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RESUMO                                               
A ene rg ia  p roduz ida  pe la  b i c i c le ta ,  du ran te  o  d ia  se rá  a rmazenada 
em uma  ba te r ia ,  pa ra  que ,  du ran te  a  no i te  quando  fo r  necessá r io  
l i ga r  luzes  e  sons .  A  ene rg ia  p roduz ida  que  fo i  a rmazenada na  
ba te r ia  se rá  u t i l i zada .  Sendo  ass im  d im inu indo  os  gas tos  com a  
ene rg ia  e lé t r i ca .  
Incen t i vando  os  a lunos  a  p ra t ica rem b ic i c le ta  ae rób ica  p roduz indo  
uma  ene rg ia  a inda  ma io r  e  a lem de  p roduz i r  bas tan te  energ ia  as  
pessoas  te r iam um bem-es ta r ,  ou  se ja ,  boa  saúde .  
 

P AL AVR AS CHAVES:  Energ ia ,  sus ten tab i l idade ,  a t iv idade  f ís ica  
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INTRODUÇÃO 

A sustentabilidade é um ideal sistemático que se perfaz principalmente pela 

ação, e pela constante busca entre desenvolvimento econômico e ao mesmo tempo 

preservação do ecossistema. Podem-se citar medidas que estão no centro da 

questão da sustentabilidade ambiental: a aquisição de medidas que sejam realistas 

para os setores das atividades humanas. 

Os pontos elementares da sustentabilidade visam à própria sobrevivência no 

planeta, tanto no presente quanto no futuro. Esses princípios são: utilização de 

fontes energéticas que sejam renováveis, em detrimento das não renováveis. 

Pode-se exemplificar esse conceito com a medida e com o investimento que vem 

sido adotado no Brasil com relação ao biocombustível, que por mais que não tenha 

mínina autonomia para substituir o petróleo, ao menos visa reduzir seus usos. O 

segundo princípio refere-se ao uso moderado de toda e qualquer fonte renovável, 

nunca extrapolando o que ela pode render. Em um quadro mais geral, pode-se 

fundamentar a sustentabilidade ambiental como um meio de amenizar (a curto e 

longo prazo simultaneamente) os danos provocados no passado. A sustentabilidade 

ambiental também se correlaciona com os outros diversos setores da atividade 

humana, como o industrial, por exemplo. 

A sua aplicação pode ser feita em diversos níveis: a adoção de fonte de energias 

limpas está entre as preocupações centrais, algumas empresas tem desenvolvidos 

projetos de sustentabilidade voltando-se para aproveitamento do gás liberado em 

aterros sanitários, dando energia para populações que habitam proximamente a 

esses locais. Outro exemplo de sua aplicação está em empresas, como algumas 

brasileiras de cosméticos, que objetivam a extração cem por cento renováveis de 

seus produtos. O replantio de áreas degradadas, assim como a elaboração de 

projetos que visem áreas áridas e com acentuada urgência de tratamento são mais 

exemplos que já vêm sido tomados. 

Pode-se afirmar que as medidas estatais corroboram perceptivelmente com a 

sustentabilidade ambiental. Sendo necessário não apenas um investimento capital 

em tecnologias que viabilizem a extração e o desenvolvimento sustentável, mas 



também conta com atitudes sistemáticas em diversos órgãos sociais e políticos. 

Como por exemplo, a propaganda, a educação e a lei. 

JUSTIFICATIVA  

Pensamos nesta idéia porque na academia praticamente todas as aeróbicas 

consome energia. Então, porque ao invés de ter um custo alto com energia elétrica, 

se torna meios de produzi-la? 

Com esse tipo de pensamento nosso grupo viu um meio de obter energia para 

quando anoitecer e for preciso ligar lâmpadas, ventiladores, sons, geladeiras, 

computadores e até mesmo as esteiras, teríamos energia suficiente para isso. 

 

 

MOTIVAÇÃO 

O Motivo que nos levou a pensar nessa idéia foi que, a população anda cada vez 

mais sedentária, e a maioria das pessoas quando vão a academia, não pratica os 

exercícios aeróbicos que são muito importantes para nossa saúde e além de 

ficarmos com corpo saudável, contribuiremos para ajudar o meio-ambiente e se as 

pessoas se conscientizar pelo menos fazer 30 mim, de bike, três vezes na semana, 

poderíamos gerar energia para alimentar as casas (é uma hipótese). 

 

OBJETIVO GERAL  

Gerar energia elétrica limpa para a sociedade através da ecoenergia 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Numerar para as famílias o potencial de geração de energia elétrica eco 

energia. 

• Relacionar para o cidadão a diversidade de fontes de eco energia. 

 

METODOLOGIA 

14/05 – O grupo fez a primeira reunião para fazer a leitura do edital. 

28/05 - Pesquisa realizada na internet sobre projetos e feiras de ciências. 



04/06 - Reunimos e tivemos a idéia de criar algo para aumentar a produção de 

energia elétrica. 

10/06 – Adquirimos Uma bicicleta para o projeto. 

28/06 – Andrew e Sani foram fazer um orçamento do material a ser utilizado. 

03/07 – Reunião de todos os materiais necessários para fazer o experimento. 

16/07 – Montagem do experimento. 

18/07 – Pesquisa de fontes bibliográficas para elaboração do projeto da 

pesquisa. 

24/07 – Elaboração da introdução do projeto escrito. 

28/07 – Construção da justificativa, motivação e dos objetivos. 

04/08 – Elaboração dos materiais e da metodologia do projeto.  

06/08 – Na conclusão do projeto foi elaborado o resumo e resultados 

esperados. 

07/08 – Fechamento do projeto incluindo a bibliografia e o anexo. 

08/08 – Entrega do projeto para o professor orientador para fazer a correção. 

09/08 – Reformulação de partes do projeto e devolução para o orientador. 

10/08 – Nova reformulação de algumas partes do projeto. 

11/08 – Projeto Pronto 

 

MATERIAIS UTILIZADOS 

• Bicicleta aeróbica 

• Bateria de carro 

• Fios de energia 

• Alternador 

• Fita isolante 



• Luzes 

• Alicates 

• Martelo 

• Madeira 

 

RESULTADO ESPERADO 

A idéia do projeto terá como resultado gerar energia elétrica limpa combatendo o 

sedentarismo podendo ligar qualquer aparelho 110 volts do mesmo modo que na 

tomada de sua casa, conseguindo com isso ajudar de modo sustentável o meio 

ambiente. Assim que for implantado no mercado não iremos precisar de 

termoelétricas no país, conseguindo de quebra saúde e economia. Sistema simples, 

barato e fácil de fazer. Transforma energia mecânica em elétrica e muda a sua vida. 

Pensamos, se uma bateria consegue acender os faróis e as lanternas de um carro, 

por que não utilizá-la para fornecer energia a lâmpadas e até a um equipamento 

eletrônico? Com uma bicicleta, uma correia e uma bateria comum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS TEÓRICAS 

http://www.wikifisica.com/projetos/  

(Acesso em 25/06/2012) 

 

 

 

 

ANEXO 

 

Idéia ilustrativa da montagem do experimento a ser utilizado pelo grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


