hadley, Ferrel e Polar (LUTGENS e TARBUCK, 2013).  

 
Figura 13 - Modelo Tricelular de Rossby 

 

 
Figura 14 - Radiação solar necessita de percorrer maior distância na atmosfera para atingir a superfície 

nos pólos, ocorrendo maior reflexão e diminuição de sua intensidade.  

Fonte:  (LUTGENS e TARBUCK, 2013). 

Ainda existem como influência as diferentes inclinações da terra em relação ao sol ao 

longo de sua órbita, devido à inclinação de seu eixo, ocasionando aquecimento variado em 

uma mesma região no decorrer do ano, dando origem às estações (Figura 15). Com isso, o 

equador térmico (faixa longitudinal na qual ocorre máximo aquecimento superficial) desloca-

se para o hemisfério de verão, alterando todo o posicionamento das células da Figura 13.  
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Figura 15 - Relação do entre Sol e a Terra no decorrer do ano  

Fonte: adaptado (LUTGENS e TARBUCK, 2013) 

Por sua composição heterogênea, a superfície do planeta condiciona a Terra a um 

aquecimento não uniforme, como já mencionado. A plataforma continental, por exemplo, tem 

calor específico menor que os oceanos. Por consequência, aquece mais com a mesma 

incidência de radiação solar, deformando, assim, o formato das células. Ainda no continente, 

a composição da superfície, sendo formada por vegetação, areia (deserto), neve, gelo, 

influencia o gradiente local de temperatura (e de pressão, por consequência), com o mesmo 

efeito anterior. 

Quando se trata dos mares, as correntes oceânicas formam um sistema dinâmico com a 

atmosfera: a corrente do Golfo, por exemplo, se aquece trocando calor com a atmosfera e é 

posta em movimento pelo atrito com o vento. Esta corrente, ao transportar calor, faz com que 

o inverno na Grã Bretanha seja menos frio que o esperado para aquela latitude (LUTGENS e 

TARBUCK, 2013).  

Por fim, temos um sistema de pressões semipermanente que caracterizam o regime 

eólico global onde as massas de ar atmosféricas (ventos) migram de regiões de alta pressão 

para as de baixa. A Figura 16 ilustra com linhas isobáricas as zonas de alta (“H” - high) e 
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baixa (“L” - low) pressões na superfície terrestre. A linha ITCZ (Intertropical Convergence 

Zone - Zona de Convergência intertropical) na região equatorial refere-se à zona equatorial de 

baixa pressão, para onde os ventos convergem (LUTGENS e TARBUCK, 2013). 

 
Figura 16 - Pressão média associada à circulação global em (a) Janeiro e (b) Julho.  

Fonte: (LUTGENS e TARBUCK, 2013) 

3.2.2. Gradiente vertical de velocidade 

Em fluidodinâmica, a porção do escoamento que sofre interferência de suas fronteiras é 

conhecida como camada limite. Dentro dela a presença da superfície dessas fronteiras é 
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responsável por efeitos difusivos e pela dissipação da energia mecânica. Stull (1988, p. 2) 

define a camada limite atmosférica como “[...] a parte da troposfera que é diretamente 

influenciada pela presença da superfície terrestre e que reage as forçantes da superfície em 

uma escala de tempo de uma hora ou menos”. Diz ainda que a camada limite pode variar de 

algumas centenas de metros a poucos quilômetros. Percebe-se então a necessidade de se 

conhecer a distribuição vertical dos ventos, uma vez que as turbinas eólicas se localizam 

dentro da camada limite atmosférica e que esta apresenta um gradiente vertical de velocidade. 

  
Figura 17 - Típica variação logarítmica da velocidade do vento com altura em uma camada limite neutra - 

Fonte: adaptado (STULL, 1988). 

O vento normalmente aumenta sua intensidade com a altitude, isto é, varia com a 

distância em relação à superfície. O atrito com a superfície desacelera o escoamento e propaga 

este efeito para camadas superiores, criando-se então um gradiente vertical positivo de 

velocidade como ilustrado na Figura 17. As estações meteorológicas coletam dados do vento 

a uma altura padrão internacional de 10m, sendo necessário conhecer a variação da 

velocidade com a altitude para prever sua intensidade em outras posições verticais. Deve-se, 

então, conhecer o comportamento deste gradiente de velocidades. Para a atmosfera 

estaticamente neutra1, a lei de potência pode ser utilizada para estimar a velocidade media do 

vento 𝑈∞̅̅ ̅̅ (𝑧) em função da altura 𝑧 em relação ao solo (AGH – Above Ground Height) 

(equação (1)),  

                                                           
1 Ausência de movimentação vertical em virtude da ausência de um gradiente vertical de temperatura 
potencial. 
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𝑈∞
̅̅ ̅̅ (𝑧) = 𝑈∞,𝑠 (

𝑧

𝑧𝑠
)
𝛼𝑠

 

sendo: 𝛼𝑠 =
1

2
(𝑧0/10)

0,2 

(1) 

onde 𝑈∞,𝑠 é a velocidade medida na altura 𝑧𝑠 e 𝑧0 o fator de rugosidade aerodinâmica da 

superfície - tipicamente 0.03 para sítios eólicos em campos abertos (ANDREWS e JELLLEY, 

2007).  

O aumento da intensidade do vento com a AGH indica que, para um melhor 

aproveitamento energético eólico, o posicionamento de turbinas geradoras deve ser o mais 

alto possível, ainda que alguns estudos (FRAGA, et al., 2013) mostrem que esse aumento 

possa não ocorrer em terrenos complexos. Contudo, o comportamento da curva de 

velocidades depende fortemente da rugosidade da superfície, sendo que superfícies com baixa 

rugosidade permitem um escoamento mais rápido a distâncias menores em relação ao solo, 

permitindo a construção de unidades de captação de energia mais baixas, diminuindo custos 

de material, por exemplo. 

3.2.3. Distribuição de frequências do vento  

O regime de ventos varia de acordo com a localidade e o período do ano. Sendo assim, 

para a melhor adequação do projeto de um sistema de captação de energia eólica, faz-se 

necessário conhecer o seu comportamento na região de interesse. A ferramenta mais usual e 

que apresenta melhor aderência aos dados anemométricos é a distribuição estatística de 

frequência de Weibull (AMARANTE, et al., 2001). Aplicada a uma série histórica de dados 

anemométricos, essa distribuição relaciona a velocidades do vento e suas respectivas 

periodicidades através de duas variáveis: 𝑘 e 𝐶. 

 
𝐹(𝑈∞) =

𝑘

𝐶
(
𝑈∞

𝐶
)
𝑘−1

𝑒(
𝑈∞
𝐶

)
𝑘

 
(2) 
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Sendo 𝐹 a densidade de probabilidade de 𝑈∞ (a velocidade livre da atmosfera na altura 

de interesse), k o fator de forma, 𝐶 o fator de escala, e Г
∗
 a função Gama, de propriedades 

ebm conhecidas na literatura. Aplicando a definição de velocidade média e usando a 

distribuição de Weibull, obtém-se 

 
𝐶 =

𝑈∞
̅̅ ̅̅

Г∗ (1 +
1
𝑘
)
 

(3) 

Para determinar-se a frequência acumulada, integra-se a equação (2) entre limites que 

vão de 0 (zero) à velocidade 𝑈∞
∗  de interesse, como mostra a equação (4).  

 
𝐹(𝑈∞ ≤ 𝑈∞

∗ ) = ∫ 𝐹(𝑈∞)
𝑈∞

∗

0

 𝑑𝑈∞ = 1 − e−(𝑈∞
∗ /𝐶)𝑘  

(4) 

Maiores valores de k significam maior constância nos ventos. Em território brasileiro, 

k tipicamente varia entre 2 a 3. Assim, ao invés de utilizar uma série histórica de dados, 

ajustam-se estes a uma distribuição de probabilidade de Weibull e opera-se apenas com duas 

variáveis que caracterizam a intensidade de vento local. Isso também pode ser usado quando a 

série não está disponível O ajuste não é isento de falhas, podendo ocorrer discordâncias com 

os dados reais, mas com os dois fatores k e C e a média da massa específica do ar é “[...] 

geralmente possível estimar a produção anual de uma turbina eólica com boa exatidão.” 

(AMARANTE, et al., 2001, p. 20). 

3.2.4. Energia Cinética e vento 

Uma turbina eólica transforma a energia cinética do vento em energia elétrica. A 

primeira etapa do processo de conversão se dá no rotor, onde o vento, pela força de arrasto ou 

pela força de sustentação (ou mesmo ambas), coloca em movimento as pás. Respeitando-se a 

primeira lei da termodinâmica (conservação da energia), deve haver uma associação direta 

entre a potência gerada e a velocidade do vento. 



23 
 

Se, em uma HAWT, delimitada uma área “A” do rotor transversal a um escoamento do 

vento com velocidade “U∞” (Figura 18), a potência do vento nessa área é dada, como se 

mostra a seguir, na forma (equação (5)): 

  

 
𝑃 =

1

2
𝜌𝐴𝑈∞

3  
(5) 

Sendo proporcional à massa específica “ρ” (kg/m³), área “A” (m²) e ao cubo da 

velocidade “U∞”(m/s). 

 

Figura 18 - Diagrama com tubo de corrente passando pela área "A" Adaptado: GASCH e TWELE (2012) 

Para mensurar a potência disponível utilizamos a equação de energia cinética (equação 

(6)) 

 
𝐸 =

1

2
𝑚𝑈∞

2  
(6) 

Sendo “m” a massa do ar (kg). A vazão mássica na área “A” em questão é dada por: 

 �̇� = 𝐴𝜌𝑈∞ (7) 

A potência então pode tomar a forma de variação temporal da energia (energia pelo 

tempo) chega-se a relação final (equação (4)) 
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𝑃 = �̇� =

1

2
�̇�𝑈∞

2 =
1

2
𝜌𝐴𝑈∞

3  
(8) 

3.3. Limite de eficiência de Betz – Turbinas eólicas de eixo horizontal 

Nem toda energia cinética disponível no vento pode ser convertida em trabalho útil. 

Converter toda essa energia significaria “parar” o vento, o que criaria uma impossibilidade 

física de manter o escoamento estagnado a jusante da turbina. Deve então existir um limite 

máximo de potência que podemos retirar do vento sem interromper o escoamento (JHA, 

2011). 

O limite de Betz diz que “não mais de 59,3% da energia cinética do fluido, contido em 

um tubo de corrente de mesma área transversal de um rotor, pode ser convertida em trabalho 

útil por este rotor” (KUIK e SøRENSEN, 2015).  

Para a dedução do limite, considera-se um rotor representado como um disco delgado 

(teoria do disco atuador) de área transversal A1 situada em um tubo de corrente de ar com 

velocidade u1 através desta área. A montante do disco tem-se uma área transversal A0 com 

velocidade u0 e, a jusante, uma área transversal A2 com velocidade u2.. As pressões estáticas 

em A0 e A2 são consideradas iguais e, ao longo do tubo de corrente, sua distribuição é 

considerada axissimétrica. Considerando que a turbina extrai energia cinética do escoamento, 

é de se esperar que a sua velocidade diminua à medida que passe pelo rotor. Como 

consequência desta desaceleração (e consequente queda de pressão) a área transversal do tubo 

de corrente aumenta, conservando a massa em um escoamento incompressível (Figura 19). 

 
Figura 19 - Fluxo pelo disco atuador 
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A tração resultante na turbina será igual à taxa de variação da quantidade de 

movimento (equação (9)), que pode ser calculada pelo método integral tradicional (WHITE, 

2001): 

 
𝑇 =

𝑑𝑚

𝑑𝑡
(𝑢0 − 𝑢2) 

(9) 

sendo dm/dt a vazão mássica do ar no tubo de corrente. 

A potência é produto da força pela velocidade, no caso do disco atuador encontra-se a 

potência por meio do produto do empuxo (T) no rotor pela velocidade (u1) na forma (equação 

(10)) 

 
𝑃 = 𝑇𝑢1 =

𝑑𝑚

𝑑𝑡
(𝑢0−𝑢2)𝑢1 

(10) 

Se colocada a potência em termos da taxa de variação temporal da variação da energia 

cinética do fluido, obtém-se (equação (11)) 

 
𝑃 =

1

2

𝑑𝑚

𝑑𝑡
(𝑢0

2 − 𝑢2
2) 

(11) 

igualando-se as equações (10) e (11), encontra-se a equação (12), 

 
(𝑢0−𝑢2)𝑢1 =

1

2
(𝑢0

2 − 𝑢2
2) =

1

2
(𝑢0−𝑢2)(𝑢0+𝑢2) 

(12) 

Rearranjando-se a equação (12), obtém-se (equação (13)): 

 
𝑢1 =

1

2
(𝑢0+𝑢2) 

𝑢2 = 2𝑢1 − 𝑢2 

 

 

(13) 

O fluxo mássico dm/dt pode ser dado por (equação (14)): 

 𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝜌𝑢1𝐴1 

(14) 
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Substituindo u2 e dm/dt da equação (10) pelas relações das equações (13) e (14) é 

obtida a equação (15) 

 𝑃 = 2𝜌𝑢1𝐴1(𝑢0−𝑢1) (15) 

Introduzindo-se um fator de proporcionalidade “a” entre a velocidade u1 e u0 chamado 

fator de indução, “a” serve como ferramenta matemática para a diferenciar da equação (18) 

apresentada posteriormente.  

 𝑢1 = (1 − 𝑎)𝑢0 (16) 

Substituindo a equação (16) em (15) e rearranjando-a, encontra-se (equação (17)): 

 
𝑃 =

1

2
𝜌𝑢0

3𝐴1{4𝑎(1 − 𝑎)2} 
(17) 

O coeficiente de potência, Cp, representa a porcentagem da energia cinética possível de 

se extrair do vento. É definido pela relação (18). 

 
𝐶𝑝 ≡

𝑃

1
2𝜌𝑢0

3𝐴1

= 4𝑎(1 − 𝑎)2  
(18) 

Para encontrar o máximo valor de Cp, diferencia-se a relação (18) em relação a a  e 

iguala-se a zero, obtendo-se a=1/3. Com isso (equação (19)): 

 
𝐶𝑝 = 4𝑎(1 − 𝑎)2 =

16

27
≈ 0,59 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝐶𝑝 = 0.59𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 

(19) 

Apesar da opção de chamar o limite máximo de eficiência como “limite de Betz”, 

existem bibliografias que consideram outros autores além de Betz (2013) a quem se pode 

responsabilizar pela descoberta. Segundo Bergey (BERGEY, 1979) é o caso de Lanchaster e 

de acordo com Kuik (2007) o de Joukowsky. Kuik (KUIK e SøRENSEN, 2015) especula 

ainda sobre a existência de outros possíveis autores que deduziram o limite máximo da 
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eficiência de Betz dado a relativa facilidade matemática da dedução. Neste trabalho, a 

eficiência teórica máxima será mencionada como Limite de Betz. 

3.4. Teoria potencial 

A Teoria dos Vórtices baseia-se na Teoria Potencial. Este tópico então traz os conceitos 

da Teoria Potencial, para aqueles não familiarizados com a teoria, e pode ser omitido sem 

perda de continuidade da leitura. 

Segundo Chanson (2007) “Para os fluidos perfeitos (ou ideais), e sob a hipótese de um 

escoamento irrotacional, pode-se obter soluções analíticas completas dos campos de 

velocidade e de pressão. O conceito de fluido perfeito é um artifício matemático, pelo qual um 

fluido é dito perfeito se ele é incompressível e sua viscosidade é nula.”. 

 Na ausência da viscosidade e a baixas velocidades os escoamentos são irrotacionais, 

isto é, sua vorticidade é nula, �⃗⃗� = 𝛻 × �⃗� = 0. Desta forma o campo de velocidades de um 

escoamento potencial pode ser determinado pelo gradiente de uma função potencial “φ” 

(equação (20)) (WHITE, 2001) uma vez que o rotacional é sempre nulo.  

 
�⃗� =  𝜵𝝋  𝑜𝑢 𝑢 =

𝜕𝜑

𝜕𝑥
;  𝑣 =

𝜕𝜑

𝜕𝑦
;  𝑤 =

𝜕𝜑

𝜕𝑧
 

(20) 

A equação da continuidade para fluidos incompressíveis se resume a ∇.V=0; Como �⃗� =

 𝛻𝜑, chega-se a equação de Laplace para φ (equação (21)): 

 
𝛻�⃗� = 𝛻2𝜑 =

𝜕2𝜑

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝜑

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝜑

𝜕𝑧2
= 0 

(21) 

As condições de contorno para a solução do potencial de velocidades são as condições 

de corrente livre com velocidades conhecidas nas fronteiras externas (∂φ/∂x=u0; ∂φ/∂y=v0; 

∂φ/∂z=w0) e velocidades normais às fronteiras na superfície do corpo iguais a zero (∂φ/∂n=0, 

sendo n perpendicular ao corpo) (WHITE, 2001). Ao contrário de um escoamento viscoso, o 
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escoamento potencial não pode impor a condição de não deslizamento ao fluido que tangencia 

a superfície. 

3.4.1. Função corrente 

Quando um escoamento pode ser simplificado/descrito por duas coordenadas dá-se o 

nome de função corrente (Ψ) ao equacionamento na forma da equação (22) que, desta 

maneira, satisfaz identicamente à equação da conservação da massa: 

 
𝑢 =

𝜕𝛹

𝜕𝑦
;  𝑣 = −

𝜕𝛹

𝜕𝑥
 

(22) 

Aplicadas as condições de irrotacionalidade (equação (23)): 

 
2𝜔𝑧 = 0 =

𝜕𝑣

𝜕𝑥
−

𝜕𝑢

𝜕𝑦
=

𝜕

𝜕𝑥
(−

𝜕𝛹

𝜕𝑥
) −

𝜕

𝜕𝑦
(
𝜕𝛹

𝜕𝑦
) 

(23) 

Que leva à equação de Laplace para 𝛹 (equação (24)): 

 𝜕2𝛹

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝛹

𝜕𝑦2
= 0 

(24) 

Como condições de contorno são conhecidas ∂Ψ/∂x e ∂Ψ/∂y da corrente livre e na 

superfície sólida temos Ψcorpo= constante (não há escoamento através da superfície sólida). 

Desta forma, qualquer linha de Ψ constante pode ser empregada como fronteira de um corpo 

sólido (WHITE, 2001). 

Para exemplificar, um vórtice bidimensional (Figura 20) se caracteriza pelo movimento 

unicamente circulatório, sendo a velocidade tangencial inversamente proporcional ao raio e a 

radial igual a zero. Tais tipos de escoamento também são conhecidos por vórtice livre ou 

potencial e são equacionados na forma (equação (25)): 

 
𝜐𝑟 = 0 =

1

𝑟

𝜕𝛹

𝜕𝜃
=

𝜕𝜑

𝜕𝑟
       𝜐𝜃 =

𝐾

𝑟
= −

𝜕𝛹

𝜕𝑟
=

1

𝑟

𝜕𝜑

𝜕𝜃
 

(25) 
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Onde K é uma constante referente à intensidade do vórtice. Se integradas as relações 

anteriores, é encontrada a função corrente para o vórtice (equação (26)): 

 𝛹 = −𝐾 ln(𝑟)    𝜑 = 𝐾𝜃 (26) 

 

Figura 20 - Escoamento potencial de um vórtex: as linhas cheias são linhas de corrente e as pontilhada 

linhas equipotenciais – Fonte: (WHITE, 2001)  

3.4.2. Circulação 

A circulação Г do escoamento de um fluido é definida como a integral de linhada 

componente de velocidade tangencial sobre a curva fechada C (Figura 19) no sentido anti-

horário (equação (27)). 

 

Г = ∮ 𝑉𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑑𝑠 = ∫ 𝑽 𝑑𝑠 = 

𝐶

∫(𝑢𝑑𝑥 + 𝜐𝑑𝑦 + 𝑤𝑑𝑧) 

𝐶
𝐶

 

(27) 

 

Figura 21 - Definição da circulação Г do fluido  

Adaptado (WHITE, 2001) 
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O escoamento de um vórtice é irrotacional com exceção da origem. Tem-se que V ds = 

∇φ ds = dφ para um escoamento irrotacional. Logo, a circulação em um escoamento 

irrotacional seria o valor final menos o inicial e, como partimos e chegamos ao mesmo ponto 

(curva fechada), encontramos  Г=0. Como para o escoamento de vórtice tem-se que φ=Kθ, a 

integral circular torna o valor 2πK (WHITE, 2001). Logo, a circulação de um caminho que 

envolva um vórtice de intensidade K é: 

 Г = 2𝜋𝐾 (28) 

3.4.3. Teorema de sustentação de Kutta-Joukowsky 

Em seu artigo de 1902, W. M. Kutta deduz a equação da sustentação para um arco 

circular delgado em um escoamento invíscido e que obedeça a condição de que o fluido deixe 

o bordo de fuga de maneira suave (condição de Kutta). No trabalho em questão, Kutta não 

nomeia esta condição e nem faz menção à circulação e nem à sua relação com as forças 

sustentadoras. Foi Joukowsky que, em 1910, revisou o trabalho de Kutta e rederivou a 

equação de sustentação, relacionando-a à circulação sobre um corpo imerso em um 

escoamento bidimensional invíscido. A Kutta é atribuído corretamente a Condição de Kutta, 

porém foi Joukowsky o responsável pela forma mais geral da equação de Kutta-Joukowsky 

(equação (33)) (OKULOV, SøRENSEN e WOOD, 2015),  

 𝑑𝐿 = 𝜌𝑉0 × Г𝑑𝑟 (29) 

onde dL é força de sustentação do elemento de pá, ρ a massa específica do fluido, V0 a 

velocidade relativa resultante e r a posição radial no rotor. 

3.4.4. Relação entre circulação e um perfil aerodinâmico 

Para um dado perfil aerodinâmico, sua força de sustentação é uma função de sua corda 

c, velocidade relativa do escoamento V0, da massa específica do fluido ρ e de seu coeficiente 
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de sustentação Cl ( este último varia com o ângulo de ataque α do perfil).  como dado na 

equação (30).  

 
𝑑𝐿 =

1

2
𝐶𝐿𝜌𝑉0

2𝑐 𝑑𝑟 
(30) 

A curva do coeficiente de sustentação CL pelo ângulo de ataque α o é uma característica 

individual de cada perfil, variando com o número de Reynolds, e é adquirida por ensaio em 

túnel de vento ou via software de simulação. O número de Reynolds é dado na forma da 

equação (31). 

 
𝑅𝑒 =

𝜌𝑉0𝑐

𝜇
 

(31) 

 Sendo ρ a massa específica e μ a viscosidade dinâmica do fluido. 

Substituindo (30) em (29) encontra-se a relação entre Cl - corda e circulação na forma 

da equação (32):  

 
Г =

1

2
𝐶𝐿𝑉0𝑐 

(32) 

3.5. Teoria do Disco Atuador-Elemento de Pá (BEM) 

De acordo com Okulov (OKULOV, SøRENSEN e WOOD, 2015), a representação do 

rotor como a soma das seções da pá foi introduzido em 1892 por Stepan Karlovich 

Drzewiecki, nativo da província de Podolsk do antigo Império Russo. De acordo com o 

modelo teórico proposto, a pá do rotor é discretizada em seções cilíndricas e para cada uma é 

analisado o vetor velocidade resultante W (Figura 22). Drzewieck cria, assim, um modelo 

eficiente de projeto de pás e uma versão atualizada do modelo continua em uso para projeto 

de rotores. Ainda assim, sua forma final não leva em conta as velocidades induzidas pelo 

próprio rotor. Naquele momento, por não entenderem a causa da indução das velocidades, não 

era consenso a validade do modelo do disco atuador. Em 1910 dois alunos de Joukowsky e 
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estudantes da Escola Técnica Imperial, G.H. Sabinin e B.N. Yuriev, usaram a teoria do disco 

atuador para corrigirem a velocidade axial induzida (OKULOV, SøRENSEN e WOOD, 

2015), como mostra a Figura 22 c. 

 
Figura 22 - Método do elemento de pá de Drzewiecki: (a) Seção cilíndrica da pá; (b) Triângulo de 

velocidades por Drzewiecki; (c) Triângulo de velocidades corrigido por Yuriev e Sabinin. 

Fonte: (OKULOV, SøRENSEN e WOOD, 2015) 

A correção em termos das duas componentes das velocidades induzidas foi introduzida 

em 1917 em Petersburgo pelo Professor Georgy Bothezat (BOTHEZAT, 1917).  Baseado 

nesta versão completa do modelo, Henry Glauert (1935) corrigiu o limite de Betz para cada 

elemento de pá do rotor, provando que a potência máxima produzida por uma turbina eólica 

deverá ser sempre menor que o limite de Betz. Constata também que o limite depende da 

razão da velocidade da ponta da pá, dada por: 

 
𝜆0 =

Ω0𝑅0

𝑈∞
 

(33) 

onde 𝑈∞ é a velocidade do vento, Ω0 a velocidade angular e R0 o raio do rotor. 

Ainda que os trabalhos de Sabinin e Yuriev e de Bothezad sejam esclarecedores em 

alguns aspectos, os modelos ainda não incluem os efeitos da interação entre as pás do rotor.  
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3.6. Teoria dos Vórtices 

A teoria dos vórtices parte da análise do escoamento potencial. Para tal os efeitos 

viscosos não estão presentes, assim como os efeitos de compressibilidade. 

A teoria dos vórtices se divide, inicialmente, em duas interpretações conceituais 

distintas do rotor ótimo. Na Rússia, Joukowsky define (OKULOV, SøRENSEN e WOOD, 

2015) o rotor ótimo como tendo circulação constante ao longo da pá. O conceito do rotor de 

NEJ (Nikolay-Egorovich-Joukowsky) consiste em, além da circulação constante, uma esteira 

formada por vórtices nas pontas das pá de intensidade Г e um vórtice central de intensidade -

Nb Г, sendo Nb o número de pás (Figura 23). 

  

Figura 23 - Sistema de vórtices por Joukowsky J≡Г  

Fonte: (OKULOV, SøRENSEN e WOOD, 2015)  

Em outra vertente, Prandtl e Betz (OKULOV, SøRENSEN e WOOD, 2015) 

demonstram que o rotor ótimo forma uma esteira rígida que se move a velocidade axial 

constante (Figura 24a). Betz se baseia na linha de sustentação de Prandtl, e modela a 

vorticidade variando ao longo do raio da pá. Em outras palavras, a circulação é variável com o 

raio da pá (Figura 25).  
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Figura 24 - Sistema de vórtices helicoidais do modelo da linha de sustentação do Rotor de Betz - fonte: 

(OKULOV, SøRENSEN e WOOD, 2015) 

Nenhum dos modelos seguiu adiante na pesquisa com rotores com número finito de 

pás, para evitar as complexidades do modelo. Joukowsky então cria um modelo geral do disco 

atuador para turbinas eólicas, enquanto Prandtl determina um fator de correção para as perdas 

nas pontas das asas e Betz formula, por analogia a correção feita por Prandtl, a distribuição de 

circulação para rotores com número finito de pás (OKULOV, 2014). A correção pela “perda 

na ponta” (“tip loss”) de Prandtl continua sendo a principal abordagem utilizada no projeto de 

rotores (OKULOV, SøRENSEN e WOOD, 2015). Joukowsky, em sua Teoria Geral do Disco 

Atuador, assume a distribuição de circulação constante na superfície do rotor (Figura 25b 

ilustração superior); já Betz (BETZ, 1921) assume que a circulação pode ser distribuída (parte 

central da Figura 25b). Prandtl corrige a circulação pelas perdas nas pontas de asas (“tip 

loss”), incluindo o efeito de um número finito de pás para o modelo dos vórtices (última 

ilustração Figura 25b) 
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Figura 25 - (a) Sistema de vórtices para número infinito de pás; (b) Esboço de Betz das diferentes 

distribuições de circulação. - Fonte: (OKULOV, SøRENSEN e WOOD, 2015) 

Betz não foi capaz de diferenciar as relações encontradas para descobrir a distribuição 

ótima da circulação, pois apesar de estarem corretas ainda se encontravam incompletas.  

Goldstein (1929) diferencia as relações de Betz e encontra a solução analítica exata 

para rotores com 1, 2, 3 e 4 pás, modelando a esteira como uma esteira helicoidal de vórtices 

infinitesimais. Apesar de deduzir a solução analítica, seu uso para o projeto de um rotor era 

complexo (OKULOV, SøRENSEN e WOOD, 2015) e ainda limitado para o caso de 

carregamento baixo (WALD, 2006). 

Theodorsen (1948) mostra que o modelo da esteira de vórtices helicoidal não 

deformável não precisa ser limitado a rotores com baixo carregamento. Quando aplicada ao 

plano de Treftz, a limitação de baixo carregamento pode ser removida e a solução de 

Goldstein continua válida. 

Uma investigação analítica completa foi feita recentemente por Okulov e Sørensen 

(2010), fornecendo uma nova solução para o rotor de Betz. 

  

                                                           
 Plano transversal à esteira do rotor localizado a uma distância infinita deste. 
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3.7. Fase moderna da teoria dos Vórtices 

Na teoria dos vórtices, as pás dos rotores são substituídas por linhas sustentadoras. A 

distribuição da vorticidade confinada (“bound Vorticity”) ao longo do raio é representada 

pela circulação Г(r) (equação (42)), função da posição radial. A distribuição ótima da 

circulação resulta em uma esteira helicoidal indeformável de vórtices livres (Figura 26) que se 

move a velocidade relativa 𝑈∞𝑤, sendo 𝑤 o fator de indução (equação (48)). A vorticidade 

confinada produz sustentação local, enquanto a vorticidade livre induz o campo de 

velocidades da esteira (OKULOV, SøRENSEN e WOOD, 2015). 

 
Figura 26 - Ilustração do sistema de vórtices da teoria da linha de sustentação de Betz 

Fonte: (OKULOV, SøRENSEN e WOOD, 2015) 

A Figura 27 mostra as velocidades e forças atuantes no rotor de Betz em uma seção da 

pá a uma distância r do eixo de rotação, com 𝑈∞ sendo a velocidade não perturbada do vento, 

Ω0 a velocidade angular do rotor e 𝑢𝑧0
 e 𝑢𝜃0

, respectivamente, as velocidades induzidas axial 

e tangencial no plano do rotor. As velocidades induzidas são definidas posteriormente pelas 

equações (38) e (40). As forças que atuam no rotor podem ser expressas pelo teorema de 

Kutta-Joukowsky (equação (29)).  
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Figura 27 - Triângulo de velocidades e forças no plano do rotor de Betz 

Fonte: (OKULOV e SøRENSEN, 2010) 

Baseando-se no triângulo de velocidades da Figura 27, pode-se escrever a velocidade 

resultante 𝑉0 em função das velocidades induzidas em cada seção da pá na forma  

 
𝑉0(𝑥) = √[(𝑈∞ − 𝑢𝑧(𝑥))

2
+ (Ω0𝑟 + 𝑢𝜃(𝑥))

2
] 

(34) 

sendo 𝑥 a posição adimensional na pá (r/R0) .Da equação (29) é possível escrever o torque 

local nas pás de um rotor como 

 𝑑𝑄 = 𝜌Г(𝑈∞ − 𝑢𝑧0)𝑟𝑑𝑟 (35) 

A potência pode ser equacionada como velocidade angular vezes o torque. Integrando a 

equação (35) ao longo do raio e multiplicando pelo número de pás e rotação do rotor, 

encontra-se a potência,  

 
𝑃 = 𝜌𝑁𝑏Ω0 ∫ Г(𝑈∞ − 𝑢𝑧0)𝑟𝑑𝑟

𝑅

0

 
(36) 

onde R é o raio do rotor. 

Para posteriormente determinar-se a máxima eficiência teórica, introduziu-se o 

coeficiente de potência 𝐶𝑝, determinado pela potência produzida pelo rotor sobre a energia 

cinética disponível no vento contida em uma área equivalente a varrida pelo rotor,  
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𝐶𝑝 =

𝑃

1
2𝜌𝜋𝑅²𝑈∞³

 
(37) 

O coeficiente de potência (𝐶𝑝) é uma função da razão da velocidade não perturbada do 

vento e razão de velocidades na ponta de pá (λ0), implícita na potência, como mostram 

OKULOV e SøRENSEN (2010). A Figura 28 mostra a relação entre o coeficiente de potência 

e a razão de velocidades na ponta de pá com a variação do número de pás (Nb) (utilizando-se a 

relação dada adiante pela equação (46) e os valores de circulação de Goldstein tabulados que 

constam no Apêndice). A razão de ponta de pá está relacionada com o passo da esteira (lo), 

que refere-se a distância entre duas esteiras de vórtices consecutivas. Desta forma, o gráfico 

representa o valor máximo de Cp que um rotor com um passo lo e número de pás Nb e raio R0 

pode assumir. 

  
Figura 28 - Relação entre razão de ponta de pá, coeficiente de potência e número de pás 

Para a determinação do campo de velocidades induzidas no rotor (Figura 27) a esteira 

helicoidal de vórtices formada à jusante do rotor é substituída por um “sistema de vórtices 
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relacionados” (OKULOV, SøRENSEN e WOOD, 2015) infinito nos dois sentidos do eixo do 

rotor (à montante e jusante). Desprezadas deformações e alterações na esteira, o sistema de 

vórtices é unicamente descrito pelas propriedades no plano normal ao vento relativo e distante 

a jusante do rotor (Plano de Treftz). Desta forma, de acordo com o teorema dos vórtices de 

Helmholtz (KUNDU e COHEN, 2002) a vorticidade do sistema deve ser conservada, desta 

forma a circulação confinada Г é relacionada à circulação correspondente no plano de Treftz. 

De acordo com Okulov e Sørensen (2010), por simetria é possível relacionar as velocidades 

induzidas no rotor com as da esteira, tendo no rotor a metade do valor ao ponto 

correspondente no plano de Treftz (equação (38)). 

 
𝑢𝜃0

=
1

2
𝑢𝜃, 𝑢𝑧0

=
1

2
𝑢𝑧  

(38) 

 

3.7.1. Solução para o rotor de Betz 

Nesta seção serão mostrados os passos descritos por Okulov e Sørensen (2010) para a 

solução do rotor de Betz. 

O passo da esteira lo, como já mencionado, é a distância entre duas esteiras de vórtices 

consecutivas (Figura 29) e é dado em função de 𝜙 (Figura 27), denotado como ângulo entre a 

esteira de vórtices e o plano de Treftz, e é dado como (equação (39)): 

 
    

𝑙

𝑟
=  tg  𝜙 

(39) 

Onde r é a posição na pá (distância radial a partir do eixo de rotação). A esteira de 

vórtices se move com a velocidade axial relativa 𝑤𝑈∞ (referencial no rotor) constante, porém, 

as velocidades induzidas compreendem somente o componente 𝑤𝑈∞ cos𝜑 normal à 

superfície da esteira (Figura 29b). É encontrada assim uma relação geométrica simples que 

leva às componentes das velocidades induzidas na esteira 𝑢𝑧 e 𝑢𝜃 dadas na forma da equação 

(40). 
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Figura 29 - (a) Padrão de uma superfície helicoidal representando a esteira através de um rotor eólico 

ideal com número finito de pás. (b) diagrama para determinação das velocidades de equilíbrio da esteira. 

– Adaptado (OKULOV e SøRENSEN, 2008) 

 

 𝑢𝜃 = 𝑤𝑈∞ cos𝜙 sin𝜙      𝑒       𝑢𝑧 = 𝑤𝑈∞ cos²𝜙   (40) 

Novamente, por considerações geométricas simples, é possível reescrever a equação 

(40) na forma  

 
𝑢𝜃 = 𝑤𝑈∞

𝑥𝑙𝑜

𝑙𝑜2 + 𝑥²
      𝑒      𝑢𝑧 = 𝑤𝑈∞

𝑥²

𝑙𝑜2 + 𝑥²
  . 

(41) 

Goldstein (1929) foi o primeiro a encontrar a solução analítica para o problema do 

escoamento potencial da “esteira de vórtices relacionados”. Introduz-se então a distribuição 

adimensional de circulação 𝐺(𝑥, 𝑙) na forma  

 𝑁𝑏Г(𝑥, 𝑙𝑜) = 2 𝜋𝑙𝑤𝑈∞𝐺(𝑥, 𝑙𝑜) . (42) 
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Goldstein utilizou séries infinitas de funções de Bessel para solucionar a distribuição 

ótima de circulação. Seu trabalho foi limitado e forneceu soluções para rotores de 1,2, 3 e 4 

pás. Para qualquer valor de passo da esteira 𝑙0 e número de pás Nb, a circulação de Goldstein 

foi determinada por Okulov e Sørensen (2008), mas erros de impressão nos artigos e a 

impossibilidade de contato com os autores impossibilitaram o uso desta forma analítica neste 

trabalho (WOOD, OKULOV e BHATTACHARJEE, 2016). Foram então utilizados os dados 

tabulados por Tibery e Wrench (1964). A Figura 30 faz uma comparação entre a solução 

analítica e a tabulada. 

 
Figura 30 - Distribuição da circulação de Goldstein para Nb=3: Pontos tabelados  por Tibery e Wrench 

(1964) e linhas por Okulov e Sørensen (2008). Fonte: (OKULOV e SøRENSEN, 2008) 

Para encontrar-se o coeficiente de potência é feito o uso das equações (36) e (37). Para 

tanto, primeiramente encontra-se uma relação para Ω0 utilizando as expressões das equações 

(40) e (41) (equação (43)): 

 

𝑡𝑔 𝜙 =
𝑈∞ −

1
2𝑢𝑧

Ω0𝑟 +
1
2𝑢𝜃

=
𝑈∞ (1 −

1
2𝑤)

Ω0𝑟
=

𝑙

𝑟
 

(43) 

Equação (43) escrita de outra forma (equação (44)): 
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Ω0𝑙 = 𝑈∞ (1 −

1

2
𝑤) 

(44) 

Inserindo (41), (42) e (44) em (36), a potência pode ser determinada pela seguinte 

integral: 

 
𝑃 = 𝜌𝜋𝑅0

2𝑈∞
3 𝑤(1 −

𝑤

2
)∫ 2𝐺(𝑥, 𝑙𝑜) (1 −

𝑤

2

𝑥²

𝑙𝑜2 + 𝑥²
) 𝑥𝑑𝑥

1

0

 
(45) 

Utilizando a relação (38) encontra-se o coeficiente de potência (equação (46)): 

 
𝐶𝑝 = 2𝑤 (1 −

𝑤

2
) (𝐼1 −

1

2
𝑤𝐼3) 

(46) 

Onde 𝐼1 e 𝐼3 são dados por (equação (47)): 

 
𝐼1 = 2∫ 𝐺(𝑥, 𝑙𝑜)𝑥𝑑𝑥

1

0

  𝑒  𝐼3 = 2∫ 𝐺(𝑥, 𝑙)
𝑥³

𝑙𝑜2 + 𝑥²
𝑑𝑥

1

0

 
(47) 

Wald (2006) denomina os coeficientes 𝐼1 e 𝐼3 como “coeficiente de massa” e “fator de 

energia axial”, respectivamente. 

Diferenciando o coeficiente de potência em relação ao coeficiente de indução w é 

encontrado o valor máximo de 𝐶𝑝, denominado 𝐶𝑝,𝑚𝑎𝑥. O coeficiente de indução w que leva a 

𝐶𝑝,𝑚𝑎𝑥 é dado pela equação (48). 

 
𝑤(𝐶𝑝 = 𝐶𝑝,𝑚𝑎𝑥) =

2

3𝐼3
(𝐼1 + 𝐼3 − √𝐼1² − 𝐼1𝐼3 + 𝐼3²) 

(48) 

3.8. Relação entre distribuição da circulação de Goldstein e geometria da pá 

Foi detalhada anteriormente a relação de circulação e sustentação de um perfil 

aerodinâmico, restando então associar a distribuição de circulação de Goldstein ao perfil 

aerodinâmico. A tarefa pode ser realizada substituindo a equação (42) em (32) para  

encontrar-se a relação entre o produto de Cl com a corda e a circulação de Goldstein (equação 

(49)). 
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𝐶𝐿(𝑥)𝑐(𝑥) =

4𝜋𝑙𝑤𝑈∞𝐺(𝑥, 𝑙𝑜)

𝑁𝑏𝑉0(𝑥)
 

(49) 

O coeficiente de sustentação, como dito anteriormente, está ligado à geometria do perfil 

aerodinâmico, seu ângulo de ataque e número de Reynolds. As cordas, os perfis 

aerodinâmicos e o ângulo de torção ao longo da pá da hélice são os fatores que determinam a 

distribuição da circulação. Cabe então a escolha correta destes parâmetros para determinar-se 

a distribuição ótima da circulação.  

Até então foi trabalhada a teoria potencial: os efeitos da viscosidade foram 

negligenciados. No projeto de uma turbina eólica os efeitos viscosos são responsáveis pela 

diminuição da potência gerada através do arrasto. Segundo Wald (2006, p. 115):  

A distribuição ótima da circulação foi determinada desconsiderando a 

presença do arrasto do perfil aerodinâmico. O arrasto do perfil pode ser 

considerado como uma força adicional sem alterar a distribuição da 

vorticidade emanado, pois atua na direção normal à força de sustentação e, 

a princípio, não afeta a forma do sistema de vórtices emanados.  

Enquanto a sustentação promove um torque que propicia a transformação energética do 

vento, o arrasto promove um torque no sentido oposto, “roubando” parte desta energia. Logo, 

é ideal escolher um perfil aerodinâmico que propicie maior sustentação a um custo menor de 

arrasto. 

3.9. Otimização 

Os sistemas de engenharia podem ter complexidades que requerem assistência 

computacional para serem superadas. No caso deste trabalho, temos uma combinação de 

vários parâmetros que influenciam na eficiência energética e estrutural dos rotores eólicos e 

uma impossibilidade temporal de avaliar cada combinação possível. Foi selecionado um 

algoritmo evolutivo de otimização multiobjetivo, NSGA II (Non-dominated Sorting Genetic 

Algorithm) (DEB, et al., 2002), para encontrar as soluções eficientes para o problema.  Neste 
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tópico serão apresentadas as características e definições do modelo de otimização empregado 

neste trabalho.  

3.9.1. Algorítmo Genético 

Os Algoritmos Genéticos (AGs) estão na classe dos Algoritmos Evolutivos (AEs): 

utilizam operações matemáticas que mimetizam (usam como paradigma) a evolução natural  e 

a genética, na qual os indivíduos (conjunto de soluções) competem, reproduzem e sobrevivem 

na natureza. Seguindo essa lógica, o equivalente aos genes nos AEs são as características do 

indivíduo que, em conjunto, formam o cromossoma. Os AEs então lidam com uma população 

de indivíduos que são submetidos à seleção, sendo capazes de reprodução e suscetível a 

mutação genética (SCOLA, 2014). Em uma turbina eólica, por exemplo, os genes podem ser 

o raio do rotor, os perfis aerodinâmicos, a altura do rotor em relação ao solo e geometria da pá 

que juntos formam um cromossoma do indivíduo.  O que vai definir os genes utilizados são as 

variáveis de interesse do projeto. Os AEs apresentam como características básicas (CASTRO, 

2007):  

 População de indivíduos que se reproduzem com herança genética – Os 

indivíduos reproduzem de maneira sexuada ou assexuada e geram filhos com 

características dos pais; 

 Variação genética – os indivíduos gerados a partir da reprodução são suscetíveis 

a mutação genética, apresentando características não presente nos pais (explora-

se o espaço de busca); 

 Seleção – o desempenho dos indivíduos é analisado a pela aptidão (ou fitness): a 

seleção dos indivíduos que sobrevivem é feita a partir da comparação dos 

valores da aptidão para o ambiente em que eles estão inseridos. 

Os Algoritmos Genéticos são métodos de busca flexíveis e capazes de encontrar boas 

soluções para problemas complexos. A estratégia utilizada por esses algoritmos permite uma 
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busca paralela, a partir de uma população de soluções, de forma estruturada, mas com 

operadores aleatórios. Objetiva-se alcançar novas soluções com alta aptidão (melhor valor da 

função objetivo) (SCOLA, 2014). 

Segundo Goldberg (1989), em geral os AGs apresentam as seguintes características: 

 Trabalham não com um único, mas com o um conjunto de pontos (população) ; 

 Usa a função objetivo para procurar a solução, não utiliza outras informações 

auxiliares como a derivada da função objetivo.  

 Usa transições probabilísticas nos operadores do método (seleção, cruzamento e 

mutação) para compor uma nova geração. 

Apesar de utilizar regras probabilísticas nos operadores, os AGs realizam uma busca 

direcionada: utilizam valores históricos das funções para encontrar novas soluções.  São três 

operadores básicos que definem um AG (TAKAHASHI, 2007): 

 Seleção – Analisa a função objetivo para os indivíduos de uma população, 

replicando alguns (mais aptos) e eliminando outros. Cria uma nova população a 

partir dessa seleção; 

 Cruzamento – Gera novos indivíduos através da combinação de outros dois ou 

mais indivíduos. O indivíduo filho carrega características (herança) dos pais.  

 Mutação – A partir das informações que representam um indivíduo, gera, de 

forma estocástica (aleatória), outro. Este operador garante, então, a 

variabilidade genética de uma população. 

3.9.2. Definição do Problema de Otimização Multiobjetivo 

Em uma otimização multiobjetivo, o critério de seleção dos indivíduos é baseado em 

valores de mais de uma função objetivo, que devem ser minimizadas e/ou maximizadas.  As 



46 
 

soluções podem estar sujeitas a um conjunto de restrições, assim como ocorre nos mono-

objetivos, que na forma geral pode ser representada pela equação (50) 

 

 

(50) 

Onde 𝑥 ⃗⃗⃗   ∈ RNvar é um vetor com Nvar variáveis de decisão:  𝑥 ⃗⃗⃗  = (𝑥1, … , 𝑥𝑁𝑣𝑎𝑟
). Os 

valores 𝑥𝑖
(𝐿)

 e 𝑥𝑖
(𝑈)

 são, respectivamente, o limite inferior e superior para cada variável de 

decisão 𝑥𝑖.  As restrições do problema são dadas pelas J desigualdades 𝑔𝑗 e as K igualdades 

ℎ𝑘  que, juntamente com os limites das variáveis 𝑥𝑖, compõem a região de busca χ na qual as 

soluções factíveis estão contidas. O conjunto das soluções que estão dentro dos 2Nvar limites 

das variáveis de decisão e que satisfazem as J+K restrições constituem a região factível Fx . 

É denominado espaço de objetivos o espaço Y formado pelo vetor das Nobj funções 

objetivos 𝑓 ∈ RNobj ou  𝑓 (𝑥 ) = (𝑓 1(𝑥 ),… , 𝑓 𝑁𝑜𝑏𝑗
(𝑥 ))𝑇. As funções objetivos podem ser 

maximizadas ou minimizadas, mas o usual dos algoritmos é tratar apenas da minimização e 

para maximização multiplica-se o valor da função objetivo por -1 (SCOLA, 2014). 

A otimização multiobjetivo tem como propósito determinar o conjunto de Pareto: um 

conjunto representa as soluções da equação (50) em que não é possível melhorar uma 

característica (função objetivo) sem piorar outra (SCOLA, 2014). 

3.9.2.1. Conjunto Pareto-ótimo 

Dado um conjunto de soluções Ɓ, o Conjunto Pareto-ótimo é composto pelas soluções 

de Ɓ que não são dominadas por nenhum outro elemento. Dado dois elementos contidos em 

Ɓ, 𝑥 ⃗⃗⃗  1 e 𝑥 ⃗⃗⃗  2, diz-se que 𝑥 ⃗⃗⃗  1 domina 𝑥 ⃗⃗⃗  2 se forem verificadas as seguintes condições: 
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 A solução 𝑥 ⃗⃗⃗  1 não é pior que 𝑥 ⃗⃗⃗  2 para nenhum objetivo - 𝑓 𝑚(𝑥 1) ≤ 𝑓 𝑚(𝑥 2); 

 A solução 𝑥 ⃗⃗⃗  1 é melhor que a solução 𝑥 ⃗⃗⃗  2 em pelo menos um objetivo. - ∃ 𝑚 ∈

{1,… ,𝑁𝑜𝑏𝑗} | �⃗� 𝑚(�⃗� 1) < �⃗� 
𝑚
(�⃗� 2)  

Na Figura 31 são mostrados os pontos yA a yF no espaço de objetivos Y, os quadrantes 

formados a partir dos pontos representam a região de dominância da solução, para o caso de 

apenas duas funções objetivo. Os pontos yA, yB e yE são os pontos não dominados.  

 
Figura 31 - Representação gráfica da relação de dominância entre soluções.  

Fonte: (SCOLA, 2014) 

As soluções não dominadas da região factível de Fx compõem o conjunto Pareto-ótimo 

Global X* que representam a fronteira da região factível, no espaço de objetivos, onde não é 

possível melhorar uma função objetivo sem necessariamente piorar outra. De outra forma:  

𝑥 ∗  ∈ 𝜒∗  ⇔ ∄ 𝑥  ∈ 𝐹𝑥  | 𝑓 𝑚(𝑥 ) ≤ 𝑓 𝑚(𝑥 ∗) ^ 𝑓 (𝑥 ) ≠ 𝑓 (𝑥 ∗)  (SCOLA, 2014). 

Em uma Otimização Multiobjetivo não é possível a escolha simples de uma única 

solução; a relação entre as melhores soluções impõem que ao se escolher o melhor resultado 

com relação à uma função objetivo será em detrimento de outro objetivo. Tendo isto em 

mente, a análise multiobjetiva tem dois propósitos (DEB, 2011) 

 Encontrar o conjunto Pareto-ótimo Global (ou uma aproximação satisfatória); 
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 Encontrar o conjunto não dominado com diversidade suficiente para representar 

a totalidade da fronteira de Pareto da região factível. 

3.9.3. Algorítmo Evolutivo Multiobjetivo – NSGA II 

Foi utilizado neste trabalho o algoritmo de otimização multiobjetivo NSGA II (Non-

Dominated Sorting Genetic Algorithm), um Algoritmo Genético de Otimização Multiobjetivo 

proposto por Deb et al (2002).  A escolha se justifica pela capacidade do método em procurar 

soluções em problemas multiobjetivos complexos e por ser consagrado na literatura 

superando 8900 citações (IEEE Xplore® Digital Library, 2017). 

Inicialmente, o NSGA II gera uma população de pais D0 com Nvar indivíduos. Baseado 

então no critério de não dominância, a população é ordenada em frentes de soluções: os 

indivíduos que não são dominadas do conjunto D0 recebem o índice 1 e compõem a frente F1; 

a frente F2 é composta por indivíduos não dominados do conjunto D0-F1 e recebem o índice 2; 

a frente F3 é formada pelos indivíduos não dominados do conjunto D0-(F1∪F2) e assim por 

diante até todos os indivíduos de D0 serem classificados, como ilustra a Figura 32. 

 
Figura 32 - Controle de Elitismo por critério de não dominância 

Fonte: adaptado: (WANG, WANG e LUO, 2011) 

 Uma população descendente Q0 com Nvar indivíduos é criada a partir de cruzamento e 

mutação dos indivíduos pais de D0. Da primeira geração em diante o procedimento muda: é 
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formada uma população Tt de 2Nvar, combinando os indivíduos pais Dt e descendentes Qt, que 

é então ordenada pelo critério de não dominância. O novo conjunto de pais Dt+1 é então 

formado a partir dos indivíduos das primeiras frentes de Pareto até se completar Nvar 

indivíduos no conjunto, sendo que na última frente inclusa é empregada uma medida de 

aglomeração (Crowding Distance) para selecioná-los preservando-se a diversidade de 

soluções. Um novo conjunto de descendentes Qt+1 é então gerado e o processo se repete para 

as gerações seguintes até ser satisfeito um critério de parada (geralmente um número de 

gerações) (SCOLA, 2014). A Figura 33 mostra, de forma geral, o funcionamento do NSGA 

II. 

 
Figura 33 - Procedimento do NSGA II  

Fonte: adaptado (DEB, et al., 2002)  

Os principais procedimentos do NSGA II se resumem a (DEB, et al., 2002) 

 Ordenação por não dominância – classifica os indivíduos pela aptidão, criando 

fronteiras critério de soluções por critério de dominância; 

 Elitismo – as melhores soluções são preservadas e introduzidas nas gerações 

seguintes, agilizando o processo de convergência das soluções para o Pareto-

ótimo Global; 
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 Crowding Distance – preserva a diversidade na população empregando 

estimativa de densidade de soluções que circundam cada indivíduo. Seleciona 

indivíduos em regiões com menor densidade de soluções. 
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4. Metodologia 

4.1. Modelo  

Após análise da Teoria dos Vórtices, foi vislumbrada a possibilidade de se trabalhar 

com esta teoria para prever o seu desempenho em toda a faixa de velocidades de operação. 

Para tanto, opera-se com um passo constante da esteira de vórtices (não se altera com a 

mudança de velocidade do vento e são feitas algumas considerações quanto ao coeficiente de 

sustentação CL). O coeficiente de potência Cp teórico, regido pelo passo e número de pás 

(equação (46)), também permanece constante.  

As pás foram consideradas elementos rígidos e discretizadas radialmente em cinquenta 

seções equidistantes para a análise aerodinâmica. Cada seção é caracterizada por diferente 

geometria, velocidade resultante, força sustentadora e força de arrasto. Entende-se que quanto 

maior o número de partes da discretização das pás, melhor será ela representada no modelo 

aerodinâmico proposto. 

Para projetar os rotores eólicos pelo modelo dos vórtices, foi implementado um 

algoritmo de otimização programado no software Matlab®. Os dados dos perfis 

aerodinâmicos foram adquiridos por meio do software que utiliza o método dos painéis 

acoplado a um modelo de camada limite viscosa: o Xfoil (DRELA, 1989). Foi feita uma 

interface entre esses dois softwares para a transferência dos dados aerodinâmicos e 

processamento das geometrias.  

Na otimização realizada foi utilizada a função “gamultiobj”, do pacote de otimização 

do Matlab®, baseada na técnica de otimização genética multiobjetivo elitista NSGA II (DEB, 

et al., 2002). Os rotores eólicos foram então selecionados por critérios de desempenho 

estrutural e energético: as geometrias selecionadas foram avaliadas quanto à potência média 

gerada e a relação entre momento fletor e momento de inércia de área na região próxima à 

raiz das pás.  
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4.1.1. Teoria dos Vórtices  

Os parâmetros que definem a esteira de vórtices da Teoria dos Vórtices são: Passo 𝑙𝑜, 

número de pás Nb e raio do rotor R0. A partir destes são encontrados o valor da velocidade de 

indução da esteira “w” por meio da distribuição de circulação de Goldstein 𝐺(𝑥, 𝑙). Para a 

manutenção do passo constante com a variação da intensidade do vento altera-se a rotação do 

rotor, dada pela relação da equação (44). 

 
Ω0𝑙 = 𝑈∞ (1 −

1

2
𝑤) 

(44) 

A distribuição de circulação de Goldstein utilizada foi a tabulada por Tibery e Wrench 

(1964) e disponibilizada por Wald (2006) em virtude de erros de impressão nos artigos 

publicados por Okulov do período de 2004 a 2015 (WOOD, OKULOV e 

BHATTACHARJEE, 2016) que impossibilitaram o cálculo da distribuição de circulação de 

Goldstein pela fórmula analítica. Na forma tabelada (Apêndice), a distribuição de Goldstein é 

limitada pelo passo da esteira (1/15 a 4) e número de pás (2 a 6), restringindo as 

possibilidades de geometria. Com os dados tabulados e com equações (47) e (48) chega-se ao 

fator de indução w (𝑥 é a posição radial na pá - r/R0 - e 𝑙𝑜 o passo da esteira 

adimensionalizado pelo raio do rotor – l/R0). 

 
𝐼1 = 2∫ 𝐺(𝑥, 𝑙𝑜)𝑥𝑑𝑥

1

0

  𝑒  𝐼3 = 2∫ 𝐺(𝑥, 𝑙𝑜)
𝑥³

𝑙𝑜2 + 𝑥²
𝑑𝑥

1

0

 
(47) 

 
𝑤(𝐶𝑝 = 𝐶𝑝,𝑚𝑎𝑥) =

2

3𝐼3
(𝐼1 + 𝐼3 − √𝐼1² − 𝐼1𝐼3 + 𝐼3²) 

(48) 

Com o fator de indução w podemos calcular as velocidades induzidas tangencial, 𝑢𝜃, e 

radial 𝑢𝑧 (equação (41)), a rotação Ω0 (equação (44)) e a velocidade resultante V0 (equação 

(34)) para uma dada velocidade do escoamento 𝑈∞. Quanto à velocidade resultante  
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𝑉0 em cada seção da pá, a relação pode ser deduzida a partir do triângulo de velocidades já 

apresentado na Figura 27 e calculado na equação (34).  

O diâmetro do rotor passa a ser necessário no calculo da velocidade resultante 𝑉0(𝑥). 

Até então usou-se a posição x na pá: um adimensional obtido pela razão entre a distância 𝑟 da 

seção em questão e o raio do rotor R0. A partir desses dados, o próximo passo é associar a 

geometria das pás à circulação calculada. 

4.1.2. Geometria das pás  

Para relacionar a distribuição da circulação de Goldstein com a geometria usa-se o 

teorema de Kutta-Joukowsky, como já deduzido neste trabalho. Colocando a circulação em 

termos da circulação de Goldstein, previamente encontrada, é obtida a relação entre 

coeficiente de sustentação CL e corda c para cada seção de pá (equação (49)). Quando CL e c 

são traduzidos em uma geometria, os efeitos viscosos aparecem traduzidos em redução de 

potência gerada. Então devemos minimizar essas perdas e gerar rotores ótimos.  

 
𝐶𝐿(𝑥)𝑐(𝑥) =

4𝜋𝑙𝑤𝑈∞𝐺(𝑥, 𝑙𝑜)

𝑁𝑏𝑉0(𝑥)
 

(49) 

O coeficiente de sustentação CL é característica do perfil aerodinâmico, assim como o 

coeficiente de arrasto. A seguir são abordadas as considerações e metodologias empregadas 

na obtenção de dados dos perfis aerodinâmicos.  

4.1.2.1. Perfis aerodinâmicos   

Foram selecionados 7 perfis aerodinâmicos (Figura 34)  encontrados na publicação 

Wind Airfoil Catalog (BERTAGNOLIO, et al., 2001) para compor a geometria das pás. O 

critério de escolha foi baseado na concordância entre dados experimentais e simulados com o 

software de simulação numérica das equações incompressíveis de Navier-Stokes EllipSys2D 

e o software Xfoil, sendo somente o Xfoil utilizado como fonte de dados neste trabalho.. 
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Foram simulados no software Xfoil os 7 perfis, variando-se o número de Reynolds 

entre 105 a 2x107, o número de Mach 0,1 (subsônico incompressível) e o ângulo de ataque α 

variando entre 0º e 12º discretizados em 0,5º. 

 

 

Figura 34 - Perfis utilizados no projeto de pá Fonte: (BERTAGNOLIO, et al., 2001) 

 A partir dos dados simulados pelo Xfoil foi montada uma matriz de dados 

relacionando ângulo de ataque α com CL e Re. Constatou-se que para ângulos de ataque 

menores que 10º o coeficiente de sustentação CL não se alterava significativamente com a 
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variação de Re para Re > 105. Em contraponto ao CL, o coeficiente de arrasto CD apresenta 

maior sensibilidade a essas variações. Utilizou-se do software Matlab® para criar uma 

superfície com os dados por interpolação cúbica (Figura 35).  

 

Figura 35 - Superfícies geradas com dados do Xfoil para o perfil S814: pontos representam os dados e a 

superfície foi gerada por interpolações cúbicas.  

 Visando diminuir o grau da complexidade da geometria, empregou-se um mesmo 

perfil para compor uma mesma pá. Com diferentes perfis poderia haver descontinuidades 

geométricas nas pás, que poderiam levar a variações abruptas de pressão e consequente perda 

energética. 

4.1.2.2. Perfis aerodinâmicos e geometria das pás 

Virtualmente, qualquer perfil aerodinâmico pode atender à circulação projetada, visto 

que é uma relação de coeficiente de sustentação CL e corda c (equação (47). As restrições 

quanto ao aumento da corda podem ser a impossibilidade física (o aumento demasiado da 

corda faria uma pá tocar a outra gerando um disco sólido e bloqueando o escoamento) ou de 

eficiência, uma vez que arrasto é diretamente proporcional à corda, diminuindo a potência 
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gerada. A escolha do CL, então, passa por diminuir o arrasto. Neste trabalho, após a primeira 

estimativa de Reynolds, são utilizados os valores de CL associados aos ângulos de ataque que 

proporcionaram maior valor da relação CL / Cd para uma dada seção na asa. O processo 

iterativo para um selecionado perfil aerodinâmico pode ser melhor visualizado com o auxílio 

da Figura 36. 

 
Figura 36 - Determinação do ângulo de ataque, corda e coeficiente de sustentação em cada seção da pá. 

A seguinte aproximação foi adotada: CL de projeto é independente do número de 

Reynolds.  Foi constatado que a região de maior desempenho (maior valor de CL / Cd) 

situava-se sempre em ângulos de ataque menores que 12º, em uma região linear na curva CL x 

α. Nesta região o CL é pouco sensível ao efeito do aumento do número de Reynolds. Projetou-

se então um rotor de passo da esteira 𝑙 constante, visto que o CL se mantinha o mesmo em 

uma mesma posição radial e a circulação então era atendida para as diferentes velocidades.  

Projetou-se então um rotor de passo da esteira constante (e Cp, teórico cte) e rotação 

variável. O passo é a distância entre duas esteiras consecutivas de vórtices. Para manter esta 

distância quando a velocidade do vento se altera é necessário ajustar a rotação do rotor. Desta 

forma, se opera em uma condição em que o fator de indução da esteira ‘w’ permanece o 



57 
 

mesmo possibilitando que a Teoria dos Vórtices possa ser utilizada para a predição do 

desempenho nos ventos da faixa de operação da turbina. 

4.1.3. Indicador Estrutural 

Foi proposto um fator indicador de resistência estrutural, H, relacionando o momento 

fletor e o momento de inércia de área na raiz das pás do rotor na forma da equação (51). 

Aqui foi feita a consideração que a maior exigência mecânica será exercida próximo à 

raiz da pá do rotor: somente nesta seção é analisada H. Foi considerado que a região de 

fixação das pás no cubo possui reforços estruturais por se tratar de uma zona de fixação e, 

portanto, não seria a região de maior solicitação mecânica. O momento de inércia de área foi 

então calculado considerando-se uma longarina cilíndrica maciça com seção circular inscrita 

no perfil aerodinâmico a 10% do raio, como ilustra a Figura 37. O momento de inércia de área 

de uma seção circular é dado pela equação (52) e o momento fletor na raiz pela equação (53).  

 
Figura 37 - Área circular considerada para o cálculo de momento de inércia de área 

 
𝐼0 =

𝜋 ∗ ∅4

64
 

(52)  

 
𝐻 =

𝑀𝑓

𝐼0
 

(51)  
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O diâmetro ∅ da circunferência é dado pela razão de espessura máxima do perfil 

aerodinâmico multiplicado pela corda.  

O momento fletor na raiz é calculado a partir do arrasto e sustentação ao longo da pá, 

calculado na forma (equação (53)): 

 
𝑀𝑓 = √𝑀𝑧

2 + 𝑀𝜃
2 

(53) 

Sendo Mz e Mθ encontrados decompondo-se as forças de sustentação (Figura 38) e 

arrasto nos perfis em cada seção de pá e multiplicando-os pelo braço de momento r (equação 

(54)). 

 
Figura 38 - Forças de arrasto e sustentação em cada seção da pá. 

 
𝑀𝑧 =

1

2
𝜌∫ 𝑉0

2[𝐶𝐷 sin(𝜙) + 𝐶𝐿cos (𝜙)]𝑟
𝑅0

0

𝑐𝑑𝑟 

𝑀𝜃 =
1

2
𝜌 ∫ 𝑉0

2[𝐶𝐿 cos(𝜙) − 𝐶𝐷 sin(𝜙)]𝑟
𝑅0

0

𝑐𝑑𝑟 

(54) 

O momento fletor Mf foi calculado para a condição de maiores esforços, quando a 

velocidade do vento é maior. A velocidade U∞ utilizada foi a velocidade de corte superior 
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(velocidade a partir da qual arbitrou-se o desligamento da turbina). Em condições reais outros 

esforços estão presentes tais como peso, momento torsor provocado pelo perfil, fadiga e força 

centrífuga além de eventos atmosféricos severos. Desta forma, o fator H é apenas um 

indicador estrutural com propósito de simular uma característica estrutural e demonstrar a 

aplicabilidade da metodologia aqui proposta.  

4.1.4. Potência global 

A potência teórica da Teoria dos Vórtices foi calculada na forma da equação (45), em 

que não são consideradas as forças viscosas (característica da Teoria Potencial). 

Considerando-se a força do arrasto dos perfis aerodinâmicos, a potência produzida será 

reduzida em “PD”, sendo esse a potência consumida pelo arrasto. A componente da força de 

arrasto que contribui para a perda energética é cos(φ)dD (melhor visualizado na Figura 38) 

que se multiplicada pelo raio r (posição na envergadura da pá) resulta no torque. A potência 

então pode ser calculada multiplicando-se esse torque à rotação. Se integrado ao longo do 

raio, tem-se (equação (55)): 

 
𝑃𝐷 = ∫Ω0𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜙)𝑑𝐷 

(55)  

 

A força de arrasto é calculada na forma da equação (56):  

 
𝑑𝐷 =

1

2
𝜌𝐶𝑑𝑉0

2𝑐  𝑑𝑟 
(56)  

Substituindo-se (56) em (55), obtém-se a equação (57): 

 
𝑃𝐷 =

1

2
𝜌Ω0 ∫ 𝐶𝑑𝑉0

2𝑐 𝑐𝑜𝑠(𝜙) 𝑟 𝑑𝑟
𝑅0

0

 
(57)  

De forma análoga chega-se a potência dada pela sustentação CL do perfil (equação 

(58)); 
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𝑃𝐿 =

1

2
𝜌Ω0 ∫ 𝐶𝐿𝑉0

2𝑐 𝑠𝑒𝑛(𝜙) 𝑟 𝑑𝑟
𝑅0

0

 
(58)  

A potência global será então dada na forma (equação (59)): 

 
𝑃𝐺 = 𝑃𝐿 − 𝑃𝐷 =

1

2
𝜌Ω0 ∫ 𝑉0

2𝑐(𝐶𝐿 cos(𝜙) − 𝐶𝐷 sin(𝜙))𝑟
𝑅0

0

𝑑𝑟 

ou, 

𝑃𝐺 = Ω0𝑀𝜃 

(59) 

 

A potência produzida é uma função da velocidade do vento e sua relação pode ser 

visualizada no exemplo da Figura 39. 

 
Figura 39 - Exemplo de Potência global de um rotor em função de U∞ 

4.1.5.  Potência média e distribuição de frequência de Weibull 

Foram escolhidas distribuições de ventos distintas de quatro cidades: Juiz de Fora-MG, 

Diamantina-MG, Macau-RN e Torres-RS. Os critérios de escolha foram baseados na 

disponibilidade de dados nas normais climatológicas disponibilizados pelo INMET 

(INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, 2016) entre os anos de 1961 e 1990, e a 

intensidade dos ventos em Minas Gerais e nos demais estados brasileiros. As normais 

climatológicas se restringem a localidades com estações meteorológicas instaladas, sendo os 

dados anemométricos coletados a uma altura padrão de 10 metros a partir do solo. Além das 

velocidades médias anuais das normais climatológicas, foi utilizado o Atlas Eólico Brasileiro 
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(AMARANTE, et al., 2001) para a aquisição do fator de forma k da distribuição de Weibull.  

As distribuições de frequência foram calculadas por meio das equações (2) e (3), com os 

dados que constam na Tabela 1 e foram representadas na Figura 40. 

Tabela 1 Média anual dos ventos a 10 metros do solo e fator de forma  para as cidades simuladas 

Localização da estação 
meteorológica 

Velocidade Média 
anual 

Fator de Forma k 

Juiz de Fora – MG 2,84 m/s 2,4 

Diamantina – MG 2,37 m/s 2,5 

Macau – RN 5,77 m/s 3 

Torres – RS 3,81 m/s 2 

 
Figura 40 - Distribuição de frequência de Weibull para as cidades simuladas 

Para avaliar o desempenho das geometrias é utilizada a potência média. Para obtê-la, 

relaciona-se a função densidade de probabilidade, F, das velocidades dos ventos com a 

potência associada a cada velocidade por meio de 

 
𝑃𝑚𝑒𝑑 = ∫ 𝑃𝐺(𝑈∞) 𝐹(𝑈∞)

𝑈𝑐𝑢𝑡 𝑜𝑢𝑡

𝑈𝑐𝑢𝑡 𝑖𝑛

𝑑𝑈∞ 
(60)  

sendo 𝑈𝑐𝑢𝑡 𝑖𝑛 e 𝑈𝑐𝑢𝑡 𝑜𝑢𝑡 as velocidades de corte inferior e superior, respectivamente.  

Como a intergral anterior não apresenta solução analítica, foi utilizado a forma de somatório 

para o cálculo da potência média. 

 

𝑃𝑚𝑒𝑑 = ∑ 𝑃𝐺(𝑈∞) 𝑝(𝑈∞)

𝑈𝑐𝑢𝑡 𝑜𝑢𝑡

𝑈∞=𝑈𝑐𝑢𝑡 𝑖𝑛

 

(61)  
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Em que p é a frequência relativa (ou probabilidade de ocorrência) do vento na faixa escolhida, 

Para todas as cidades foi feita a consideração de massa específica ρ como padrão, a nível do 

mar e temperatura de 25ºC, mesmo entendendo que elas não se situam no nível do mar. Essa 

consideração foi feita para permitir a comparação dos resultados de potência obtidos entre as 

cidades utilizadas. 

4.1.6. Otimização Multiobjetivo  

Para a otimização dos rotores eólicos foi utilizado a função gamultiobj do software 

Matlab®. Baseada no algoritmo genético multiobjetivo NSGA II, a função recebe os valores 

dos parâmetros de otimização selecionados e avalia as funções objetivos usando o modelo 

desenvolvido neste trabalho. Foi feita uma otimização para cada uma das 4 cidades de 

interesse resultando em um conjunto de geometrias. Posteriormente foi avaliado o 

desempenho dessas geometrias nas outras 3 cidades. A estrutura da otimização é apresentada 

no fluxograma da Figura 41.  
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Figura 41 - Fluxograma do funcionamento do algoritmo de otimização 

Os indivíduos da população são caracterizados pelas variáveis apresentadas na Tabela 

2, sendo as funções objetivo avaliadas para cada um deles. 

Tabela 2 Variáveis de otimização do NSGA II 

Variável Símbolo Valores 

Passo adimensional da 
esteira  

𝑙o 
1/12 a 4 (limitados pela tabela-

apêndice) 

Número de pás no rotor 
𝑁𝑏 

2 a 6    (limitados pela tabela-
apêndice) 

Raio do rotor 
𝑅0 3 a 5 m (turbinas de pequeno porte) 

Velocidade de projeto 
𝑈𝑃𝑟𝑜𝑗 5 a 15 m/s 

Perfil aerodinâmico 
_ 7 perfis distintos 
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O cálculo dos valores da função objetivo do modelo pode ser dividido em 3 blocos para 

melhorar a compreensão (Figura 42). 

 
Figura 42 - Blocos da avaliação das funções objetivos 

Os parâmetros utilizados na avaliação estão descritos na  Tabela 3 e incluem a faixa de 

velocidade de funcionamento do rotor (Ucut_in e Ucut_out), propriedades do ar (ρ e μ) e padrões 

de vento (k  e 𝑈∞
̅̅ ̅̅ ) nas cidades escolhidas.   

Tabela 3 Variáveis de entrada no algoritmo 

Variável Símbolo Valor 

Fator de forma de Weibull e velocidade 
média local 

𝒌, 𝑼∞
̅̅ ̅̅̅ 

Juiz de Fora-MG: k=2,4 e 𝑼∞
̅̅ ̅̅̅= 2,84m/s 

 Diamantina-MG:  k=2,5 e  𝑼∞
̅̅ ̅̅̅ =2,37m/s 

Macau-RN:            k=3,0 e  𝑼∞
̅̅ ̅̅̅=5,77m/s 

Torres-RS:             k=2,0 e  𝑼∞
̅̅ ̅̅̅=3,81m/s 

Velocidade de corte inferior 𝑼𝒄𝒖𝒕_𝒊𝒏 2 m/s 

Velocidade de corte superior 𝑼𝒄𝒖𝒕_𝒐𝒖𝒕 15m/s 

Massa específica do ar (nível do mar a 25º) ρ 1,184 kg/m³ 

Viscosidade dinâmica  μ 1,8616*10-5 kg/(m.s) 

O detalhamento dos blocos das funções objetivos são dados pelos fluxogramas das 

Figura 43 e Figura 44. 
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Figura 43 - Fluxogramas: Bloco 1 Cálculo das variáveis da esteira de vórtices 

 Bloco 2 - Definição da geometria do rotor 

 
Figura 44 - Bloco 3 - Cálculo das funções objetivos 
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Os principais parâmetros utilizados no NSGA II são apresentados na Tabela 4. Com 

exceção do tamanho da população, os demais parâmetros são os padrões da função gamultiobj 

do software Matlab®.   

Tabela 4 Principais parâmetros utilizados na otimização multiobjetivo. 

Parâmetros NSGA II  
valor 

Tamanho da população 500 

Probabilidade de cruzamento 
 

0,8 

Probabilidade de mutação 
 

0,01% 

Elitização (quantos indivíduos são selecionados 
de cada geração) 
 

25 

 

Em suma, as seguinte considerações foram feitas: 

 As pás do rotor são consideradas rígidas (modelo puramente aerodinâmico) 

 Para ângulos de ataque (α) menores que 12°, o coeficiente de sustentação CL 

não varia de modo considerável para um mesmo α e número de Reynolds 

superior a 105. 

 Escoamento incompressível (Mach de ponta de pá ≤ 0,3). 

 Os efeitos da presença do cubo (hub ) são negligenciados 

 Variação da massa específica com altitude é negligenciada, foram consideradas 

todas as situações com ρ a 25ºC e nível do mar.  

 Esteira do rotor é indeformável: diâmetro da esteira de vórtices (no plano de 

Treftz) é igual ao diâmetro do rotor. 
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5. Resultados 

Neste tópico serão apresentadas e analisadas as curvas de Pareto-ótimo global geradas 

para as distribuições de vento das 4 cidades propostas.  

A Figura 45 apresenta as frentes de Pareto-ótimas para  Juiz de fora –MG, Macau-RN, 

Torres-RS, e Diamantina – MG. 

 
Figura 45 - Pareto-ótimos para Diamantina, Juiz de Fora, Macau e Torres. 

Esperava-se que os indivíduos do conjunto Pareto-ótimo encontrados para uma 

distribuição de ventos (localidade) dominassem ou se equivalessem aos indivíduos dos 

Pareto-ótimos das demais cidades quando submetidos a essa mesma distribuição. Porém, em 

algumas regiões do espaço dos objetivos não ocorreu este comportamento, apesar da relativa 

proximidade entre valores das funções objetivos. Em algumas regiões os indivíduos 

simulados para outros padrões de vento superaram os indivíduos “nativos”, como indicado na 

Figura 46 pelos círculos vermelhos. Acredita-se que uma possível causa para esse fenômeno 
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possa estar nos parâmetros e operadores genéticos adotados no algoritmo de otimização 

NSGA II. Faz-se então necessária uma análise de sensibilidade para verificar-se a influência 

de cada parâmetro e operador e, assim, determinar a melhor combinação a ser empregada. 

 
Figura 46 - Desempenho das geometrias geradas entre as localidades com destaque para as regiões em que 

os indivíduos nativos foram dominados. 

Esse fato demonstrou que a otimização ainda não estava completa, o que levou a uma 

nova execução do algoritmo, desta vez alimentado com uma população inicial formada por 

soluções eficientes obtidas da primeira otimização. Os novos resultados são apresentados na 

Figura 47.  
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Figura 47 - Novas frentes de Pareto 

Realizando-se novamente a comparação entre o desempenho dos indivíduos de outras 

localidades com os nativos, verificou-se que os indivíduos eficientes da frente de Pareto 

nativa dominaram as demais soluções em toda a extensão espaço de objetivos, como pode ser 

visualizado na Figura 48. Constatou-se que o algoritmo NSGA II conseguiu evoluir e 

encontrar soluções eficientes para cada um dos padrões de vento, dominando assim as 

soluções ótimas provenientes dos outras distribuições eólicas. 

Ao comparar os resultados apresentados na Figura 48, nota-se que os indivíduos 

eficientes obtidos para padrões de vento de menor intensidade (Juiz de Fora e Diamantina) 

apresentam bom desempenho quando submetidos aos padrões de vento maior intensidade 

(Macau e Torres). O mesmo não ocorre com os indivíduos das frentes de Pareto obtidos para 

Macau e Torres quando submetidos para as condições de Juiz de Fora e Diamantina. Será 

discutido a frente uma possível razão para esse fenômeno. 
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Figura 48 - Desempenho das geometrias geradas entre localidades 

Da análise dos resultados foram encontradas algumas relações entre o número de pás 

nos rotores e as funções objetivo, conforme ilustra a Figura 49 e a Figura 51  

 
Figura 49 - Número de pás dos indivíduos da curva de Pareto de Juiz de Fora-MG 

As curvas de Pareto apresentaram as seguintes características: 
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 Maiores potências médias são, em geral, alcançadas pelos indivíduos com maior 

número de pás do rotor; 

 O contrário acontece com o indicador estrutural: quanto maior número de pás 

pior (maior) é o valor de H; Os diâmetros dos rotores convergiram para um 

mesmo valor: coincidiram com a restrição superior de diâmetro – 10 metros.  

A Figura 50 apresenta a distribuição dos perfis sobre as curvas de Pareto e o contraste 

do desempenho de um mesmo perfil em duas localidades estudadas. 

 
Figura 50 - Perfis aerodinâmicos nas curvas de Pareto de Juiz de Fora e Macau 

O perfil aerodinâmico Fx66-S196-V1 apresentou o pior desempenho em relação à 

potência média em Macau-RN. Porém, para a distribuição de ventos em Juiz de Fora-MG, o 

comportamento foi inverso, apresentando a maior potência média da frente de Pareto. Quanto 
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ao perfil S814, este apresentou, qualitativamente, desempenho similar em ambas as 

localidades. A principio, não é evidente a predominância de nenhum perfil. 

As características geométricas de alguns indivíduos representativos, conforme 

numeração na Figura 51, são apresentadas na Figura 52. 

 
Figura 51 - Frente de Pareto relacionado ao número de pás. 

 

 

 
Figura 52 - Representação de alguns indivíduos do Pareto-ótimo para os ventos de Macau-RN 
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Observou-se que as pás ficam mais estreitas (cordas menores) a medida que se caminha 

em direção ao extremo de máxima potência média. Notou-se-também que, como a 

metodologia proposta não restringe quanto à corda, as soluções eficientes próximas ao ponto 

extremo de mínimo indicador estrutural (H) apresentaram valores impraticáveis de corda, 

como observado no indivíduo número 1 da Figura 52. Os valores de corda máxima para este 

indivíduo foram na ordem de 4 metros, isto para uma pá de 5 metros de raio. Trata-se então de 

uma infactibilidade não prevista no modelo aerodinâmico.  

Como mencionado anteriormente (com as condições de ângulo de ataque variando de 

0º a 12º, escoamento incompressível e número de Reynolds superior a 105), o coeficiente de 

sustentação local não se altera de forma significativa com o aumento da velocidade do vento 

(que implica no aumento do número de Reynolds). Já o coeficiente de arrasto tem outro 

comportamento, ele decresce com o aumento da velocidade do vento. O coeficiente de 

potência fica, então, dependente da velocidade do vento, como mostra a Figura 53. A partir do 

comportamento crescente do coeficiente de potência com a velocidade do vento, pode-se 

chegar a uma possível explicação para o bom desempenho das geometrias geradas para 

cidades de menor intensidade eólica quando aplicadas a localidades com registro de ventos 

mais intensos. As geometrias geradas para cidades de menor intensidade eólica necessitam ter 

o coeficiente de potência alto em menores velocidades de vento para garantir maior produção 

energética. Já as geometrias geradas para cidades com ventos mais fortes, esse fator pode ser 

compensado por maiores Cps em velocidades mais elevadas e, desta forma, ser 

energeticamente eficiente. Desta forma as geometrias de Juiz de Fora e Diamantina podem ter 

desempenho satisfatório quando submetidas aos padrões de vento de Torres e Macau, mas o 

comportamento inverso não ocorre em toda extensão da curva de Pareto, como já 

demonstrado na Figura 48, indicando que o coeficiente de potência é baixo a velocidades de 

vento reduzidas. 



74 
 

 
Figura 53 - Coeficientes de potência e velocidade de rotação do rotor para os indivíduos indicados na  
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6. Conclusões 

Da análise dos resultados apresentam-se as seguintes conclusões: 

  A metodologia aplicada mostrou que na faixa de número de pás estudadas, o aumento 

deste implica no aumento da potência média gerada. O comportamento inverso ficou 

evidenciado em relação ao indicador estrutural (H) adotado. 

 Não foi realizada uma análise de sensibilidade dos parâmetros do algoritmo de 

otimização multiobjetivo, o que ficou explícito nos primeiros resultados obtidos. 

 Os objetivos traçados para o trabalho foram alcançados, apesar das dificuldades em 

implantar uma metodologia pouco explorada, da escassez bibliográfica de resultados 

para comparação e dos erros encontrados na formulação analítica proposta por 

Okulov, Sørensen e Wood (2015) 

 É necessário impor uma restrição para a corda, pois a metodologia não a prevê, 

gerando geometrias impraticáveis. 

 Não foi realizada uma comparação das geometrias gerada com rotores comerciais ou 

obtidos por outro procedimento. 

 A utilização do procedimento apresentado permite uma avaliação de tendências e de 

influência dos diversos parâmetros sendo, portanto, uma ferramenta para se determinar 

as características desejáveis de cada pá para cada condição desejada. 

 A Teoria dos Vórtices permanece com muitos pontos a serem explorados, constituindo 

um interessante objeto de pesquisa. 
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7. Proposta para trabalhos futuros 

No desenvolvimento do presente trabalho, foram vislumbradas várias possibilidades de 

melhorar e aprofundar a metodologia utilizada.  Dentre elas: 

 Incluir a presença do cubo nos cálculos;  

 Utilizar a solução analítica para as velocidades induzidas desenvolvidas por Okulov, 

aumentando o espaço de busca (número de pás e passo) com a possibilidade de 

encontrar rotores mais eficientes; 

 Analisar a sensibilidade do modelo à variação de CL com número de Reynolds; 

 Pesquisar sobre a interferência da expansão da esteira no desempenho dos rotores; 

 Simular através de softwares CFD o escoamento nos rotores para validar a 

metodologia; 

 Aprimorar o critério de resistência e adicionar momento torsor e forças inerciais, uma 

vez que só foi incluído o momento fletor, podendo ainda abranger a análise de 

materiais e custo;  

 Estudar a variação da massa específica com as localidades do desempenho do rotor; 
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Apêndice 

Tabelas da distribuição de circulação de Goldstein  

 

x 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.85 0.90 0.925 0.950 0.975

0.25 .00385 .00562 .00719 .00847 .00936 .00972 .00929 .00864 .00754 .00673 .00564 .00405

0.50 .01500 .02181 .02779 .03258 .03581 .03691 .03502 .03244 .02818 .02512 .02104 .01510

0.75 .03248 .04703 .05954 .06929 .07548 .07706 .07236 .06668 .05764 .05124 .04283 .03074

1.00 .05517 .07941 .09976 .11506 .12410 .12538 .11649 .10679 .09186 .08148 .06798 .04879

1.25 .08188 .11706 .14583 .16660 .17789 .17794 .16376 .14944 .12800 .11332 .09440 .06775

1.50 .11152 .15826 .19541 .22114 .23394 .23194 .21172 .19250 .16433 .14526 .12087 .08674

1.75 .14308 .20148 .24658 .27656 .29011 .28547 .25889 .23471 .19984 .17646 .14670 .10526

2.00 .17572 .24547 .29782 .33128 .34497 .33735 .30437 .27535 .23399 .20645 .17153 .12307

2.25 .20873 .28922 .34799 .38419 .39757 .38683 .34766 .31402 .26652 .23501 .19518 .14006

2.50 .24158 .33198 .39628 .43457 .44732 .43351 .38851 .35055 .29727 .26207 .21760 .15617

2.75 .27382 .37321 .44215 .48197 .49392 .47721 .42683 .38488 .32625 .28757 .23878 .17141

3.00 .30518 .41254 .48529 .52617 .53722 .51785 .46262 .41704 .35347 .31158 .25874 .18579

3.25 .33542 .44974 .52553 .56708 .57722 .55549 .49596 .44710 .37903 .33416 .27755 .19938

3.50 .36444 .48472 .56284 .60474 .61400 .59023 .52697 .47518 .40301 .35539 .29529 .21223

3.75 .39215 .51744 .59725 .63924 .64770 .62222 .55575 .50139 .42551 .37538 .31203 .22438

4.00 .41854 .54794 .62889 .67076 .67850 .65163 .58248 .52587 .44666 .39422 .32785 .23589

4.25 .44357 .57628 .65788 .69946 .70657 .67877 .60730 .54874 .46655 .41199 .34283 .24683

4.50 .46734 .60258 .68440 .72555 .73212 .70341 .63035 .57014 .48528 .42880 .35703 .25724

4.75 .48989 .62696 .70862 .74923 .75536 .72614 .65178 .59018 .50297 .44472 .37054 .26716

5.00 .51120 .64953 .73071 .77069 .77646 .74698 .67173 .60898 .51969 .45983 .38342 .27666

5.25 .53140 .67043 .75086 .79013 .79562 .76610 .69031 .62663 .53552 .47419 .39570 .28575

5.50 .55052 .68978 .76923 .80773 .81300 .78363 .70762 .64324 .55055 .48789 .40746 .29449

5.75 .56869 .70770 .78598 .82366 .82878 .79974 .72379 .65889 .56483 .50096 .41872 .30290

6.00 .58589 .72432 .80125 .83808 .84310 .81452 .73890 .67365 .57843 .51346 .42954 .31100

7.00 .64642 .77971 .85021 .88336 .88830 .86263 .79037 .72517 .62703 .55863 .46904 .34087

8.00 .69603 .82137 .88463 .91400 .91913 .89725 .83048 .76705 .66816 .59756 .50370 .36751

9.00 .73713 .85326 .90927 .93500 .94032 .92240 .86218 .79808 .70357 .63173 .53466 .39168

10.00 .77150 .87807 .92726 .94964 .95507 .94083 .88748 .83054 .73442 .66209 .56267 .41391

11.00 .80045 .89762 .94063 .96005 .96545 .95445 .90785 .85487 .76155 .68933 .58825 .43454

12.00 .82497 .91324 .95078 .96760 .97286 .96460 .92432 .87548 .78557 .71393 .61178 .45384

Circulação de Goldstein G(x, l) Nb=2

1/lo
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x 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.85 0.9 0.925 0.950 0.975

0.25 .00408 .00661 .00900 .01105 .01257 .01332 .01295 .01213 .01065 .00954 .00804 .00583

0.50 .01588 .02565 .03476 .04244 .04797 .05049 .04866 .04539 .03970 .03550 .02987 .02165

0.75 .03433 .05512 .07417 .08985 .10065 .10489 .10006 .09283 .08077 .07205 .06048 .04377

1.00 .05808 .09254 .12345 .14811 .16425 .16940 .15992 .14762 .12780 .11373 .09527 .06886

1.25 .08574 .13540 .17885 .21241 .23317 .23814 .22276 .20473 .17652 .15681 .13113 .09468

1.50 .11604 .18140 .23714 .27879 .30315 .30697 .28501 .26106 .22441 .19907 .16628 .11998

1.75 .14790 .22867 .29576 .34432 .37123 .37325 .34456 .31485 .27008 .23937 .19978 .14411

2.00 .18043 .27577 .35287 .40701 .43557 .43544 .40032 .36523 .31290 .27717 .23124 .16679

2.25 .21301 .32168 .40722 .46565 .49512 .49279 .45179 .41184 .35264 .31232 .26054 .18796

2.50 .24516 .36565 .45806 .51960 .54944 .54503 .49890 .45466 .38930 .34484 .28773 .20763

2.75 .27658 .40733 .50504 .56864 .59845 .59220 .54176 .49383 .42306 .37486 .31290 .22593

3.00 .30703 .44646 .54805 .61282 .64232 .63455 .58062 .52960 .45411 .40259 .33625 .24296

3.25 .33640 .48298 .58718 .65237 .68136 .67241 .61581 .56225 .48270 .42824 .35794 .25885

3.50 .36464 .51692 .62261 .68761 .71598 .70617 .64764 .59207 .50908 .45202 .37815 .27373

3.75 .39172 .54839 .65461 .71890 .74657 .73623 .67646 .61933 .53346 .47412 .39703 .28769

4.00 .41760 .57751 .68346 .74665 .77356 .76296 .70256 .64431 .55606 .49472 .41106 .30086

4.25 .44239 .60443 .70944 .77121 .79735 .78672 .72623 .66725 .57708 .51399 .43139 .31332

4.50 .46604 .62932 .73284 .79297 .81830 .80785 .74773 .68835 .59666 .53208 .44712 .32515

4.75 .48861 .65232 .75392 .81222 .83675 .82666 .76729 .70782 .61498 .54910 .46200 .33642

5.00 .51015 .67360 .77292 .82927 .85300 .84339 .78512 .72580 .63214 .56515 .47615 .34718

5.25 .53067 .69328 .79008 .84439 .86734 .85830 .80139 .74246 .64827 .58034 .48961 .35749

5.50 .55025 .71151 .80559 .85782 .87998 .87159 .81626 .75790 .66346 .59475 .50247 .36739

5.75 .56895 .72841 .81962 .86976 .89115 .88345 .82987 .77226 .67779 .60844 .51477 .37693

6.00 .58675 .74408 .83235 .88039 .90103 .89405 .84235 .78564 .69134 .62148 .52655 .38613

7.00 .65005 .79641 .87274 .91281 .93060 .92647 .88294 .83081 .73888 .66807 .56939 .42005

8.00 .70233 .83581 .90094 .93406 .94930 .94761 .91222 .86559 .77792 .70747 .60666 .45030

9.00 .74557 .86585 .92114 .94851 .96155 .96165 .93362 .89271 .81042 .74131 .63957 .47772

10.00 .78140 .88903 .93597 .95869 .96984 .97116 .94941 .91403 .83774 .77067 .66897 .50283

11.00 .81118 .90712 .94710 .96611 .97567 .97773 .96113 .93090 .86086 .79632 .69542 .52603

12.00 .83601 .92140 .95562 .97168 .97991 .98237 .96989 .94430 .88050 .81884 .71937 .54758

Circulação de Goldstein G(x, l) Nb=3

1/lo
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x 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.85 0.9 0.925 0.950 0.975

0.25 .00393 .00698 .01007 .01286 .01505 .01628 .01607 .01515 .01339 .01204 .01018 .00742

0.50 .01530 .02707 .03882 .04926 .05725 .06150 .06023 .05655 .04976 .04464 .03768 .02745

0.75 .03308 .05803 .08251 .10378 .11949 .12711 .12322 .11509 .10075 .09015 .07592 .05519

1.00 .05595 .09706 .13652 .16990 .19356 .20378 .19555 .18176 .15837 .14138 .11882 .08624

1.25 .08255 .14134 .19638 .24159 .27230 .28391 .27009 .25005 .21706 .19345 .16232 .11768

1.50 .11166 .18842 .25834 .31408 .35043 .36232 .34233 .31603 .27365 .24361 .20421 .14796

1.75 .14231 .23638 .31960 .38403 .42452 .43588 .40983 .37766 .32655 .29053 .24343 .17634

2.00 .17371 .28379 .37826 .44940 .49265 .50304 .47148 .43409 .37516 .33375 .27963 .20261

2.25 .20533 .32969 .43322 .50912 .55397 .56322 .52699 .48515 .41942 .37323 .31282 .22678

2.50 .23674 .37350 .48390 .56281 .60835 .61649 .57654 .53107 .45955 .40919 .34320 .24899

2.75 .26766 .41491 .53013 .61056 .65607 .66325 .62057 .57225 .49593 .44195 .37102 .26946

3.00 .29790 .45373 .57200 .65272 .69766 .70406 .65959 .60914 .52893 .47186 .39659 .28837

3.25 .32734 .49002 .60974 .68976 .73374 .73957 .69414 .64224 .55892 .49926 .42016 .30593

3.50 .35583 .52375 .64368 .72222 .76495 .77040 .72475 .67198 .58630 .52444 .44199 .32231

3.75 .38340 .55507 .67414 .75063 .79191 .79716 .75190 .69875 .61136 .54768 .46229 .33766

4.00 .40995 .58412 .70148 .77548 .81519 .82038 .77601 .72292 .63437 .56921 .48126 .35211

4.25 .43547 .61102 .72601 .79725 .83531 .84053 .79747 .74481 .65559 .58923 .49906 .36578

4.50 .45996 .63592 .74805 .81634 .85272 .85805 .81658 .76466 .67521 .60791 .51580 .37874

4.75 .48344 .65896 .76787 .83310 .86780 .87329 .83366 .78272 .69340 .62541 .53161 .39108

5.00 .50595 .68029 .78570 .84787 .88089 .88657 .84894 .79918 .71031 .64183 .54660 .40287

5.25 .52742 .70003 .80180 .86091 .89230 .89817 .86263 .81422 .72609 .65729 .56083 .41416

5.50 .54795 .71831 .81633 .87245 .90225 .90831 .87492 .82799 .74082 .67186 .57438 .42500

5.75 .56752 .73523 .82948 .88269 .91096 .91721 .88597 .84061 .75460 .68564 .58731 .43543

6.00 .58619 .75092 .84140 .89180 .91862 .92501 .89592 .85219 .76753 .69870 .59966 .44548

7.00 .65240 .80308 .87922 .91968 .94132 .94806 .92690 .89001 .81192 .74467 .64423 .48252

8.00 .70668 .84195 .90561 .93819 .95573 .96239 .94772 .91745 .84704 .78258 .68244 .51539

9.00 .75108 .87127 .92454 .95104 .96536 .97165 .96192 .93758 .87513 .81425 .71566 .54500

10.00 .78746 .89365 .93846 .96027 .97211 .97875 .97173 .95247 .89778 .84092 .74483 .57196

11.00 .81733 .91097 .94893 .96713 .97702 .98218 .97858 .96354 .91612 .86352 .77059 .59667

12.00 .84197 .92456 .95698 .97235 .98072 .98532 .98343 .97181 .93106 .88276 .79348 .61948

Circulação de Goldstein G(x, l)  NB=4

1/lo
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x 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.85 0.9 0.925 0.950 0.975

0.25 .00367 .00703 .01066 .01410 .01694 .01871 .01876 .01781 .01583 .01427 .01211 .00886

0.50 .01433 .02724 .04099 .05388 .06429 .07047 .07011 .06626 .05866 .05277 .04468 .03266

0.75 .03106 .05834 .08687 .11302 .13350 .14491 .14273 .13422 .11823 .10610 .08962 .06538

1.00 .05266 .09745 .14315 .18393 .21481 .23071 .22503 .21065 .18474 .16544 .13946 .10158

1.25 .07792 .14170 .20492 .25974 .29980 .31883 .30845 .28771 .25151 .22490 .18934 .13776

1.50 .10578 .18864 .26825 .33520 .38251 .40330 .38777 .36085 .31485 .28131 .23666 .17213

1.75 .13535 .23640 .33027 .40684 .45933 .48082 .46036 .42791 .37310 .33330 .25834 .20424

2.00 .16593 .28366 .38919 .47273 .52847 .54996 .52529 .48817 .42578 .38048 .32021 .23306

2.25 .19701 .32951 .44401 .53203 .58941 .61049 .58254 .54172 .47306 .42305 .35634 .25961

2.50 .22816 .37336 .49429 .58463 .64237 .66283 .63262 .58906 .51536 .46140 .38910 .28385

2.75 .25912 .41491 .53997 .63087 .68389 .70776 .67624 .63083 .55324 .49601 .41890 .30605

3.00 .28964 .45400 .58124 .67128 .72701 .74613 .71416 .66768 .58725 .52733 .44610 .32651

3.25 .31953 .49061 .61835 .70649 .76035 .77884 .74714 .70025 .61787 .55582 .47107 .34545

3.50 .34862 .52474 .65168 .73713 .78879 .80668 .77583 .72911 .64555 .58184 .49411 .36308

3.75 .37688 .55647 .68156 .76381 .81305 .83040 .80083 .75475 .67067 .60570 .51547 .37959

4.00 .40422 .58593 .70837 .78706 .83379 .85063 .82266 .77758 .69356 .62769 .53535 .39511

4.25 .43056 .61323 .73240 .80737 .85157 .86792 .84176 .79796 .71448 .64802 .55394 .40979

4.50 .45588 .63849 .75398 .82516 .86684 .88272 .85850 .81622 .73365 .66688 .57139 .42369

4.75 .48016 .66185 .77338 .84077 .88002 .89543 .87321 .83261 .75129 .68445 .58781 .43693

5.00 .50345 .68346 .79083 .85452 .89142 .90637 .88616 .84735 .76756 .70083 .60333 .44955

5.25 .52569 .70342 .80656 .86667 .90134 .91583 .89757 .86062 .78258 .71616 .61802 .46164

5.50 .54689 .72187 .82075 .87744 .91000 .92402 .90766 .87260 .79648 .73054 .63194 .47323

5.75 .56712 .73892 .83358 .88701 .91759 .93114 .91658 .88344 .80938 .74404 .64520 .48437

6.00 .58638 .75469 .84521 .89555 .92427 .93736 .92449 .89325 .82135 .75674 .65781 .49509

7.00 .65444 .80681 .88202 .92183 .94429 .95556 .94829 .92420 .86155 .80075 .70286 .53446

8.00 .70979 .84530 .90764 .93947 .95728 .96686 .96344 .94540 .89206 .83600 .74084 .56919

9.00 .75471 .87409 .92601 .95183 .96619 .97427 .97330 .96011 .91547 .86457 .77326 .60022

10.00 .79119 .89595 .93951 .96079 .97256 .97939 .97986 .97042 .93355 .88787 .80118 .62826

11.00 .82094 .91281 .94969 .96748 .97729 .98308 .98435 .97771 .94756 .90699 .82537 .65378

12.00 .84530 .92601 .95753 .97259 .98088 .98583 .98749 .98291 .95847 .92272 .84643 .67711

Circulação de Goldstein G(x, l) Nb=5

1/lo



84 
 

 

  

x 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.80 0.85 0.90 0.925 0.950 0.975

0.25 .00343 .00693 .01093 .01493 .01840 .02072 .02110 .02015 .01802 .01629 .01386 .01018

0.50 .01341 .02685 .04202 .05693 .06960 .07779 .07861 .07479 .06660 .06009 .05102 .03741

0.75 .02915 .05753 .08886 .11899 .14388 .15919 .15929 .15082 .13368 .12032 .10193 .07459

1.00 .04963 .09614 .14606 .19275 .23014 .25186 .24965 .23537 .20778 .18665 .15783 .11533

1.25 .07378 .13991 .20854 .27078 .31904 .34555 .33985 .31941 .28122 .25232 .21313 .15561

1.50 .10067 .18647 .27228 .34758 .40419 .43378 .42418 .39795 .34993 .31383 .26500 .19346

1.75 .12948 .23400 .33448 .41973 .48201 .51322 .50001 .46881 .41226 .36983 .31238 .22817

2.00 .15959 .28120 .39344 .48543 .55095 .58274 .56659 .53149 .46791 .42008 .35515 .25968

2.25 .19043 .32716 .44814 .54407 .61077 .64245 .62427 .58634 .51726 .46496 .39363 .28824

2.50 .22160 .37130 .49831 .59572 .66210 .69315 .67386 .63411 .56095 .50504 .42829 .31418

2.75 .25275 .41325 .54385 .64087 .70574 .73592 .71632 .67567 .59967 .54092 .45964 .33788

3.00 .28363 .45284 .58497 .68016 .74273 .77186 .75263 .71185 .63412 .57320 .48814 .35965

3.25 .31400 .48993 .62196 .71428 .77405 .80205 .78372 .74341 .66486 .60235 .51419 .37979

3.50 .34366 .52459 .65516 .74392 .80059 .82742 .81033 .77101 .69242 .62882 .53814 .39850

3.75 .37253 .55683 .68492 .76969 .82313 .84876 .83319 .79521 .71722 .65295 .56027 .41600

4.00 .40051 .58674 .71159 .79214 .84232 .86679 .85284 .81649 .73961 .67505 .58080 .43245

4.25 .42746 .61443 .73549 .81175 .85876 .88205 .86980 .83525 .75990 .69537 .59993 .44797

4.50 .45338 .64003 .75694 .82892 .87287 .89502 .88446 .85184 .77835 .71411 .61782 .46267

4.75 .47827 .66367 .77619 .84401 .88505 .90609 .89715 .86652 .79516 .73143 .63461 .47664

5.00 .50210 .68549 .79349 .85732 .89561 .91559 .90818 .87956 .81052 .74751 .65039 .48995

5.25 .52485 .70562 .80907 .86908 .90482 .92377 .91778 .89116 .82457 .76244 .66529 .50268

5.50 .54653 .72418 .82311 .87953 .91288 .93085 .92616 .90148 .83745 .77635 .67936 .51487

5.75 .56719 .74130 .83579 .88883 .91999 .93700 .93348 .91071 .84929 .78931 .69269 .52656

6.00 .58684 .75711 .84727 .89713 .92626 .94238 .93991 .91894 .86017 .80143 .70532 .53780

7.00 .65602 .80912 .88353 .92275 .94525 .95821 .95879 .94414 .89583 .84266 .74996 .57888

8.00 .71198 .84727 .90872 .94005 .95776 .96825 .97043 .96059 .92179 .87469 .78689 .61482

9.00 .75711 .87570 .92677 .95220 .96645 .97500 .97789 .97149 .94089 .89983 .81780 .64673

10.00 .79357 .89722 .94005 .96103 .97271 .97978 .98284 .97884 .95504 .91968 .84390 .67531

11.00 .82314 .91379 .95008 .96764 .97738 .98328 .98626 .98389 .96557 .93544 .86603 .70109

12.00 .84727 .92677 .95781 .97272 .98095 .98594 .98871 .98740 .97343 .94797 .88487 .72446

1/lo

Circulação de Goldstein G(x, l) Nb=6
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