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Título: Energia eólica

Objetivo: mostrar a transformação da energia eólica em energia elétrica.

Fundamentação teórica: A energia está associada à capacidade que um corpo
tem  de  produzir  um  trabalho  ou  realizar  uma  ação,  como  por  exemplo,  o
funcionamento  de uma máquina ou a  iluminação de uma residência.  Ao longo da
história o consumo energético foi cada vez se elevando mais e foi pensando nesta
situação  que  foram  desenvolvidos  processos  de  transformação,  transporte  e
armazenamento de energia, as chamadas fontes de energia. No cotidiano podemos
encontrar varias destas fontes como a energia eólica.
A energia eólica é o movimento das massas de ar que faz mover grandes turbinas-
aerogeradores- colocadas em lugares de muito vento, convertendo a energia cinética
que é resultante do movimento de rotação causada pela incidência do vento nas pás
do rotor da turbina, em energia elétrica como mostra a figura 1. 

          
Figura 1 – Funcionamento da usina eólica

A quantidade  de  energia  convertida  gerada  depende  da  velocidade  do  vento,  do
diâmetro do rotor e do rendimento de todo o sistema. 

Material: cooler  de  12  V, leds  de  1,5  V, fios  de  conexão  e  um gerador  de  ar
(ventilador).

Montagem: Com os fios vermelho e preto do cooler conecte a um dos leds. Depois
conecte esse led a outro fio e na outra extremidade conecte um led, fazendo uma
associação em paralelo, como mostra a figura 2. 



Figura 2 – Esquema de montagem

Atividade:

1) Ligue o gerador de ar e faça as pás dos cooler entrar em movimento.

2) No instante em que as pás entram em movimento descreva o que ocorre
com os leds.

3) Quais são os impactos ambientais da instalação de energia eólica?

4) Classifique a fonte de energia (renovável ou não renovável) de quatro
usinas e descreva quais os principais  impactos ambientais  de cada uma
delas?
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