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1. RESUMO  

O presente artigo aborda o uso de fonte de geração de energia renovável, para 

apreender os parâmetros que compõe o sistema de micro e minigeração eólica. A 

proposta é realizar um estudo de caso aplicando um protótipo de um rotor eólico de 

eixo vertical, para realizar testes e efetuar uma análise da viabilidade em se utilizar o 

método. 

2.  INTRODUÇÃO  

A relação entre o desenvolvimento sustentável e a sociedade tem-se elevado 

nos últimos anos em nível mundial e a tendência é manter essa curva nos anos que 

se sucedem. 

No cenário econômico brasileiro atual, houve um considerável aumento no 

preço pago pela energia elétrica devido a crise hídrica de 2014, provocada pela falta 

de chuvas que acarretou a baixa dos níveis das represas, responsáveis pela principal 

fonte de geração de energia nacionalmente, as usinas hidrelétricas, que por sua vez 

afetam também a fauna e flora local. Simultaneamente, a situação econômica dos 

cidadãos brasileiros vem sofrendo um declínio, consequência da crise econômica que 

afeta diretamente a empregabilidade e o cotidiano dos lares, o que leva a analisar 

alternativas para suprir o custo da energia elétrica, tido como uma necessidade para 

qualquer lar em tempos atuais. 

A produção de energia elétrica doméstica apresentou uma crescente evolução 

no cenário nacional nos últimos anos, ocasionado devido a regulamentação da 

Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que autoriza a produção de energia 

elétrica e injeção do excedente na rede convencional em troca de créditos nas contas 

de energia futuras. 

Um recurso natural abundante e com baixo impacto ambiental que possibilita a 

exploração em massa, podendo ser aplicável em áreas urbanas é o vento. 

3. OBJETIVOS  

O objetivo geral do projeto é comprovar a viabilidade em utilizar a produção de 

energia limpa por meio de sistemas de microgeração eólica. Como objetivos 

específicos pretende-se: 

 Apresentar os modelos de aerogeradores de pequena potência; 

 Captar dados a partir do experimento de um rotor; 



 Levantar os custos da implementação de um sistema de microgeração 

eólica; 

 Projetar o período de retorno do investimento; 

 Diminuir os impactos ambientais. 

4. METODOLOGIA  

A metodologia é o desenvolvimento experimental de um protótipo para verificar 

a viabilidade do projeto. Para Azevedo (2009) um experimento é caracterizado pelo 

trabalho previamente planejado, onde o investigador estabelece e controla os 

procedimentos afim de avaliar e testar algo desconhecido até então. 

A utilização de softwares de dimensionamento e simulações auxilia diretamente 

nos resultados obtidos, além de testes reais utilizando um protótipo de rotor do tipo 

Savonius. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento desse projeto, foi necessário realizar um 

aprofundamento teórico sobre métodos e fontes de energia alternativa, com foco nos 

recursos eólicos para orientar o projeto de pesquisa. 

Para Castro (2003), “a energia eólica é hoje em dia vista como uma das mais 

promissoras fontes de energia renovável, caracterizada por uma tecnologia madura 

baseada principalmente na Europa e nos EUA” sendo a alternativa mais visada 

quando falado em geração de energia de grande potência fora do contexto das 

hidrelétricas. 

Os conceitos de microgeração e minigeração de energia eólica é estabelecido 

de acordo com a potência nominal do aerogerador, sendo definida entre 75 quilowatts 

e 5 megawatts de potência nominal para minigeração e menor ou igual a 75 quilowatts 

para microgeração segundo a ANEEL (2015).  

Arribas (2013) reforça o grande potencial desses sistemas de produção elétrica 

com alguns desafios a serem superados, como a padronização de normas para 

conseguir dar incremento na qualidade de fabricação de aerogeradores de pequena 

potência. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa faz inferir em um primeiro momento a popularização da geração de 

energias alternativas tendo a energia fotovoltaica como a mais popular nos meios 



urbanos, contudo a energia eólica se mostra uma produção mais eficaz devido a 

existência contínua do recurso tanto em períodos diurnos como noturnos sendo de 

grande utilidade também em propriedades rurais. 

O retorno do investimento apresenta-se em longo prazo o que pode ser 

amenizado com a utilização de aerogeradores de eixo vertical do tipo Savonius, que 

apresenta um menor custo de compra, manutenção e controle. 

Figura 1 - Projeto do rotor modelo Savonius 

 

Fonte: Do autor (2016) 

 Pretende-se agora, desenvolver o projeto e construção do rotor de eixo vertical 

Savonius, baseado no modelo da Figura 1, para realização de testes e coleta de dados 

como velocidade do rotor e períodos de maior incidência de vento, para que 

posteriormente seja possível calcular a produção de energia. 
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