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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar as análises feitas com 

os resultados obtidos através dos dados obtidos do site BDMEP (Banco de Dados 

Meteorológicos para Ensino e Pesquisa), como velocidade do vento, temperatura do 

ar, direção do vento, densidade do ar. A partir desses dados foi possível avaliar se a 

implementação de uma turbina eólica vertical do tipo Savonius é viável em algumas 

localidades do terrritório brasileiro, ou seja, se a geração de energia elétrica é 

satisfatória a ponto da implementação da mesma ser possível. 

 

INTRODUÇÃO 

Os avanços científicos e tecnológicos vêm acarretando uma intensa 

exploração dos recursos naturais que, agravada pelo crescimento populacional e o 

aumento do consumo de matérias primas, da forma como vem ocorrendo, acabam 

por exercer uma intensa pressão sobre esses recursos e os ecossistemas de onde 

são extraídos. As formas de consumo desenfreadas vêm esgotando, cada vez mais, 

as reservas de recursos naturais, afetando as regenerações dos ecossistemas 

naturais. 

Um dos assuntos mais recorrentes em todo o mundo atualmente é a 

preocupação com as fontes de energia renováveis. O previsível esgotamento das 

jazidas de petróleo aliado à alta dos preços dos combustíveis fósseis, e os grandes 

períodos de estiagem, consequências do aquecimento global, propiciam uma busca 

constante por novas fontes alternativas de energia. Segundo ressalta a 

pesquisadora Maio (2006), a vida moderna tem sido movida a custa de recursos 

esgotáveis que levaram milhões de anos para se formar e a utilização das energias 

renováveis em substituição aos combustíveis fósseis é uma alternativa viável e 

vantajosa. 

Em um mundo contemporâneo que traz uma crescente demanda por energia 

elétrica é de vital importância avaliar alternativas quanto à produção de energia 

elétrica com o menor impacto ambiental possível. 



Dentre as várias fontes sustentáveis de geração de energia pode-se citar a 

energia produzida por painéis solares (a energia solar), aquelas provindas de 

aerogeradores (a energia eólica), e por quedas d’água - hidrelétricas (a energia 

hidráulica). A energia eólica é baseada no aproveitamento do vento. Para isso a 

energia cinética gerada pelo movimento da massa de ar é convertida em energia 

mecânica, que gira as pás das turbinas eólicas, e finalmente converte em energia 

elétrica. 

A participação da energia eólica na geração de energia elétrica no Brasil 

ainda é tímida se comparada com alguns países europeus e a China. Provavelmente 

isso ainda ocorre devido ao custo dos equipamentos e eficiências, quando 

comparados à geração da energia elétrica proveniente de usinas nucleares, queda 

d’água ou carvão. Entretanto, pode-se dizer que os recentes desenvolvimentos 

tecnológicos (sistemas avançados de transmissão, melhor aerodinâmica e 

estratégias de controle e operação dos aerogeradores), vêm modificando esse 

cenário, reduzindo os custos e melhorando o desempenho e a confiabilidade dos 

equipamentos (PEREIRA, 2004). Além disso, a energia eólica não libera gases 

nocivos ao efeito estufa, como o CO2 e óxidos de nitrogênio na atmosfera. Essa 

modalidade energética pode levar a eletricidade para áreas de difícil acesso e de 

elevado custo na transmissão elétrica. 

Entretanto, como descreve Layton (2013), a energia eólica apresenta alguns 

inconvenientes, pois nem sempre funcionam na potência máxima já que dependem 

da velocidade do vento, exigindo muitas vezes um sistema de reserva. Além disso, 

devido ao barulho das mesmas, há a necessidade de que a instalação das mesmas 

seja distante de áreas residenciais. 

Nexte contexto, este trabalho apresenta o estudo realizado para verificar a 

viabilidade da implementação de uma turbina eólica de eixo vertical em algumas 

localidades brasileiras. 

 

OBJETIVO 

Utilizar modelos matemáticos a partir dos dados do BDMEP (Banco de Dados 

Meteorológicos para Ensino e Pesquisa) (BDMEP, 2013) para verificar a viabilidade 

da implementação de uma turbina eólica do tipo Savonius é viável em algumas 

localidades do Brasil. 

 



METODOLOGIA 

A partir dos dados de velocidade do vento, temperatura do ar, direção do 

vento, densidade do ar foi possível avaliar se a implementação de uma turbina eólica 

do tipo Savonius é viável em diferentes localidades do Brasil, possibilitando aferir a 

geração de energia elétrica proveniente. Como pode ser observado na Figura 1, a 

implantação de turbinas eólicas no Brasil é favorável, tendo em vista a vasta costa 

litorânea. 

A partir dos dados do BDMEP citados acima, dos últimos dez anos (2003-

2013), foi possível obter análises a respeito da qualidade do vento de cada cidade 

considerada e então prever a potência energética associada. 

 
Figura 1.  Atlas eólico brasileiro (PINGADO, 2003). 

 

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS 

A energia eólica é basicamente a energia cinética contida no movimento de 

uma massa de ar. Essa energia cinética pode ser calculada pela equação 1, onde EC 

é a energia cinética (em Joules1); m é a massa de ar (em Kg) e V a velocidade da 

massa de ar em movimento (em m/s). 
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2

1
mVEc =      (1) 

Com a massa de ar em deslocamento é possível extrair uma potência, ou 

seja, um fluxo de energia pode ser definido como a derivada da energia ao longo do 

tempo. Pode-se traduzir este fato na equação que fornece a potência contida no 

vento, dada pela equação 2, onde P é a potência do vento (em W2); ÉC é o fluxo de 

energia (em J/s); EC é a energia cinética (em J); m é a massa de ar em 

                                                           
1 Unidade de energia e trabalho no Sistema Internacional de Medidas. 
2 Unidade de potência (energia produzida ou consumida por unidade de tempo). 



deslocamento que move a turbina (em kg); V é a velocidade da massa de ar em 

movimento (em m/s) e t o tempo (em s). 
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Da relação existente entre a massa (kg) pelo tempo (segundos), apresentada 

na equação 2, pode-se obter outro parâmetro necessário para calcular a potência 

elétrica extraída de uma turbina eólica, a Lei da Conservação da Massa, dada pela 

equação 3, onde ṁ é o fluxo de massa de ar; ρ é a massa específica do ar (em 

Kg/m³); V é a velocidade do vento ao atravessar o tubo de em ensaio (em m/s) e S a 

área da seção transversal. 

VSm ρ=
.

      (3) 

Substituindo as equações de potência e de fluxo de ar conclui-se que a 

potência contida no vento que atravessa a seção transversal S é dada pela equação 

4. 
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SVP ρ=      (4) 

A energia recuperável do vento está associada à energia cinética do vento ao 

atravessa o rotor. A equação 4 mostra que a potência contida no vento varia com o 

cubo da velocidade do vento, com a massa específica do ar e com a área S, varrida 

pelas pás da turbina usada para o ensaio, e cortada por este fluxo de massa de ar 

(vento). Dessa forma, a energia gerada pelas turbinas é muito sensível à velocidade 

do vento que passa pelas pás do aerogerador (V³). 

 

A turbina eólica de Savonius 

A turbina Savonius recebe esse nome em homenagem ao seu inventor e 

pesquisador, o finlandês S. J. Savonius, por volta do ano de 1925. É classificada 

como uma turbina eólica de eixo vertical e na maior parte das vezes se apresenta 

em pequeno porte. O rotor consiste em dois semicilindros, um côncavo e outro 

convexo, colocados na vertical, com uma pequena sobreposição no centro, como 

apresentado na Figura 2. 



 
Figura 2.  Comportamento do vento das pás de uma turbina Savonius (UWM, 

2014). 
 

O desenho do rotor é relativamente simples, o que torna a construção 

deste tipo de turbina mais econômico. Em geral, a estrutura é menor e exige 

menos esforços estruturais. Contudo, a turbina Savonius apresenta baixo 

rendimento, o que a torna pouco atrativa para a produção de eletricidade em 

grande escala. 

O funcionamento dessa turbina resulta das diferenças da força de arrasto 

entre as faces côncavas e convexas dos semicilindros, que originam em um 

momento de força, que por fim faz girar o rotor, daí a potência é extraída pela 

turbina. 

A Figura 3 apresenta um modelo simples de uma turbina Savonius. A 

montagem desse tipo de turbina é relativamente simples, resultando em um dos 

modelos mais econômicos para fabricação e manutenção. 

 
Figura 3.  Exemplo de uma turbina eólica do tipo Savonius (REUK, 2006). 

 

O coeficiente de potência aerodinâmico do rotor (CP) é uma medida de 

eficiência da turbina eólica, ele mede a energia que pode ser produzida na turbina, 

desprezando-se qualquer perda, em relação à energia total contida no vento que a 

atravessa. Para turbinas eólicas de eixo vertical, o coeficiente aerodinâmico CP 



relaciona com a potência extraída do vento pela turbina PE com a potência ofertada 

pelo vento Pv (equação 5). 

E

V

P P

P
C =      (5) 

O rendimento das turbinas eólicas é muitas vezes apresentado graficamente 

por curvas que relacionam o coeficiente CP com λ (relação entre a velocidade 

angular e a tangencial). 

As turbinas Savonius funcionam com baixa velocidade e possuem um 

comportamento aerodinâmico difícil de prever. Uma alternativa para superar esta 

dificuldade de análise é ensaiar experimentalmente as turbinas Savonius em tubos 

com vento, na tentativa de prever o seu comportamento aerodinâmico e assim 

moldar estas turbinas para que alcancem o rendiment desejado. 

Quanto à produção de energia elétrica em larga escala, a turbina Savonius 

não é uma solução muito viável e competitiva. Apesar disso, este modelo de turbina 

apresenta características interessantes a serem avaliadas, tais como o reduzido 

tempo e custo para a sua construção, a tecnologia usada não é de difícil acesso, as 

pás não necessitam de orientação e direção do vento, funcionam com velocidades 

pequenas de vento (1m/s, por exemplo). Enfim, a turbina Savonius é uma solução 

bastante satisfatória quando utilizada em pequenos aproveitamentos energéticos. 

A energia contida no vento, cinética, não pode ser inteiramente capturada 

pela turbina, uma vez que o ar turbinado deve ser evacuado. Como consequência, o 

CP (coeficiente de potência) é adicionado ao calculo da potência. A potência extraída 

da turbina de Savonius pode ser obtida pela equação 6, onde PE é a potência 

extraída do aerogerador; ρ é a densidade do ar; S é a área do rotor perpendicular à 

direção do vento; V é a velocidade do vento aplicada e CP o coeficiente de potência. 
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As análises associadas à potência eólica da turbina Savonius foram feitas 

para as seguintes cidades brasileiras: Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Manaus 

(AM), Natal (RN) e Sorocaba (SP). Considerou-se a área do rotor igual a 0,8 m², 

visto que esta é uma área comum para as turbinas eólicas deste modelo. O principal 

dado a ser usado nestas análises é a velocidade média do vento, quanto maior a 

velocidade do vento maior será o potencial eólico associado à cidade em questão. 



Vale ressaltar que outros fatores também influenciam na velocidade, tais como 

altitude, densidade do ar, clima. 

Nos cálculos associados à potência da turbina foram considerados os 

seguintes valores: coeficiente de potência (CP) igual a 0,22; densidade do ar (ρ), 

valores entre 0,8 e 1,3 (kg/m³); velocidade (V) variável de acordo com cada cidade e 

região analisada (m/s); área do rotor (S) igual a 0,8 (m²). 

Recorrendo a equação (6) e com a ajuda do programa Microsoft Office Excel 

algumas constatações podem ser feitas, como mostradas a seguir. 

A Figura 4 retrata como a potência associada a uma turbina Savonius se 

comportaria na cidade de Florianópolis. Por se tratar de uma cidade litorânea, pode-

se observar que existe uma escala razoável de valores para velocidade do vento 

(chegando a 5 m/s). Já a potência elétrica associada a esta cidade pode chegar a 

valores acima de 20 W, mostrando que a cidade de Florianópolis apresenta uma 

localização interessante para a implementação de uma turbina eólica de pequeno 

porte. 

 
Figura 4. Curva de eficiência (ou potência) levantada em função da velocidade do 

vento para a cidade de Florianópolis. 
 

A cidade de Goiânia, no Centro-Oeste brasileiro, é caracterizada por 

apresentar clima quente e seco ao longo do ano, com chuvas isoladas em 

determinados períodos do ano. A Figura 5 mostra que a cidade de Goiânia não sofre 

muita influência das massas de ar, a velocidade média do vento não passa da 

escala de 3,5 m/s. Dessa forma, a implementação de uma turbina eólica de pequeno 

porte na cidade de Goiânia não parece ser uma alternativa viável. 



 
Figura 5. Curva de eficiência (ou potência) levantada em função da velocidade do 

vento para a cidade de Goiânia. 
 

As regiões situadas mais ao norte do Brasil são caracterizadas por serem 

quentes e abafadas durante o dia e pancadas de chuvas concentradas no fim da 

tarde. Quando analisada a capital do estado do Amazonas, Manaus nota-se pelo 

gráfico da Figura 6 que os registros para velocidade do vento ao longo dos anos de 

2003 a 2013 não são expressivos (chegando ao máximo 2m/s). Sendo assim, esta 

cidade não é interessante para a construção de uma turbina vertical de pequeno 

porte. 

 
Figura 6. Curva de eficiência (ou potência) levantada em função da velocidade do 

vento para a cidade de Manaus. 
 

A região nordeste é a principal região brasileira onde se encontram vários 

parques eólicos com turbinas de eixo horizontal. Através da Figura 7 pode-se 

compreender o motivo do investimento nesta fonte de energia nesta região. A cidade 

de Natal é caracterizada por ventos fortes ao longo de todo o ano. Como resultado, 

se introduzida nesta cidade litorânea uma turbina eólica do tipo Savonius, a potência 

associada poderia chegar a valores de 25 W, mostrando ser essa uma opção 

interessante como fonte alternativa de energia. 



 
Figura 7. Curva de eficiência (ou potência) levantada em função da velocidade do 

vento para a cidade de Natal. 
 

A cidade de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo, está situada a 

aproximadamente 640 metros acima do nível do mar. Por meio da Figura 8 pode-se 

constatar que a velocidade do vento nesta cidade não ultrapassa 1,5 m/s. 

Consequentemente a potência absorvida por uma turbina de pequeno porte não 

ultrapassaria 0,2 W, mostrando que a implementação de uma turbina eólica para 

esta cidade não é vantajosa. 

 
Figura 8. Curva de eficiência (ou potência) levantada em função da velocidade do 

vento para a cidade de Sorocaba. 
 

Embora a potência elétrica gerada por uma turbina eólica de pequeno porte 

não forneça valores expressivos de energia, não se deve descartar esta fonte 

alternativa, pois é necessário cada vez mais pensar em formas sustentáveis de 

geração de energia. 

 

Considerações Finais 

A energia eólica é uma fonte inesgotável, limpa e alternativa para a geração 

de energia elétrica. Apesar do Brasil apresentar um potencial eólico favorável para a 

utilização desta fonte alternativa, ela é ainda pouco explorada. No entanto, este 



cenário tem sido revertido gradativamente em algumas localidades brasileiras 

(ESTADÃO, 2010). 

A maneira como a energia eólica é transformada em energia mecânica 

depende do projeto específico de cada turbina. No presente estudo, as análises 

matemáticas foram realizadas tendo com base a turbina eólica Savonius, uma 

turbina de pequeno porte, e como consequência o retorno de baixa potência elétrica. 

 

REFERÊNCIAS 

BDMEP, Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquis a. Disponível 
em: <http://www.inmet.gov.br/portal/>. Acesso em 30 mar 2014. 

MAIO, L. Energias renováveis . 2006. Disponível em: 
<http://www.minerva.uevora.pt/odimeteosol/energias.htm>. Acesso em: 12 set 2012. 

ESTADÃO, 2010, Relógios de luz . Disponível em: < 
http://blogs.estadao.com.br/advogado-de-defesa/novo-relogigio-reduz-conta-de-luz/> 
Acesso em 25 mai 2014. 

LAYTON, J. Como funciona a energia eólica . Disponível em: 
<http://www.fiec.org.br/artigos/energia/energia_eolica.htm>. Acesso em: 01 mar 
2014. 

PEREIRA, M. M. Um estudo do aerogerador de velocidade variável e s ua 
aplicação para fornecimento de potência elétrica co nstante , 2004, 85 f. 
Dissertação de Mestrado, Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Juiz 
de Fora, Juiz de Fora, 2004. 

PINGADO, B. U., Ilustração do Atlas Eólico Brasileiro, 2003. Revista Nova 
Escola. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/pratica-
pedagogica/energia-eolica-brasil-mundo-515979.shtml>. Acesso em 25 mai 2014. 

REUK, What is a Savonius Wind Turbine , 2006. Disponível em: 
<http://www.reuk.co.uk/Savonius-Wind-Turbines.htm>. Acesso em 23 mai 2014. 
UWM, SIŁOWNIE WIATROWE O PIONOWEJ OSI OBROTU . Disponível em: 
<http://www.uwm.edu.pl/kolektory/silownie/pionowe.html>. Acesso em 23 mai 2014. 

 


