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RESUMO 
Essa experiência consiste na transformação da energia  que o vento produz em 
energia mecânica e depois transformar esta ultima em energia elétrica. O vento que 
é resultado do deslocamento do ar faz girar as hélices que estão presas a um rotor. 
Esse projeto foi elaborado para produzir energia limpa para uma cidade ou até um 
país. Para não poluir a natureza e diminuir o aquecimento global. 
  
 
 
Palavras- chave: sustentável, energia limpa, mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Projeto realizado pelos alunos do primeiro ano do Filomena Quitiba. 
2.Alunos do 1º ano F da E.E.E.F.M. “Professora Filomena Quitíba.” Piúma/E.S 
3. Prof. de Física e Orientador 
 



INTRODUÇÃO 
 

ENTENDENDO O CONCEITO DE ENERGIA EÓLICA 
 

   Energia eólica é um tipo de energia limpa e renovável e tem como fonte o vento 
resultante do deslocamento da massa, originado pelos efeitos das diferenças de 
pressão atmosférica entre duas regiões distintas e influenciadas por efeitos locais 
como a topografia e a rugosidade do solo.  
   Energia eólica é aquela gerada pelo vento, desde a antiguidade este tipo de 
energia é utilizado pelo homem principalmente nas embarcações e moinhos. 
Atualmente a energia eólica, embora pouco utilizada, é considerada uma importante 
fonte de energia por se tratar de uma fonte limpa (não gera poluição e não agride o 
meio ambiente).  
   Grandes turbinas (aero geradores), em formato de cata-vento, são colocadas em 
locais abertos e com boa quantidade de vento. Através de um gerador, o movimento 
destas turbinas gera energia elétrica. 
 

 
 
   Com isso chegamos à conclusão de que a energia eólica, apesar de seu alto custo 
pode ser implantada em diversas áreas, esta forma de energia alternativa, pode ser 
representada por meio de um mini-gerador eólico implantado em residências.  
   Este projeto também tem a finalidade de despertar a curiosidade e 
conseqüentemente a preocupação da população. A produção de energia elétrica 
através de energia eólica tem várias vantagens como por exemplo, ser uma fonte de 
energia renovável, não produz gases de efeito estufa, gases poluentes e nem gera 
resíduos na sua operação, o que a torna uma fonte de energia de baixo impacto 
ambiental. 
   Existem parques eólicos (ou fazendas eólicas) que são compatíveis com os outros 
usos do terreno como a agricultura ou pecuária, já que os atuais aerogeradores têm 
dezenas de metros de altura. O grande potencial eólico no mundo aliado com a 
possibilidade de gerar energia em grande escala torna esta fonte a grande 
alternativa para diversificar a matriz energética do planeta e reduzir a dependência 
ao petróleo. Em 2011 na União européia ela já representa 6,3% da matriz 
energética, e no mundo mais de 3,0% de toda a energia elétrica. com a tendência de 
redução nos custo de produção de energia eólica, e com o aumento da escala de 
produção, deve se tornar uma das fontes de energia mais barata. 
    Mas apesar de todas as vantagens da energia eólica aqui destacada também tem 
o seu ônus, como por exemplo: Se não forem feitos os estudos de mapeamento, 



medição e previsão dos ventos, ela não é uma fonte confiável. Não há muitos dados 
sobre o regime de ventos no Brasil, e eles costumam serem aproveitáveis somente 
durante parte do ano. Além disso, os parques eólicos produzem poluição sonora e 
visual. Também podem interferir na rota migratória de pássaros, e os aero geradores 
interferem na paisagem do local. Além disso, todo o equipamento é caro, o que pode 
inviabilizar a criação de parques eólicos. 
 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Sempre houve a necessidade por parte do homem de desenvolver novas 
tecnologias e aperfeiçoá-las com o tempo. Porém, essa busca contínua se tornou 
inimiga do meio ambiente, explorando predatoriamente recursos naturais, sem 
pensar nas conseqüências e nos males para a atmosfera, rios e para nós mesmos. 
 A exploração de recursos não renováveis em grande escala provocará sua 
escassez, se não forem utilizadas fontes alternativas. Como a energia está presente 
na vida de todas as pessoas, é necessário não só pesquisas de outras formas de 
energia e sim projetos para torná-las acessíveis a todos. Entretanto percebemos que 
hoje uma das grandes preocupações é explorar os recursos naturais e preservar a 
natureza, um exemplo claro disso é a criação de energias alternativas. Contudo, já 
existem diversos tipos de energias alternativas como a solar, eólica, térmica, etc, no 
entanto muitos consumidores as desconhecem ou não aderem pelo alto custo dos 
investimentos aliados a inviabilidade de implantação. Por isso queremos alertar a 
população para utilização da energia eólica, para que possamos causar menos 
danos ao meio ambiente. 
 
 
 
MOTIVAÇÃO  
 
 O grupo muito sensível com a geração de energia elétrica para atender a demanda 
da sociedade resolveu em um experimento criar um projeto envolvendo a exploração 
da energia mecânica dos ventos. Sabemos que no Estado do Espírito Santo em 
2009 ocorreu um leilão de energia eólica  cuja a capacidade a  ser explorada e de 
4000 MW atendendo assim  o consumo do Estado. A energia eólica é um tipo de 
energia verde e não polui o meio ambiente. Foi isso que motivou o grupo a fazer a 
pesquisa.  
 
 
 
OBJETIVO 
  
Criar algo que gere energia de uma forma que poupa o meio ambiente da poluição. 
O engenheiro francês, Guy Nègre teve como objetivo criar uma energia limpa para 
ajuda com o planeta para não tem acaba em desastre. 
 
 
 
 



OBJETIVO GERAL 
 
• Explicar para a sociedade o conceito da energia eólica. 
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO  
 
• Traduzir com clareza o objetivo real da energia eólica para a sociedade. 
 
• Numerar para a população as vantagens da energia eólica. 
 
• Relacionar para os cidadãos as diversas fontes de energia alternativas. 
 
 
 
MATERIAIS 
  
• 2m de Compensado   
• Isopor 
• Tintas  
• Fios  
• lampadas  
• pincel  
• colo quente  
• palitos  
• bonecos 
• esponjas   
• carros  
• água 
 
 
MÉTODOS 
 
23/05/2012 – 1° reunião do grupo para discutir o edital da feira de ciências. 
 
26/05/2012  2º reunião do grupo todo na casa de Felipe para converssar sobre o 
projeto 
 
01/06/2012 – O grupo decide o tema do projeto. 
 
05/06/2012 -   Marluce, Bruno e Rafael compraram cooler. 
 
17/06/2012 – O grupo se reúne e sai para pesquisar o preço do compensado. 
 
20/06/2012 – Marluce, Caio e Felipe se reúnem para pesquisar sobre a energia 
eólica na internet. 
 
03/07/2012 – O grupo se reúne para começar a editar o projeto. 
 



04/07/2012 – Rafael e Caio foram a escola conversar com o orientador sobre o 
projeto. 
 
11/07/2012 –Kelvin, Thallis e Louise foram comprar o restante dos materiais. 
 
16/07/2012 – O grupo começou a produzir a maquete. 
 
17/07/2012 – O grupo continua a confeccionar a maquete 
 
21/07/2012 – O grupo continua a produzir a maquete.  
 
29/07/2012 – O grupo finalizou a maquete. 
 
08/08/2012 - O grupo finaliza a parte escrita do projeto. 

10/08/2012 – projeto entregue para o orientador 

 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
Fazer com que uma cidade seja abastecida com energia eólica para produzir 
energia limpa que não desgaste o meio ambiente.  
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