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ENERGIA: Energia Eólica 
Os parques eólicos são construídos para aproveitar o 
potencial do vento e transformá-lo em energia elétrica. 
Funcionam através de turbinas – uma espécie de cata-
vento – que giram impulsionados pelo vento. 

Acopladas a essas turbinas, tem-se geradores que, 
devido ao giro de uma parte móvel interna chamada 
rotor, geram campos eletromagnéticos que são 
convertidos em energia elétrica. 
Existe um grande incentivo para investimentos em geração de energia eólica – assim como em outros 
sistemas de geração de energia limpa – que vem crescendo bastante. Hoje já representa cerca de 7% da 
energia gerada no Brasil. 
As principais vantagens dos parques eólicos com relação as outras tecnologias de Geração de Energia são o 
impacto ambiental reduzido e que a energia eólica é 100% limpa e renovável. 
A principal desvantagem da geração de energia eólica é a intermitência, ou seja, nem sempre temos vento 
para geração de energia quando precisa-se dela. Por esse motivo, é considerada uma fonte de energia 
complementar. 
Principais vantagens da energia eólica 

Vantagens para a sociedade em geral 

 É inesgotável; 

 Não emite gases poluentes nem gera resíduos; 

 Diminui a emissão de gases de efeito de estufa (GEE). 
 

Principais desvantagens da energia eólica 
 

 
 A intermitência, ou seja, nem sempre o vento 

sopra quando a eletricidade é necessária, tornando 
difícil a integração da sua produção no programa de 
exploração; 

 Pode ser ultrapassado com as pilhas de combustível 
(H2) ou com a técnica da bombagem hidroelétrica. 

 Provoca um impacto visual considerável, 
principalmente para os moradores em redor, 
a instalação dos parques eólicos gera uma grande modificação da paisagem; 

 Impacto sobre as aves do local: principalmente pelo choque destas nas pás, efeitos desconhecidos sobre 
a modificação de seus comportamentos habituais de migração; 

 Impacto sonoro: o som do vento bate nas pás produzindo um ruído constante (43 dB (A)). As 
habitações ou zonas residenciais mais próximas deverão esta, no mínimo a 200 metros de distância. 
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Ler a aula que será disponibilizada somente no grupo do WhatsApp sobre Energia para reali-
zar a cruzadinha ou pesquisar na internet. 
 

. 

Cruzadinha sobre energia 
1) Toda energia associada ao movimento de um corpo. 
2) É uma forma de energia que está relacionada com as altas temperaturas e o calor.: Se deixarmos 
cubos de gelo em temperatura ambiente, por algum tempo, podemos perceber que ocorre uma 
transformação física. 
3) É a energia que permite o funcionamento de aparelhos como máquinas de lavar, vídeo game, 
televisão, ferro de passar, etc. 
4) Essa energia não está associada apenas ao Sol. As luzes artificiais que utilizamos nos mais 
diversos ambientes, também possuem essa energia associada. 
5) Energia que pode ser utilizada para gerar energia elétrica nas chamadas usinas nucleares. As 
bombas atômicas e as estrelas - como o Sol - também dependem da conversão dessa energia em 
outras formas de energia. 
6) É a forma que está associada aos sons, os quais percebemos por meio da audição. 
7) A energia associada às partículas que formam a matéria. Ela está armazenada, por exemplo, nos 
alimentos e nos combustíveis necessários para que um automóvel se movimente. 
8) É a energia que fica "armazenada" em determinado corpo. Materiais que apresentam elasticidade 
armazenam energia potencial. Ex. uma mola, arco e flecha. 
 

 

 


