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RESUMO 
 
 

O projeto chamado "vento sustentável" consiste em iluminar as estradas, rodovias, postos de 
gasolina, pedágios, restaurantes e hotéis que estejam situados nas margens das rodovias, com 
uma energia limpa e renovável. Percebemos que, ao passar, os carros produzem um vácuo, ou 
seja, produzem um vento, assim, caminhões e carretas tendem a produzir mais vento em 
menos tempo e em maior quantidade que os veículos de passeio. Assim, concluímos que 
poderíamos aproveitar esse vento para a produção de energia para a iluminação das vias. Com 
a ajuda dos professores responsáveis pela disciplina eletiva de Iniciação científica da escola, 
pesquisamos os meios viáveis para a captação, transformação e reutilização da energia dos 
ventos, ou seja, energia eólica, transformada em elétrica. Energia eólica consiste em uma 
energia limpa, produzida a partir dos ventos. Como na nossa região o vento natural não tem 
força suficiente para a produção de energia, pensamos, então, em uma segunda alternativa de 
criação do vento para a geração da energia. Energia eólica consiste em uma energia limpa. A 
partir da elaboração da ideia, fomos até a Rodovia Presidente Dutra para testar a força dos 
ventos, ou seja, a viabilidade do projeto. Obtivemos sucesso, pois o protótipo do gerador eólico 
girou apenas com o vento dos veículos de passeio e sem necessidade de uma força inicial, ou 
seja, sem ser preciso dar um empurrão para as élices começarem a girar com pouca 
velocidade. Mas, a medida que os carros iam passando, elas giravam mais rapidamente. Para 
a apresentação do projeto na escola, elaboramos uma maquete que representava uma estrada 
com os geradores e os postes de iluminação que poderiam ser utilizados na rodovia real. 
Simulamos a produção de energia, partindo do teste feito anteriormente na rodovia, onde 
conseguimos os dados necessários para o próximo passo: a transformação do protótipo em um  
gerador eólico. Pesquisando, ficamos sabendo que o Brasil não é um país que produz muita 
energia eólica. Sendo assim, com o projeto, o país pode produzir mais energia limpa e 
ronovável, tirando a sobrecarga das cidades que sofrem com apagões e blackouts por terem 
uma grande demanda de energia. Além disso, existem estradas que não têm iluminação, nem 
mesmo postes de luz. Essa falta de iluminação pode causar acidentes e facilitar a ocorrência 
de assaltos. Foi pensando em minimizar essas ocorrências que criamos o projeto, que reduzirá 
os riscos e a ação dos bandidos que usam a escuridão para praticar atos ilícitos. Nossa ideia é 
viável, pois reduz o custo e a produção de energia no município, e não é cara. 


