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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo disponibilizar ao professor de física do Ensino Médio uma 

metodologia de trabalho baseada em experimentos concretos como forma de suporte 

complementar em suas aulas. Com o auxílio dos experimentos, foram trabalhados os conteúdos 

de física referente a “energia”, dos três anos do Ensino Médio, desenvolvendo um experimento 

diferente para cada série, compatível ao conteúdo a ser abordado. Os experimentos realizados 

com os alunos foram: maquete de energia elétrica para o 3º ano, trabalhando os conteúdos de 

cargas elétricas, condutores e isolantes, processos de eletrização, corrente elétrica; experimento 

de condução de calor para o 2º ano, trabalhando os conteúdos de processos condução de calor, 

escalas termométricas, estados físicos da matéria, quantidade de calor; e, para o 1º ano, 

protótipo de gerador de energia eólica, trabalhando os conteúdos de: posição, deslocamento, 

velocidade média, aceleração média e movimento circular. Trabalhar com materiais concretos 

e a realização de protótipos visa estimular os alunos, permitindo melhor compreensão dos 

conteúdos didáticos. O tema transversal adotado neste trabalho, como elemento motivador e 

norteador dos experimentos, foi o aproveitamento de recursos naturais renováveis, com enfoque 

em fontes alternativas de energia. O uso das tecnologias e experimentos de baixo custo nas 

aulas mostrou-se proveitoso e interessante para os alunos. Vale salientar que a grande maioria 

das escolas públicas não dispõe de recursos e laboratórios para desenvolver trabalhos nas aulas 

de física, e por isso se deve buscar alternativas de custo acessível que possam servir como 

elemento motivador para as aulas. De acordo com a teoria de autores como Vygotsky, o aluno 

desenvolverá seu intelecto de acordo com os materiais que ele terá contato no decorrer do seu 

dia a dia, o que possibilitará a associação entre teoria e prática, por meio de transposição 

didática de elementos do seu cotidiano.  

 

 

Palavra-chave: fontes alternativas de energia; material didático; experimento concreto; 

transposição didática.  



  



ABSTRACT 

 

This academic study aims to take to the High School Physics teacher a methodology of work 

based on concrete experiments as a form of complementary support in its classes. The 

experiments carried out by the students were: A model of electric energy for the 3rd grade, 

working the contents of electric charges, conductors, and insulation, processes of electrification, 

electric current. A heat conduction experiment for the 2nd grade, working the contents of heat 

conduction processes, thermometric scales, physical states of matter, the amount of heat. And 

for the 1st grade, develop a prototype wind generator, working the contents of position, 

displacement, average speed, medium acceleration, circular movement, aiming to stimulate 

them, allowing a better understanding of didactic content. Working with concrete materials and 

the realization of prototypes seeks to improve the quality of the physics classes since the lack 

of interest of the students is visible since the classes are still being taught with a board and a 

marker. The transversal theme adopted in this work, as a motivating and guiding element of the 

experiments, was the use of renewable natural resources, focusing on alternative sources of 

energy, and they can be used to generate electricity. With the help of the experiments, the 

physical contents of the three years of High School were developed, developing a different 

experiment for each series, compatible with the content to be approached. The use of low-cost 

technologies and experiments in classrooms has proved to be most beneficial and interesting to 

students. It is worth noting that public schools do not have the resources and laboratories to 

develop work in physics classes, and that is why we must seek an affordable alternative that 

can serve as a motivating element for the classes. Per the theory of authors like Vygotsky, the 

student will develop his / her intellect per the materials that he/she will have a contact in the 

course of his / her day, which will allow the association between theory and practice, through 

the didactic transposition of elements of their daily lives. 

 

Key words: Alternative energy sources; Didactic material; Experiment especific; transposition 

didactic.  
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1- INTRODUÇÃO 

 

 

As aulas experimentais ajudam a compreender melhor os conceitos da disciplina de 

Física, visto que tornam as aulas mais divertidas e menos rotineiras. Segundo Junior (2008), 

algumas ferramentas podem ser adaptadas às aulas de física, como exemplos temos os 

experimentos que facilitam a aprendizagem. 

Segundo Silva (2016, p. 1), da Brasil Escola a utilização da experiência como forma 

de aprendizagem é uma metodologia de ensino muito boa, porque instiga os alunos a 

buscarem e relacionarem o conteúdo aprendido com o experimento que está sendo 

exposto pelo professor. 

Os experimentos são uma amostra de aulas diferenciadas que visam auxiliar aos alunos 

no entendimento dos conteúdos de física propostos para o Ensino Médio como: cinemática, 

termologia e eletricidade traz maior clareza aplicando os experimentos com a teoria.  

Além dos conteúdos de física, é viável manter os trabalhos em conjunto com outras 

disciplinas, dentro da perspectiva da interdisciplinaridade, ou seja, um conjunto de disciplinas 

interligadas. Segundo os Parâmetros curriculares Nacionais (PCN+), para o Ensino Médio as 

competências em Física para a vida se constroem em um presente contextualizado, em 

articulação com competências de outras áreas, impregnadas de outros conhecimentos. Elas 

passam a ganhar sentido somente quando colocadas lado a lado, e de forma integrada, onde as 

atividades escolares estão relacionadas umas com as outras. O que redefine uma relação entre 

os sistemas de ensino e as escolas, proporcionando uma união entre as áreas curriculares, 

trazendo com isso, uma forma mais fácil e abrangente de trabalhar os conteúdos (FORTES, 

2012).  

Deste modo, busca-se proporcionar uma oportunidade de se fazer relações entre os 

conteúdos, e destes com o meio em que vive o aluno, com isso ele terá maior afinidade com a 

escola, tornando-a mais atrativa. Segundo Menezes (2001), é importante fazer uma transposição 

de conceitos científicos em conhecimento escolar, para tornar a aprendizagem dos alunos mais 

fácil, sendo essa a base da transposição didática. Transpor é analisar, selecionar e interacionar 

o conhecimento científico onde ele fica de acordo com o nível escolar. Ainda, de acordo com o 

mesmo autor, “Transposição didática é instrumento através do qual se transforma o 

conhecimento científico em conhecimento escolar para que possa ser ensinado pelos 

professores e aprendido pelos alunos”. 
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Dessa forma, o aluno perceberá a importância que a escola tem, e que os conteúdos 

repassados nela não estão presentes somente nos livros, mas fazem parte da vida deles.  

Segundo as pesquisas do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(BRASÍLIA, 2017), foi observado que muitas vezes as escolas públicas não dispõem de 

recursos para oferecer aulas mais elaboradas e com muitos recursos, por isso os experimentos 

de baixo custo são uma alternativa viável, visto que, nas escolas públicas não se pode cobrar do 

aluno material para trabalhar nas aulas. Assim todo material tem que ser acessível, dentro das 

condições financeiras dos mesmos.  

Ainda, de acordo com Cysneiro (1999), existe outro fator importante: os profissionais 

estão desmotivados e despreparados para melhorar a qualidade das aulas, há ainda a falta de 

profissionais formados na área, o que podem aumentar o grau de dificuldade em desenvolver o 

trabalho, por isso os experimentos podem ajudar, propiciando a explanação dos conteúdos de 

forma clara e objetiva. Nesse sentido, trabalhar os conteúdos de física junto com as experiências 

que o aluno tem em casa possibilita um melhor entendimento da teoria.  

No presente estudo, a temática “energia” foi escolhida como elemento motivador, visto 

que, mostrar como a energia chega às residências e como faz os equipamentos funcionarem é 

bem prático e interessante para quem está aprendendo. Ademais, vários problemas que 

enfrentamos em nossa época dependem dos avanços científicos e tecnológicos, principalmente 

os que dependem diretamente desse setor como as indústrias por exemplo. Por esse motivo os 

setores energéticos e ambientais adquiriram uma importância fundamental (NUSSENZVEIG, 

2002).  

Um dos questionamentos feitos pelos alunos das turmas de 1º, 2º e 3º anos das Escolas 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio 31 de Março e Rio Urupá, é de que as aulas pudessem 

ser ministradas com práticas experimentais, pois os conteúdos são difíceis de assimilar somente 

com as aulas teóricas.  

Nesse sentido, os conteúdos de física trabalhados nas aulas com os experimentos são: 

Conceitos básicos de cinemática, Velocidade Média, Velocidade Instantânea, Aceleração 

Média e Movimento Circular, estes estão inseridos no experimento da energia eólica. No 

experimento da energia solar foi trabalhado o estudo da termologia, Temperatura e Calor, 

Estados Físicos da Matéria, Calor Latente e Calor Sensível, Escalas Termométricas, Troca de 

Calor, Capacidade Térmica e Calor Específico e Processos de Transmissão de calor. E para 

desenvolver o protótipo da energia elétrica foi necessário trabalhar a Eletricidade e Corrente 

elétrica, Cargas Elétricas, Condutores e Isolante e Princípios da Eletrostática. 
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No caso das fontes alternativas de energia, esse trabalho pode ser desenvolvido nas 

escolas juntamente com os estudantes, formando jovens conscientes da responsabilidade que 

devem ter com a sociedade de modo geral, pois aprender não se resume aos conteúdos didáticos, 

mas sim a todo conhecimento que leva para melhorar sua vida em equilíbrio com o meio 

ambiente.  

Apesar de tantas vantagens com fontes alternativas ainda temos um pequeno 

aproveitamento desses recursos, sendo que a maior parte da energia utilizada no Brasil ainda 

vem das usinas hidrelétricas (SCHUTTE, 2014)   

O trabalho com os alunos além de desenvolver os conteúdos de física, também os 

desperta para as questões de responsabilidade social, como exemplo zelar pelos recursos 

naturais, esclarecendo aos mesmos como fazer economia da energia que se usa nas residências 

e em todos os setores industriais e comerciais. Pois como cidadão, que a escola formará, terá o 

compromisso de cuidar dos recursos naturais. 

Mesmo com todas as dificuldades que a educação enfrenta, é importante a busca por 

novos recursos que satisfaçam os estudantes e tornem a aprendizagem mais eficaz, pois o 

conhecimento e a educação são o caminho para tornar-se um profissional capacitado.  

Nesse intuito, no decorrer deste trabalho, além dos conteúdos de física, foram 

trabalhados conceitos de preservação do meio ambiente, como se pode usar os recursos 

renováveis e limpas que podem substituir as tradicionais, trazendo não só economia para o 

ambiente, mas também uma economia financeira, pois podem vir a se tornarem mais baratas 

que as tradicionais. 

Com estas propostas o professor de física poderá desenvolver os conteúdos com uma 

maior clareza e levar ao aluno uma aula diferenciada. Este trabalho traz conteúdos que são de 

uso no dia a dia de cada aluno, e com isso desperta no mesmo um interesse maior. 

 

 

1.1 – OBJETIVOS 

 

  

1.1.1 - Objetivo Geral 
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O presente trabalho objetivou apresentar uma metodologia de produção e utilização de 

materiais didáticos complementares abordando a temática “energia”, apresentando como 

elemento motivador as fontes renováveis energia e conceitos de sustentabilidade.  

Tal proposta visou à aplicação da referida metodologia em uma escola de Ensino Médio 

da cidade de Ji-Paraná, no estado de Rondônia, servindo como subsidio para a confecção de um 

caderno pedagógico contendo o passo a passo para elaboração dos experimentos concretos, 

juntamente com abordagens sobre os temas a serem trabalhados. 

 

 

1.1.2 - Objetivos específicos 

 

 

Como objetivos específicos, almejou-se: 

a) Trabalhar conteúdo do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio sobre a temática “energia”, 

por meio de experimentos concretos;  

b) Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras formas de expressão da 

cultura humana; 

c) Proporcionar ao aluno uma ferramenta complementar para o entendimento de 

conceitos referentes a calor e energia; 

d) Inserir nas discussões questões além do conteúdo de física, como por exemplo os 

benefícios de fontes de energia limpa e renovável; 

e) Elaborar um caderno pedagógico com instruções para replicação dos experimentos 

concretos realizados, a fim de servir como suporte para professores do ensino 

médio.  

 

 

1.2 - JUSTIFICATIVAS PEDAGÓGICAS 

 

 

As discussões do presente estudo tiveram como base inicial os relatos de Vygotsky 

(1932), que defende o cognitismo como forma de aprendizagem, na qual o indivíduo tem 

domínio de suas operações psicológicas, a forma de assimilação de conhecimento se dá através 

do estímulo, onde temos que receber algo que nos leve a produzir uma resposta a aquilo que 

nos está sendo exposto.  
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De acordo com as teorias do mesmo autor, nas crianças, as funções do desenvolvimento 

já estão pré-formadas e não são somente resultados da maturidade adquirida com a idade 

cronológica, tais funções são aperfeiçoadas ao longo da vida de acordo com a relação entre o 

indivíduo e o meio social. O ser humano está inserido no meio cultural, e a cultura e as 

mudanças históricas fazem parte da construção do ser humano e do desenvolvimento do seu 

intelecto. 

Vygotsky começou estudar o comportamento da criança, desde a fase em que seu 

conhecimento ainda é rudimentar, proporcionando a ela expor o conhecimento de algo que 

vivência, dessa forma ela expressa seu conhecimento. Ele tinha curiosidade em saber como as 

crianças faziam as coisas, sabendo que para seu aprendizado é importante levar em 

consideração a cultura e a sociedade em que vive. 

Observou que a criança usa nas suas ações objetos que se tornam instrumentos para sua 

aprendizagem, esses instrumentos despertam a imaginação infantil, fazendo o intelecto procurar 

fundamentos para as situações vivenciadas. Elas passam a imitar o que veem no seu meio social, 

absorve o que está a sua volta e armazena como conhecimento, quanto mais informação tiver, 

mais experiência. 

Ainda, por meio dos brinquedos e objetos que a criança tem contato ela começa a ensaiar 

e expor seus desejos. Outro fator que é explorado nas brincadeiras infantis é a imitação do 

adulto. Com isso ela já explora suas aptidões e faz relação com o ambiente. 

Por sua vez, Piaget (1924) sugere que, na organização da atividade infantil, não é 

suficiente o que a criança escuta, ela precisa buscar para absorver conhecimento. Admite-se 

então que a criança já tem todo o intelecto formado, só faltando aprimorar de acordo com suas 

experiências. O que a criança usa são os signos para memorizar os conhecimentos adquiridos 

por meio de contato com as experiências diárias. 

Segundo o autor supracitado, o desenvolvimento está separado da aprendizagem, esse 

vai acontecendo conforme a idade, mas aprende de acordo com o que tem contato. Neste caso 

os brinquedos podem trazer um desempenho e demonstrar os desejos através dos objetos, como 

surge a necessidade de falar, ler, escrever de modo que ela expõe seus sentimentos. 

Nas escolas as turmas são separadas por idade da clientela, sendo que o ensino 

aprendizagem também está separado para acompanhar a idade dos alunos.  

Ainda segundo Piaget, a interação da criança com as pessoas adultas que estão ao seu 

redor faz desenvolver o comportamento da criança, em cada nível de desenvolvimento ela pode 

realizar suas tarefas sozinhas, o que vem a determinar seu grau de desenvolvimento real, 

sabendo que nem sempre esse desempenho irá determinar sua idade mental. Já para Vygotsky 
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esse é um processo complexo e dialético. Ele ainda complementa que as trocas com as pessoas 

são importantes para o crescimento intelectual da criança, pois o meio em que ela cresce, os 

objetos com os quais tem contato, até o contato com seu próprio corpo irão formar sua mente. 

Assim, sugere-se que Piaget enfoca mais o suporte biológico enquanto Vygotsky 

valoriza o ambiente social e histórico. Piaget descreve que as crianças apresentam processos de 

aprendizagem iguais de acordo com suas idades, enquanto Vygotsky acredita que elas 

apresentam divergência na forma de seu raciocínio, ele identifica o desenvolvimento histórico 

da humanidade como sendo os estágios de desenvolvimento individual estando o homem ligado 

ao seu passado histórico.  

Para este último, o ser humano é resultado de uma interação social, signo e instrumento, 

cultura, história, funções mentais superiores, por isso seria possível dizer que é uma teoria 

histórico-cultural. 

 Ainda, justifica que o conhecimento é a interação entre o sujeito e objeto, o indivíduo 

faz uma organização das suas atividades mentais, e a sua teoria é que o resultado adquirido pela 

experiência se transforma em aprendizagem. A aquisição de origem social, que é a linguagem, 

interage com as funções mentais do pensamento. 

Segundo Vygotsky, a escola é fundamental no processo de aprendizagem, é nela que o 

indivíduo estimula suas funções, e, ainda: 

“A educação não se limita somente ao fato de influenciar o processo de desenvolvimento, mas 

ela reestrutura de maneira fundamental todas as funções do comportamento” (VYGOTSKY, 

1982-1984, v. I. p. 107) 

Deste modo, levando em consideração que o indivíduo aprende com as experiências e 

com o concreto, buscou-se trabalhar tanto com os conhecimentos que os alunos trazem de casa 

como com a aprendizagem com os objetos que eles terão contato em sala de aula, inserindo os 

conceitos de física nas aulas práticas, para que o aluno saiba em quais situações práticas ele tem 

a aplicação dos conceitos físicos.  

Os PCNs têm como objetivo desenvolver três pontos básicos no indivíduo, que são: o 

intelectual, político e econômico. E para isso é necessário trabalhar a autonomia do estudante. 

Preparar o estudante para as novas tecnologias. O projeto de ensino, elaborado pelos docentes 

no início de cada empreitada anual. A avaliação é parte do processo de ensino e aprendizagem. 

Ela incide sobre uma grande variedade de aspectos relativos ao desempenho dos alunos. 

 Como sugestão dos PCNs para os temas a serem trabalhados no 1º ano temos: 

Movimento, variações e conservações, variação e conservação da quantidade de movimento, 

energia e potência associados aos movimentos. Para o 2º ano: Calor, ambiente e usos de energia, 
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fontes e trocas de calor, tecnologias que usam calor: motores e refrigeradores, o calor na vida e 

no ambiente. Para o 3º ano: Equipamentos elétricos e telecomunicações, aparelhos elétricos, 

motores elétricos, geradores, emissores e receptores. 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais INEP (2017), foi 

diagnosticado nas escolas, necessidades de proporcionar aulas com recursos diferenciados, pois 

muitas vezes não possui equipamentos de laboratórios e outros recursos para diferenciar suas 

aulas, é por isso que este trabalho visa beneficiar, sendo que os experimentos são de baixo custo 

e podem ser conseguidos com facilidade. 

De acordo com as pesquisas feitas com os alunos da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio 31 de Março e Rio Urupá, a disciplina de física é para os alunos uma das 

mais complexas, e como o grau de dificuldade na compreensão dos conteúdos é grande, torna-

se alto o índice de reprovação e de rejeição por parte dos mesmos. E com analise destas questões 

é que está sendo propostos os experimentos buscando melhorar o ensino e o entendimento por 

parte dos alunos, e que venha tornar os conteúdos de física mais atrativos.  

Além dos conteúdos de física, levar ao aluno discussões acerca da importância do uso 

dos recursos naturais e preservação do meio ambiente, visto que abordam temáticas atuais, 

servindo como temática para realização da transposição didática do conteúdo relativo a energia. 

Ademais, os experimentos concretos podem colaborar para suscitar a curiosidade, a reflexão, o 

pensamento crítico, o raciocínio lógico e habilidades cognitivas (SENRA e BRAGA, 2014; 

GIANI, 2010; CASSARO, 2012). 

Deste modo, sugere-se que estes experimentos podem funcionar como ferramenta 

importante para os professores de física do Ensino Médio, visto que sua aplicação prática nas 

aulas de física pode propiciar um aprendizado mais eficiente e significativo.  
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O referencial traz o embasamento das formas de energia renováveis que usamos, ou as 

que podem ser implantadas nas residências, comercio, indústrias, entre outras fornecendo 

melhor qualidade de energia ao consumidor e procurando preservar o meio ambiente.  

Traz também os conteúdos de física que podem ser desenvolvidos com base nestes três 

tipos de energia. Aqui se faz uma junção dos conteúdos da disciplina com os recursos 

ambientais aos quais dispomos, trabalhando a teoria com referência ao que o aluno conhece e 

usa no seu dia a dia, aplicando na pratica conceitos teóricos como a transposição didática e a 

aprendizagem significativa.  

 

 

2.1- CONCEITOS DE MECÂNICA 

 

 

A Mecânica é a parte da Física que estuda os movimentos e suas causas. 

Nesta unidade pretende elencar como funciona os movimentos e os fatores que os 

influenciam, verificando o espaço deslocado por um móvel e o intervalo de tempo gasto no 

mesmo. Todo corpo que sai do seu lugar de origem percorrerá uma trajetória que poderá ser: 

retilínea, curvilínea ou circular (BONJORNO et al., 2001) 

Com os experimentos pode-se ter uma melhor visualização de como os corpos se 

deslocam de um espaço para outro, durante um intervalo de tempo e que a velocidade do vento 

pode gerar energia elétrica. 

 

 

2.1.1- Conceitos básicos de cinemática 

 

 

O Ponto Material significa que serão desprezadas as dimensões, porém a massa 

considerada. Segundo Paraná um ponto material define-se comparando a dimensão de um trem 

com a distância que ele percorre, ele se tornará pequeno em relação à distância que percorre. 

Um móvel pode está em repouso ou em movimento dependendo da posição em que se encontra, 

aquele que moda de posição está em movimento e o que não muda de posição está em repouso. 
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Os trajetos percorridos pelo móvel podem ser em linha reta, chamada retilínea, em curvas, 

chamada curvilínea e em círculo, chamada circular. 

Segundo Paraná (2003), o Espaço percorrido é um número real que permite a localização 

do móvel em sua trajetória. O Deslocamento escalar (Δs) mede a variação de espaço efetuada 

pelo móvel em um determinado intervalo de tempo (Δt). Ficou definido como: 

 

     Δs = S - So                            ( 2.1 ) 

  

                                                     Δt = tf - ti                                                                         ( 2.2 ) 

  

Imagine um carro percorrendo um movimento unidimensional. Primeiro tem que definir 

seu referencial, que será uma reta, em que se escolhe uma origem O, define-se a posição da 

partícula em um instante t. 

 

Figura 2.1- Ilustração da posição de um móvel em função do tempo 

 
Fonte: WWW. geocities.ws  

 

 

2.1.2- Velocidade média 

 

 

A Velocidade média está em função do deslocamento e do intervalo de tempo, então a 

velocidade média fica sendo: 
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Vm = 
Δs

Δt
     ( 2.3 ) 

 

         Vm = 
S − So

tf − ti
                                  ( 2.4 ) 

  

De acordo com Nussenzveig, (2002), neste tipo de movimento o gráfico será uma reta: 

x (t ) = a + bt, definido por percursos iguais  Δx = x3 – x2 = x2 – x1, em intervalos de tempo 

iguais Δt = t4 – t3 = t2 – t1.  Sendo a velocidade definida pela razão do deslocamento ao tempo. 

A unidade da velocidade é m/s, cm/s ou km/h. A velocidade pode ser tanto positiva quanto 

negativa, V ˂ 0 quando, Δx ˂ 0 para Δt ˂ 0 e V ˃ 0 quando,  Δx ˃ 0 para Δt ˃ 0.  

 

                                   Figura 2.2- A velocidade crescente 

 

                                      Fonte: brasilescola. uol.com.br 

 

Se aplicar do para t2 um instante t qualquer e para t1, um instante t0 inicial, temos: 

 

x (to )= xo  posição inicial 

 

Obtém-se, segundo Nussenzveig, (2002), a lei horária do movimento retilíneo 

uniforme. 

x (t )= xo  + V ( t – to )                                          ( 2.5 ) 
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Se a velocidade variar com o tempo o movimento chama-se acelerado. 

Por exemplo, dizer que um veículo faz um percurso com velocidade média de 80 km/h 

não define com exatidão o movimento, pois o veículo não necessariamente ficou com essa 

velocidade por todo o percurso, ele pode, por exemplo, parar em um determinado local por um 

certo tempo.  

Nos veículos esse valor da velocidade já vem calculado e marcando no painel, isso é de 

muita importância para que o condutor tenha controle da velocidade com que conduz o veículo 

para evitar acidentes, sendo que há um número grande de vítimas de acidentes em função do 

excesso de velocidade aplicada nos veículos. 

 

 

2.1.3- Velocidade instantânea  

 

 

Segundo Barreto e Xavier (2013), a velocidade instantânea determina o valor da 

velocidade em pequenos intervalos de tempo, fornecendo valores mais precisos de um percurso. 

Por exemplo, uma bolinha em queda livre, o gráfico x ₓ t, tem a forma de uma parábola. Como 

a parábola é côncava para cima, o coeficiente angular da corda que liga os dois pontos da curva 

vai aumentando à medida que subimos na curva.  

 

                   Figura 2.3- O gráfico de uma velocidade em cada instante de tempo 

 

                                           Fonte: efisica.if.usp.br  

 

Assim define-se a velocidade em pequenos intervalos de tempo, que chamamos de 

velocidade instantânea. Segundo Nussenzveig (2002), ela é encontrada pela fórmula:  

V (t) = 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
                                                 (2.6) 
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Se x cresce com t, a velocidade instantânea é maior, e se x decresce com t a velocidade 

instantânea é menor. 

 

 

2.1.4- Aceleração média 

 

 

A Aceleração Média é a medida com que a velocidade varia no tempo, então podemos 

dizer que a aceleração está em função da velocidade e do tempo (NUSSENZVEIG, 2002). 

Quanto mais acelerar um veículo mais sua velocidade aumenta por isso que se deve ter controle 

no acelerador e no freio para evitar acidentes. 

 

        am = 
∆𝑣

∆𝑡
      (2.7 ) 

 

         am = 
𝑉−𝑉𝑖

𝑡−𝑡𝑖
     ( 2.8 ) 

 

Assim sendo t2 ˃ t1, temos que a aceleração média é positiva quando a velocidade cresce 

de t1 para t2 e negativa quando decresce. Para um veículo que está freando, a aceleração é 

negativa, agora o contrário acontece com o carro com macha-ré, quando freado tem-se uma 

aceleração positiva. 

A aceleração média pode variar durante um movimento, assim define-se a aceleração 

instantânea em tempo.  

 

a(t) = 
𝑑

𝑑𝑡 
 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
      (2.9) 

  

A aceleração instantânea é então a derivada em relação ao tempo da velocidade 

instantânea. Para determinar a variação da velocidade entre dois instantes, conhecendo a(t). 

Podemos definir com a integral (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2006). 

 

V (t2) – V (t1) = ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1
    (2.10) 

Segundo Paraná (2003), se você imaginar uma pedra ao ser jogada verticalmente para 

cima, durante a subida a velocidade diminui, fenômeno denominado de frenagem, até parar. 
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Em seguida, o sentido contrário de seu movimento, ou seja, a pedra desce mais rápido. Dessa 

forma chamamos o movimento de subida de Retardado e o de descida Acelerado. 

Nos movimentos acelerados a velocidade e a aceleração têm os mesmos sinais, enquanto 

nos movimentos retardados a velocidade e a aceleração têm sinais contrários. 

Segundo Nussenzveig (2002), quanto a aceleração de um veículo não varia em função do 

tempo, ou seja, ela é constante, então fica definida como:  

 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
 = 

𝑑²𝑥

𝑑𝑡²
 = a = constante    (2.11) 

 

Neste caso temos: 

 

V (t) – V (t0) = ∫ 𝑎𝑑𝑡
𝑡

𝑡𝑜
 = a (t – to), se  V (to ) = Vo  (2.12) 

 

Então:     

 

V (t) =  Vo + a (t – to)     (2.13) 

 

A área do triângulo sombreado é: 

 

½ a (t – to ) (t – to ) ou 

 

x (t) – x (to)  = Vo (t – to ) + ½ a (t – to )
2 ,  se x(to) = xo, temos: 

 

x (t)  = xo + Vo (t – to ) + ½ a (t – to )
2    (2.14) 

 

Observando que o movimento  acelerado é uma parábola. Para obter a velocidade no 

movimento uniformemente acelerado em função da posição x, basta substituir,  

 

V (t) =  Vo + a (t – to)  ou (t – to) = 
 𝑉− 𝑉𝑜

𝑎
  em, 

 

x (t)  = xo + Vo (t – to ) + ½ a (t – to )
2 
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x – xo  = Vo (
 𝑉− 𝑉𝑜

𝑎
  ) + ½ a (

 𝑉− 𝑉𝑜

𝑎
  )2 

 

x – xo  = Vo (
 𝑉− 𝑉𝑜

𝑎
  ) +  

( 𝑉− 𝑉𝑜)²

2𝑎

 

 

x – xo  =  
2𝑉𝑜 ( 𝑉−𝑉𝑜 )+( 𝑉−𝑉𝑜 )²

2𝑎

 

 

2a (x – xo) = 2VVo – 2Vo2 + V2 – 2VVo + Vo2 

 

V2 = Vo2 + 2a (x – xo)     (2.15) 

 

 

2.1.5- Movimento circular 

 

 

Os movimentos circulares estão presentes em nosso dia a dia, são exemplos dele o 

movimento da Terra ao redor do Sol, e o movimento dos planetas. Todo movimento circular 

apresenta uma trajetória circular, intensidade da velocidade escalar constante e diferente de zero 

e aceleração centrípeta não nula. Descreve um movimento em arcos de círculos iguais em 

tempos iguais, sendo o movimento chamado de periódico (NUSSEZVEIG, 2002).  

Direção: radial 

Sentido: para o centro da trajetória 

Intensidade: ac = v2/r 

S é o arco correspondente ao ângulo θ, e é definido por:  

 

               S = r . θ      (2.16) 

 

Θ é o ângulo medido em radiando ( 2π rad = 360° ). 

A velocidade instantânea no movimento circular é dada por: 

 

V = Vθ, sendo     V = 
𝑑𝑠

𝑑𝑡
    (2.17) 

O período T do movimento é o tempo para dar uma volta completa. 
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        T = 2πr 
2πr

𝛪𝚟𝛪
     (2.18) 

 

A frequência f é o inverso do período  

  

         f = 1/T      (2.19) 

 

Assim, a frequência fica definida como o número de rotações por unidade de tempo. Define-

se também em termos do ângulo θ a função do tempo. 

 

Θ = θo + ω ( t – to )     (2.20) 

 

A velocidade angular fica então: 

 

ω = 
𝑉

𝑟
  ou   ω = 

𝑑𝜃

𝑑𝑡
     (2.21) 

 

ω = 
2𝜋𝑟/𝑇

𝑟
  = 

2𝜋𝑟

𝑇
 ∙ 

1

𝑟
  = 

2𝜋

𝑇
 = 2𝜋𝑓   (2.22) 

 

Sua unidade no SI é rad/s. Assim a aceleração angular fica defina como: 

 

a = ωV = ω2r = V2 / r       (2.23) 

 

Esta aceleração é chamada de centrípeta porque aponta para o centro do círculo. 

 

 

2.2- O ESTUDO DA TERMOLOGIA 

 

 

Ao tocarmos em objetos em um ambiente percebemos que uns estão mais quentes e 

outros mais frios, percebemos isso por causa da sensação térmica, essa sensação pode variar de 

acordo com cada situação (BARRETO E XAVIER, 2013). O corpo humano não pode variar 

sua temperatura corpórea, assim como os demais mamíferos e as aves. Porém os materiais 

podem sofrer variações de temperaturas sem modificar sua estrutura, dessa forma as indústrias, 
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por exemplo, consegui fabricar materiais sem perdas, pois alguns materiais não sofrem 

alterações quando há variação na sua temperatura. 

  

 

2.2.1- Temperatura e calor 

 

 

Todos os corpos são compostos por átomos que são formados por pequenas partículas, 

essas partículas estão em constante movimento, quanto maior a temperatura maior a agitação 

das moléculas. Sendo que a Temperatura de um corpo é a medida do grau de agitação de seus 

átomos, pode ser também chamada de Energia Cinética média das partículas de um corpo.  

Como exemplo temos o café quente com leite frio, ao mistura-los podemos perceber que 

os materiais se misturam e que depois de um tempo ficam com a mesma temperatura, o café 

mais frio e o leite mais quente. Essa transferência de energia recebe o nome de calor. O Calor 

é definido como a energia térmica em trânsito. Ao trocar calor os corpos atingem as mesmas 

temperaturas, assim chamamos de Equilíbrio Térmico, ou seja, os corpos têm temperaturas 

iguais (BARRETO E XAVIER, 2013). 

 

 

2.2.2- Estados físicos da matéria 

 

 

A matéria se apresenta no meio ambiente em três estados físicos: sólido, líquido ou 

gasoso. Ela também pode mudar de um estado para outro sempre quando houver mudança na 

temperatura para mais ou para menos. 

O Estado Sólido apresenta os átomos regularmente dispostos e com baixa mobilidade, 

pois as forças de atração entre elas são de grande intensidade. Assim os corpos sólidos têm 

forma própria e volume definido. 

O Estado Líquido apresenta força de atração de menor intensidade e os átomos 

apresentam maior mobilidade. Assim os corpos líquidos têm volume definido, mas são pouco 

compressíveis.  

O Estado gasoso apresenta uma força de atração fraca, o que um elevado grau de 

mobilidade. Desta forma os gases não têm volume, nem forma definida. Eles ocupam todo o 

espaço em que está localizado.  



34 
 

Há três tipos de vaporização: 

- Evaporação: é a passagem lenta do estado líquido para o gasoso, na qual as moléculas mais 

energéticas adquirem energia suficiente para mudar de estado, por exemplo, roupa que seca no 

varal. 

- Ebulição: O líquido se transforma em gás em sua temperatura de ebulição. Neste caso as 

maiorias das moléculas adquirem energia suficiente para mudar de estado, por exemplo, a água 

fervendo. 

- Calefação: é a vaporização quando o líquido passa rapidamente para o estado gasoso, por 

exemplo, quando um líquido recebe uma temperatura maior que a sua de ebulição. 

 

 

2.2.2.1- Calor latente e calor sensível 

 

 

Uma das maneiras da substância mudar de estado é pela transferência de calor, perdendo 

ou ganhando calor, sobre pressão constante, uma substância que recebe calor aumenta sua 

temperatura, e ao contrário, aquela que perde calor diminui sua temperatura.    Neste caso o 

corpo continuará recebendo calor até mudar de fase a partir daí, a temperatura continuará 

constante. 

Segundo Barreto e Xavier (2013), o Calor Latente fica definido como: é a quantidade 

de calor que uma unidade de massa de determinada substância deve receber ou perder para 

sofrer uma mudança de estado físico. 

 

L = 
𝑄

𝑚
      (2.24 ) 

 

Temos o calor latente de fusão e o calor latente de vaporização. O m é a massa da substância e 

o Q é a quantidade de calor cedido ou recebido. Podemos então escrever: 

 

             Q = m L     (2.25 ) 

 

Experimento de Tyndall (1820-1893) descreveu e documentou pela primeira vez o 

experimento do regelo. Ele consiste me pendurar um fio de metal fino, com pesos adequados 

nas pontas, sobre um bloco de gelo a uma temperatura inferior a 0°C. 
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 O bloco irá derreter no local em que a pressão for maior, gerando um peso no local 

permitindo que o fio passe. A água derretida no local volta a ser submetida a pressão anterior o 

que irá fazer com que ela volte ao seu estado inicial, ou seja, estado sólido. 

Sabemos que tanto o estado quanto a mudança de estado sofrida por uma substância 

dependem das condições de temperatura e pressão. Por isso toda sustâncias possui valores de 

temperatura e pressão que lhes são característicos para os estados: sólido, líquido e gasoso. 

No ponto crítico os valores de um par de pressão-temperatura em especial. Esse ponto 

traz os valores em especial que são os limites dos estados líquido e gasoso de uma substância. 

Dessa forma, acima do ponto crítico, a substância não poderá mais voltar para o estado líquido, 

sem que diminua a temperatura. 

Um corpo pode ceder ou receber calor, e assim, mudar de fase. O calor que produz a 

variação de temperatura de um corpo é chamado de calor sensível (BARRETO E XAVIER, 

2013). Ao fornecermos calor a um material ele aumentará sua temperatura até que atinja o ponto 

de ebulição, a partir daí a temperatura continuará constante. Se continuar o fornecimento de 

calor a um material que já atingiu seu ponto de ebulição ele mudará de fase, ou seja, ele sofrerá 

uma mudança de estado físico. Porém sua temperatura não sofrerá variação, a esse fenômeno 

chamamos de calor latente. 

 

 

2.2.3 - Escalas termométricas 

 

 

Ao longo dos tempos vários estudos forma feitos em de escalas que definissem as 

temperaturas, mas apenas três de destacaram e tornaram-se padronizadas no mundo, são as 

escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. 

O sueco físico e astrônomo Anders Celcius criou a escala que varia de 0° para o ponto 

de fusão e 100° para o ponto de ebulição da água, para seu experimento ele usou 100g de água 

a pressão de 1atm, e desta forma ficou definida como escala Celcius ou escala centesimal. 

Atualmente é usada na maioria dos países. 

O físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, usou em seus experimentos valores 

diferentes ele dividiu em 180 partes iguais com valores de 32° para o ponto de fusão e 212° o 

ponto para o ponto de ebulição. Essa escala é mais utilizada nos países da colonização inglesa. 
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O físico inglês Lord Kelvin (1824-1907) foi um dos primeiros a afirmar que a 

temperatura mínima cessaria a agitação molecular e não teria mais energia cinética, a essa 

temperatura mínima de valor 0 K, ele atribuiu o nome de zero absoluto. A escala Kelvin não 

possui valores negativos, nela atribui-se 273 K para o ponto de fusão e 373 K para o ponto de 

ebulição da água. È também uma escala centesimal. 

Comparação das escalas:  

 

𝑇𝐹−32

180
 = 

𝑇𝐶−0

100
 

 

100 ( TF - 32 ) = 180TC 

 

TF – 32 = 
180

100
 ∙ TC 

 

TF = 1,8TC + 32     ou     
𝑇𝐶

5
 = 

𝑇𝐹−32

9
    ( 2.26 ) 

 

𝑇𝐾−273

100
 = 

𝑇𝐶−0

100
 

 

𝑇𝐾−273

5
 = 

𝑇𝐶

5
 

 

TK – 273 = TC    ou    TK = TC + 273    (2.27 ) 

 

 

2.2.4 - Trocas de calor 

 

 

É sabido que a energia térmica é o grau de agitação das moléculas, e que diferentes 

corpos com temperaturas diferentes trocam calor, sendo que o mais quente passa calor para o 

mais frio. Sendo assim um material não tem calor, ele troca energia térmica.   

O Físico inglês James Prescott Joule formulou as leis sobre o desprendimento de calor 

produzido por uma corrente elétrica em um condutor, após várias experiências, o equivalente 

mecânico da caloria (BONJORNO et al, 2001). 
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No dia a dia temos vários equipamentos que usam em seu funcionamento a variação de 

temperatura, por exemplo, aparelhos de ar condicionado, chuveiro elétrico, geladeira, micro-

ondas, fogão, entre outros. E quem nunca parou pra pensar como esses equipamentos 

funcionam, tais aparelhos só existem porque pesquisadores como Joule, Kelvin, Carnot e 

Planck se dedicaram em suas pesquisas na área da termometria e a partir dai puderam criar os 

aparelhos que hoje nos beneficia. 

Para medir as temperaturas de um corpo usa-se o termômetro, aparelho de vidro com 

mercúrio dentro, e quando a temperatura sobe o mercúrio sobe no bulbo do termômetro. 

O calor é utilizado de diversas formas e é indispensável a vida na Terra, ele é usado para 

cozimento dos alimentos, aquecedor de água, nas indústrias para derreter materiais, como fonte 

de combustível para veículos e até na utilização como fonte de energia. Mas foi Joule que reuniu 

todas as teorias calóricas e definiu como a noção de energia térmica (BONJORNO et al, 2001). 

Assim estabeleceram como unidade de quantidade de calor a caloria (cal). No Sistema 

Internacional de Unidades, a quantidade de calor é medida em Joule (J), portanto: 

 

1 cal = 4,186 J e 1 Kcal = 1000 cal 

 

 

2.2.4.1- Capacidade térmica e calor específico 

 

 

 Segundo o cientista Black a troca de calor entre os corpos depende se suas 

características intrínsecas, especificamente da massa e de sua composição química, Dessa 

forma podem dizer que a capacidade térmica é a propriedade de um corpo e de composto 

químico, onde essa grandeza indica como eles recebem ou perdem calor.  

Assim, define-se como capacidade térmica de um corpo a quantidade de calor necessária 

para elevar em 1°C a temperatura desse corpo (BARRETO E XAVIER, 2013). 

 

C = 
𝑄

∆𝑇
      ( 2.28 ) 

Sua unidade no SI é cal/°C. 

Desse modo, a capacidade térmica de um corpo indica a quantidade de calor necessária 

para variar a sua temperatura em 1°C. 
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Esse calor chamado de calor específico de um material ou composto é a quantidade de 

calor necessária para elevar em 1°C a temperatura de uma unidade de massa desse material 

(BARRETO E XAVIER, 2013). 

Assim definimos como: 

 

                c = 
𝑄

𝑚∆𝑇
     ( 2.29 ) 

 

Sendo que Q = quantidade de calor, m = massa e ΔT = variação de temperatura. A unidade no 

SI é cal/g°C. Por exemplo, na Tabela 2.1 tem-se valores de calor específico: 

 

                          Tabela – 2.1: Valores de calor específico 

SUBSTÂNCIA CALOR ESPECÍFICO (cal/g°C ) 

Mercúrio 0,033 

Alumínio 0,217 

Cobre 0,092 

Ferro 0,114 

                          Fonte: própria, 2017 

 

Se substituirmos a equação C = 
𝑸

∆𝑻
, em c = 

𝑸

𝒎∆𝑻
 , temos a capacidade térmica poderá ser usada 

como: 

 

                    C = mc      ( 2.30 ) 

 

Desse modo, a capacidade térmica depende da massa do material, ou seja, quanto maior a 

massa, maior será a quantidade de calor necessária para variar a sua temperatura. 

Assim, temos como equação fundamental para definir a quantidade de calor, 

dependendo da massa, do calor específico e da temperatura,  

 

                  Q = mcΔT      ( 2.31 ) 
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2.2.5 - Processos de Transmissão de calor 

 

 

No ambiente as passagens de calor de um corpo para outro são visíveis, por exemplo, 

quando uma panela esquenta no fogão, a água que sai do chuveiro elétrico aquecida são formas 

de transmissão de calor. O calor se propaga sempre do quente para o frio, de modo que aquele 

que tem mais calor perde para o que está mais frio.  

A propagação do calor ocorre de três maneiras: condução, convecção e irradiação.  

o Condução é o processo de transmissão de calor através do qual a energia passa de 

molécula para molécula sem que elas se desloquem. Poe exemplo, ao aquecer uma barra 

de metal suas moléculas se agitam e o calor vai se espalhando até atingir toda a barra, 

por isso que os cabos das panelas são feitos de material isolante (BONJORNO et al, 

2001). 

O físico e matemático francês Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) foi o primeiro 

a desenvolver estudos detalhados sobre transmissão de calor por condução. Utilizando series 

matemáticas em seus experimentos, elaborou uma fórmula que nos permite conhecer a rapidez 

com que o calor se propaga por condução (BARRERTO E XAVIER, 2013). O fluxo de calor é 

a quantidade de calor por unidade de tempo. 

 

       ɸ = 
∆𝑄 

∆𝑡
      (2.32) 

 

o Convecção é o processo de transmissão de calor, nos líquidos ou nos gases, por efeito 

das camadas aquecidas. Nesse processo não há passagem de energia de um corpo para 

outro, mas o deslocamento das partículas mais densas, por exemplo, o ar condicionado 

que movimenta o ar frio e o quente fazendo com que esfrie o ambiente, a geladeira que 

circula o ar fazendo com que o ar mais frio desça enquanto o quente sobe, desse modo 

resfriar todo o ambiente (BONJORNO et al, 2001). A propagação de calor por 

convecção só ocorre nos fluidos, pois o movimento da matéria se dá de uma região para 

outra. 

o  Irradiação é o processo de propagação de calor que não precisa de um meio para se 

propagar, se dá através de ondas eletromagnéticas (BONJORNO et al, 2001). Um corpo 

ao receber radiação uma parte dela é absorvida, outra transmitida e ainda outra é 

refletida dependendo da capacidade de absorção do copo, os corpos escuros possuem 
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maior capacidade de absorção e os mais claros menor capacidade de absorver os raios 

(BARRERTO E XAVIER, 2013). Esse processo é implantado em estufas para cultivo 

de plantas e nos aquecedores de água pela captação da luz solar. 

 

 

2.3- ELETRICIDADE 

 

 

Segundo Barreto e Xavier (2013), os primeiros registros que se tem da eletricidade foi 

desde a Grécia Antiga, foi observado que um material conhecido como  âmbar, que é uma resina 

vegetal fóssil, exercia sobre as palhas e penas, por esse motivo que o chamaram de elektron, 

que significa âmbar em grego. Mais tarde com o cientista Otto Von Guericke, que ao construir 

máquinas que geraram eletricidade, trouxe a público o conhecimento da eletricidade. 

Maxwell desempenhou um papel importante com a unificação do eletromagnetismo e 

da ótica, mostrando que a luz é uma onda eletromagnética, serviu também para a elaboração da 

teoria da relatividade restrita (NUSSENZVEIG, 2002). O eletromagnetismo trouxe a sociedade 

um grande feito para tecnologia, indústria, iluminação, transporte, computação, entretenimento 

e com base para energia elétrica. 

Somente depois da descoberta de Faraday da indução eletromagnética, que campos 

magnéticos com o tempo gera campo elétrico é que evoluiu o campo da eletricidade. Foi 

também com as teorias de Maxwell e com a criação de suas equações que tornou-se amplo o 

conhecimento da eletricidade (NUSSENZVEIG, 2002). 

 

 

2.3.1- Cargas elétricas, Condutores e isolantes. 

 

 

Sabe-se que toda matéria é formada por átomos, e que os átomos são formados por 

prótons, elétrons e nêutrons. Sendo que os prótons têm cargas positivas e os elétrons têm cargas 

negativas, enquanto os nêutrons não têm cargas elétricas. Os prótons e os nêutrons se localizam 

no interior do átomo chamado de núcleo, enquanto os elétrons se localizam ao redor do núcleo 

chamado de eletrosfera. As forças podem ser tanto atrativas quanto repulsivas, se as cargas são 

opostas a força será de atração e se as cargas são iguais a força será de repulsão. Os nêutrons 

que não apresenta efeito de interação elétrica (BARRERTO E XAVIER, 2013). 
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Um exemplo é um pente esfregado no cabelo pode grudar pedaço de papel por estarem 

carregados, está eletrização é feita pelo atrito. Outros exemplos de eletrização é varrer o chão, 

passar a esponja no corpo, enxugar o corpo. Nesses casos os corpos adquirem cargas elétricas. 

Segundo Benjamin Franklin um corpo é neutro quando tem a mesma quantidade de 

cargas positivas e negativas, quando ele transfere cargas de um sinal a outro corpo, fica 

carregado com carga mesmo valor absoluto e sinal contrário. Através desta formulação de 

Franklin surgiu a “Lei da conservação da carga elétrica” (PARANÁ, 2003) 

Segundo Nussenzveig (2002), sabendo que as cargas que se deslocam são negativas. 

Segundo a experiência de Du Fay as cargas do mesmo sinal se repelem e as de sinal contrário 

se atraem. Ao trabalhar com diversos materiais foi-se percebendo que alguns conduziam bem 

a eletricidade enquanto outras não conduziam tais cargas. 

 Já no século XIX, os físicos Ernest Rutherford e Niels Boh r propusesse o atual modelo 

atômico. Assim nos permitiu entender o que ocorria em um bastão de vidros um pedaço de 

seda, dessa forma ficou definido que as cargas de mesmo sinal se repelem e as de sinais 

contrários se atraem. 

De acordo com Barreto e Xavier (2013), os corpos condutores movimentam suas cargas 

com facilidade, e outros corpos esse movimento de cargas ocorre com muita dificuldade, esses 

são os isolantes. O que define os materiais em condutores ou isolantes são a quantidade de 

elétrons livres nos átomos que os compõem. Os matais são exemplos de materiais que 

conduzem bem a eletricidade, já os plásticos, isopor, madeira e borracha são exemplos de 

materiais que não conduzem bem a eletricidade. 

Segundo Paraná (2003), as cargas elétricas se conservam não podem ser criadas nem 

destruídas, em qualquer reação o número de prótons e de elétrons s mantém constante. 

 

 

2.3.2- Princípios da eletrostática e Processos de eletrização 

 

 

Segundo Barreto e Xavier (2013), as cargas elétricas podem se atrair ou se repelir, isso 

se tornou um princípio porque através dessa força os átomos unem-se formado as moléculas, 

assim surgem os diferentes tipos de matéria. Os prótons se repelem mutualmente, mas 

permanece no núcleo devido a interação com os nêutrons que exerce uma força superior a do 

próton. Podendo, assim, ocorrer:  
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o Eletrização por contato: se colocarmos dois condutores, um neutro e outro com carga 

elétrica negativa, com mais elétrons que prótons, ao entrarem em contato os dois corpos 

parte dos elétrons que estão no corpo carregado com elétrons se transfere para o corpo 

neutro, e quando separar os corpos o corpo que inicialmente era neutro fica carregado 

(BARRETO E XAVIER, 2013). 

o Eletrização por atrito: se dois corpos de natureza diferente forem atritados eles 

eletrizados. Por exemplo, ao esfregar dois corpos, os elétrons de um passa para o outro, 

pelo atrito um corpo recebe elétrons dependendo da sua composição (BONJORNO et 

al, 2001). 

o Eletrização por indução: se um corpo está carregado negativamente chamamos de 

indutor e outro neutro chamado de induzido, ao aproxima-los temos que o indutor afasta 

as cargas negativas do induzido, impulsionando-as para um aterramento, assim o indutor 

e o induzido terão cargas opostas (PARANÁ, 2003). 

 

 

2.3.3 - Lei de Coulomb 

 

 

Na eletrostática, como o nome já diz, as cargas estão em repouso, em equilíbrio estático, 

não varia com o tempo. Nestes casos as dimensões dos corpos são desprezíveis, levando em 

consideração que as cargas são puntiformes, ou seja, fixa num ponto (NUSSENZVEIG, 2002). 

Charles Augustin de Coulomb com o colega John Mitchell criaram uma balança de 

torção que posteriormente foi usada por Cavendish para medir a constante gravitacional. 

Colocar a balança de torção para medida de força entre duas cargas. Inicialmente a 

balança em equilíbrio carregando uma das esferas com carga q1 aproximando a carga q2, situada 

sobre um círculo gerado pela rotação da haste em torno do eixo. O torque produzido pelas 

cargas faz com que a haste gire (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2006). 

                   

                     Figura 2.4 - Duas cargas q1 e q2 separadas por uma distância d. 

Q1                                      Q2 

 

 

                    Fonte: própria (2017) 
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Coulomb definiu que a força é proporcional ao produto das cargas e inversamente 

proporcional ao quadrado da distância entre elas. A constante K é positiva: se q1 e q2 tem o 

mesmo sinal a força será de repulsão, e se q1 e q2 tem sinais contrários a força é atrativa. 

 

F = 
𝐾 𝑞₁  𝑞₂

𝑑²
     (2.33) 

 

No SI, as unidades de medidas adotadas são em metro (m), quilograma (kg), segundo 

(s), e na corrente elétrica ampère (A). Como a corrente representa carga por unidade de tempo, 

a unidade de carga elétrica nesse sistema é o Coulomb (C) (HALLIDAY; RESNICK; 

WALKER, 2006). 

No SI, a constante de proporcionalidade k, que é escrita a seguir: 

 

K ≡ 
1

4𝜋𝜖ₒ
 = 10-7 c2Nm2/ C2 ≅ 8,98755. 109 Nm2/ C2, onde c é a velocidade da luz no vácuo. 

 

 

2.3.4 – Corrente elétrica 

 

 

Corrente elétrica é a passagem de cargas elétricas por um fio condutor, quando este está 

conectado a uma fonte alimentadora. Essa corrente é a movimentação dos elétrons livres, que 

se deslocam da placa negativa à positiva através do fio condutor. Os metais possuem os elétrons 

das suas últimas camadas fracamente ligados, podendo se locomover para outro átomo. Quando 

este movimento é ordenado cria-se uma corrente elétrica. Dessa forma fica definido que o 

sentido da corrente é o oposto ao sentido do movimento dos elétrons (PARANÁ, 2003).  

Ainda segundo o autor citado acima a corrente elétrica é um movimento ordenado de 

cargas positivas que se desloca em sentido contrário ao da corrente real. A corrente 

convencional é formada por cargas positivas. Existem dois tipos: corrente contínua (CC) e 

corrente alternada (CA). Como exemplo de corrente continua temos pilhas e baterias, e como 

exemplo de corrente alternada temos a energia elétrica. 

Então a intensidade da corrente é a passagem de carga por unidade de tempo. Então 

temos: 

 

 i = 
𝑑𝑞

𝑑𝑡
      (2.34) 
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No SI a unidade é o ampère (A).  A corrente que passa numa superfície plana pode ser definida 

por: 

 

            di = j∙ ds     (2.35) 

 

Sendo j a densidade da corrente e ds a área da superfície, sua unidade no SI é A/m2 para a 

densidade de corrente. 

 

 

2.4 - AS FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS: A IMPORTÃNCIA DE ELETRICIDADE 

NO DIA A DIA 

 

 

Diante dos fatores climáticos e das alterações ambientais que o planeta Terra vem 

sofrendo em função do mau uso dos recursos naturais, viu-se necessário à busca por alternativas 

de consumo de energia que não afete o meio ambiente, dessa forma intensificaram a s pesquisas 

no setor de fontes limpas de energia, para diminuir o consumo dos combustíveis fosseis. 

Segundo Antunes (1997), algumas fontes de energia foram substituídas ou poderiam ser 

trocadas por fontes alternativas e renováveis, como exemplo temos: 

 Os transportes podem ser movidos à eletricidade, em vez de gasolina; 

 Nas residências, hotéis e restaurantes podem usar para aquecimento de água a energia 

solar; 

 Indústrias podem captar tanto energia do vento, quanto o gás dos resíduos tóxicos, lixo, 

esgoto, etc. 

Nos últimos anos tem crescido o consumo de energia no mundo, em função de muitos 

aparelhos eletroeletrônicos que são usados nas residências e individualmente. Esse exagero do 

uso de fontes energéticas de recursos não renováveis trouxe danos econômico e também 

ambiental. Por esse motivo que se faz necessário o desenvolvimento de fontes renováveis de 

energia e aproveitamento de recursos naturais. Esse é um motivo de discussão mundial, como 

aproveitar os recursos ambientais: o vento, o sol e a água que são renováveis (CINTRA, 2009). 

O petróleo que é uma fonte não renovável e também polui o meio ambiente com CO2. 
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No início dos anos 80 lançaram como meta a redução do consumo de óleo combustível 

derivado de recursos fósseis, bem como o uso da gasolina para os meios de transportes. 

Algumas estratégias foram usar transportes coletivos movidos a energia elétrica. Houve então 

um aumento no consumo da eletricidade, e por isso surgiram às construções e novas 

hidrelétricas no país para que dessa conta da necessidade (ANTUNES, 1997).  

Como o consumo de energia é alto, se faz necessário à busca por fontes alternativas para 

que venha substituir os recursos esgotáveis e que seja sustentável, ou seja, fontes renováveis de 

produção de energia (COLACIOS, 2009). 

A energia tem importância não só como função social, mas também com o lazer da 

sociedade. 

‟A energia apresenta função social específicas, que ultrapassam os limites da 

propriedade exclusivamente econômica e interferem em questões de lazer e no cotidiano das 

pessoas” (COLACIOS, 2009). 

Com o passar dos anos em função da necessidade de trocar as fontes de energia 

renovável, os carros passaram a funcionar com um sistema flex que pode funcionar com 

gasolina e álcool, assim diminuindo o consumo do petróleo e dando ênfase as fontes 

sustentáveis, o aumento do álcool na mistura com a gasolina para combustível dos carros foi 

outra medida tomada para diminuir o uso de fontes não renováveis (PAIXÃO, 2012). 

Hoje energia tornou-se presente em diversos setores da sociedade, tanto no setor 

industrial quanto no próprio consumo doméstico, portanto necessita-se de produtos com muita 

eficiência e custos baixos para oferecer a sociedade (COLACIOS, 2009). 

Levando em consideração o estilo de vida da sociedade moderna percebemos a 

importância da energia, porque temos uma infinidade de equipamentos que só funcionam a 

energia e o cidadão atual não consegue se desprender dessas tecnologias. 

Segundo o autor supracitado, pela necessidade da sociedade com relação à obtenção de 

energia, foram surgindo outras fontes como: termelétricas, usinas nucleares, refinarias de 

petróleo, entre outras como eólica e a solar que são sustentáveis. 
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        Figura 2.5- As fontes de energia primárias e derivadas. 

 
          Fonte: MIT Open Course Ware (2010). 

 

O Ministério de Minas e Energia (BRASIL, 2007) destacam que em 1970, a lenha era o 

principal recurso energético do país, esse consumo elevado era principalmente de quem residia 

no campo. 

A madeira como fonte de energia renovável tem a vantagem de proporcionar o 

reflorestamento das áreas desmatadas, podendo ser usada em regime de manejo florestal 

sustentável (CINTRA, 2009). 

Outra fonte de energia usada no Brasil é através do etanol que cresceu nos últimos anos. 

Mas a produção de etanol requer cultivo da cana de açúcar e para isso é necessário desmatar a 

vegetação nativa. Esses impactos ambientais são de responsabilidade das indústrias alcooleira. 

Os órgãos governamentais cobram das empresas os investimentos no meio ambiente 

(COLACIOS, 2009). 

Por volta de 1973/74 aos anos 80 intensificaram o consumo do petróleo, mas devido aos 

custos, criaram o PROALCOOL (Programa Nacional do Álcool) criado em 1975. Com o 

objetivo de reduzir o consumo de gasolina, pois os elevados preços dos barris provocavam 

impactos na economia do país (BRASIL, 2007). 

O Brasil é um grande produtor de cana de açúcar utilizado na produção de etanol, é 

também exportador de etanol para outros países. Mas para a produção do biocombustível é 

necessário aumentar a produção e tal plantação necessita de uso de fertilizantes, o que pode 

trazer consequências para o ambiente, poluindo o solo e rios (GRISOLI, 2011). 
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2.4.1- As políticas das empresas para reduzir o consumo de energia 

 

 

As empresas buscam hoje recursos que possam ajudar a produzir seus produtos sem 

agredir o meio ambiente. A utilização de energia usando recursos renováveis é de muita 

importância para o crescimento sócio econômico de um país. Além de que os benefícios podem 

ser mais do que ambiental, podem também trazer redução dos custos para empresa. 

Segundo Colacios (2009), para o desenvolvimento da indústria tem-se que conciliar os 

recursos renováveis com os custos e benefícios para que se tenha equilíbrio sustentável. Os 

custos ambientais que estão inseridos nos custos de produção como despesas fixas da empresa  

Lembrando que as indústrias precisam de energia elétrica para produção de diversos 

setores como: construção civil, alimentação, farmacêutico, cosméticos, limpeza, têxtil, 

tecnológico, entre outros (FERREIRA, 2008). 

A produção de energia elétrica é mais voltada às residências, ruas comerciais, os 

transportes ainda usam o petróleo como principal fonte energética. Por esse motivo que o Brasil 

investiu nos últimos anos nas usinas hidrelétricas, nas instalações de placas solares, e em menor 

proporção na energia eólica (COLACIOS, 2009). 

 

  

2.4.2- As políticas do governo brasileiro para o setor de produção de energia  

 

 

O Brasil já sofreu blecaute no setor elétrico, e para evitar danos e prejuízos, 

principalmente no setor industrial, para evitar o caos o Governo Federal vem criando programas 

de incentivo a economia, bem como oferecendo descontos nas contas de luz para aqueles que 

conseguirem economizar. Como temos o horário de verão que vai sempre de outubro a fevereiro 

do ano seguinte para os estados que mais precisam economizar energia (COLACIOS, 2009). 

 O programa (PIPGE/USP) Programa Interinidades de Pós-graduação em Energia da 

Universidade de São Paulo trabalha nas questões políticas e sociais para o setor energético do 

Brasil. 

No ano de 2001, em função das crises energéticas sofridas no país, o atual presidente 

Fernando Henrique Cardoso criou o Programa de Incentivo de Fontes Alternativas (PROINFA), 

este pretendia ampliar três fontes energéticas: a eólica, hidrelétricas pequenas e a biomassa, não 

colocando no programa a energia solar. Percebendo que a energia produzida do país até o 
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momento não estava sendo necessária para suprir as necessidades da população, com isso 

ampliou a construção de usinas para obtenção de mais energia. 

Em seguida foi criado o PROCEL, Programa Nacional de Conservação de Energia 

Elétrica, criado pela ELETROBRÁS, Centrais Elétricas Brasileiras. Lembrando que energia 

elétrica vem de usinas hidrelétricas, e que as mesmas são construídas em rios. 

O Brasil lançou como meta de aumento dos recursos renováveis na obtenção de energia 

para um intervalo de dez anos entre 2010-2019, para essas metas seria um aumento na obtenção 

de energia eólica. Além disso, reduzir os impactos ambientais, para amenizar o aquecimento 

global e os impactos causados por ele (FURTADO, 2010). 

Segundo o autor supracitado, o potencial hidrelétrico no país tem condições de ser 

melhorado aumentando a capacidade das turbinas, e também com as novas construções em 

Rondônia de Hidrelétricas o potencial de captação de energia será maior, oferecendo ao país 

maior garantia de não sofrer um colapso no setor elétrico. 

Com a continuação das pesquisas criaram outros programas onde foram inseridas novas 

fontes alternativas de energia como: biomassa, solar e o gás natural. Porém o gás natural não é 

considerado como energia renovável (COLACIOS, 2009). 

Os investimentos governamentais atuam com políticas que viabilizam a exploração de 

formas de energia que garantam suprir as necessidades da população. Desta forma garantem 

eletricidade para a sociedade. Para isso é necessário investir em pesquisas para buscar melhorias 

no setor e incentivos para indústrias aderirem à forma de energia limpa (FERREIRA, 2008). As 

maneiras para reduzir os efeitos do carbono na atmosfera vêm trazendo bons resultados ao país. 

O governo exige das empresas que as mesmas montem seus projetos de captação de 

energia dentro dos padrões colocados pelo mesmo, à importância é que sempre ofereça as 

melhores opções de custos e que mantenha como prioridade a preservação do ambiente 

(FIOROTTI, 2015). 

As políticas públicas além de melhorar a obtenção de energia têm como compromisso e 

responsabilidade conscientizar a população a usar os recursos naturais de forma sustentável, de 

modo que a sociedade ganha em preservar do meio ambiente (FURTADO, 2010). 

Não podendo oferecer risco a sociedade e ao ambiente, deve-se buscar, além de uma 

fonte limpa, uma fonte segura. O país já retira grande parte da energia que precisa das 

hidrelétricas, porém a construção de mais usinas não são viáveis uma vez que causam impactos 

ambientais, por esse motivo que se necessita de outras fontes de energia que seja mais viável 

ao cenário atual. 
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O aumento da priorização das fontes de energia renovável trará até os anos de 2040, 

uma considerável diminuição no nível de emissão de gases poluentes, as previsões é que se 

tenha maior consumo de energia eólica e solar que manterá um equilíbrio no aquecimento 

global. Tal planejamento não prioriza somente o ambiente, mas há uma melhoria no setor 

econômico (FURTADO, 2010). 

Para o crescimento do uso das fontes limpas de energia não só precisa-se de políticas 

governamentais, mas também da conscientização da sociedade, ambos trabalhando juntos para 

um só objetivo, preservar o ambiente. Outro fator relevante para o setor é não permitir o 

monopólio de empresas na obtenção de energia, pois isso pode influenciar nos preços 

repassados ao consumidor, trazendo para sociedade prejuízos na economia. 

O Brasil ainda precisa melhorar suas políticas para aproveitar os recursos naturais de 

que dispõem. Em 1996 foi criado um Programa que visava melhorar a produção de energia 

limpa e supriu algumas necessidades de população desfavorecida. O Programa de Incentivos a 

Energia Renovável- PIER visava priorizar a energia eólica, termo solar, fotovoltaica. Depois 

da criação do PROINFA, foi que começou a investir nas formas de energia sustentável com 

financiamento de BNDS. Porém teve como empecilho o preço, que os investidores acharam 

baixo. Alguns acordos foram firmados como: financiamento pelo BNDS para viabilizar os 

projetos. As empresas querem garantias de que a energia vai ser comprada para repassar a 

sociedade. Como objetivo as políticas visam cobrir os custos da geração de energia, lucro para 

empresas e preço razoável aos consumidores (FURTADO, 2010). 

Segundo Siffert (2010), o sistema de energia renovável é essencial para outras áreas na 

vida em sociedade. As leis ainda servem para garantir os direitos à educação, a saúde, ao direito, 

ao meio ambiente, o desenvolvimento social, etc. Sendo que o desenvolvimento social vem 

através do investimento em educação e saúde. Tais investimentos traz crescimento sócio 

econômico para o país. O incentivo e a busca por energia limpa é indispensável, pois hoje 

muitos aparelhos essenciais na vida funcionam a energia. 

A forma alternativa de negociar a venda da coleta de energia para empresas nos leilões 

é a maneira que alguns países encontraram para firmar contratos a longos prazos e com garantia 

de preservação ambiental. Porém tais contratos devem selar pelas formas sustentáveis, e não 

utilização de combustíveis fósseis (FURTADO, 2010). A tarifa sobre o produto que será 

repassado ao consumidor é um dos pontos mais discutidos, pois o Brasil apresenta uma das 

maiores tarifas mundial, tanto para a exportação, quanto para importação de produtos e 

equipamentos. 
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Também elaborado pelo Greenpeace, agora em conjunto com o European Renewable 

Energy Council (EREC), o Energy Revolution é estudo com objetivo de analisar cenários 

factíveis de troca de energias convencionais por renováveis, sempre com horizonte até 2050. O 

modelo considera fatores como crescimento demográfico, PIB e evolução no custo de 

combustíveis fósseis. A região sudeste é a região que oferece melhores condições de instalação 

de placas solares, onde a diferença na inclinação entre as retas, com e sem restrição, é maior 

(PROENÇA, 2007). 

A Constituição Federal de 1988 traz as leis para o Meio Ambiente, nestas estão 

permitidas alguns níveis de poluição, o que não pode é ultrapassar os limites previstos na 

Constituição. Porém a mesma Constituição traz também exigências que se faça um estudo 

ambiental antes de qualquer instalação que possa afetar o ambiente. Existe também a ANA 

(Agencia Nacional de Águas), que tem como objetivo fiscalizar o uso de recursos hídricos 

dentro da União. Outros setores responsáveis para controlar o meio ambiente são: 

 SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente) 

 CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) 

 MMA (Ministério de Meio Ambiente) 

 IBAMA (Instituto Brasil de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) 

Toda a implantação de um sistema de captação de energia tem que seguir as normas 

exigidas pelos órgãos nacionais e internacionais competentes, que através de estudos e 

pesquisas elaboram normas de acordo com o ambiente específico, isso evita que problemas 

ambientais ou até desastres aconteçam, por isso que existem os órgãos de fiscalização, tais 

órgãos são responsáveis pela fiscalização e avaliação dos projetos, bem como, sua montagem, 

operação e testes em protótipos, visando com isso evitar erros e danos não instalação de usinas 

e equipamentos (SIFFERT, 2010). 

Segundo Climaco (2010), os contratos feitos no Brasil para exploração de eletricidade 

favoreceram o crescimento do setor. Tais contratos trouxeram: 

 Aumento nos prazos de concessões de distribuição, em até 30 anos; 

 Determinar a definição de uma rede básica de transmissão; 

 Fazer separação dos custos de geração, transmissão e distribuição; 

 Autorização de consórcios para usinas de geração destinadas ao serviço público, 

produção independente e autoprodutores. 
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Surgiu ainda o Programa de Incentivo de Fontes Alternativas (PROINFA), com o 

objetivo de criar novas fontes de energias renováveis como: eólica, solar e hidrelétrica.  

Segundo Baltazar (2007), em função dos contratos de concessão ser atrasados e sem 

qualidade nas condições de fornecimento de energia elétrica foi preciso fazer uma revisão 

durante o processo de privatização das empresas fornecedoras de energia elétrica. Com isso 

foram firmados contratos públicos que garantem os direitos dos consumidores, sendo que 

devem oferecer serviços com eficiência, segurança e qualidade. As empresas que operam no 

setor elétrico ao assumirem os contratos de execução dos seus serviços assumem também a 

responsabilidade de aquecer ao consumidor clareza em suas contas bem como atendimento 

rápido e eficiente quando necessário ressarcimento de danos quando gerados por problemas de 

variação ou interrupção de energia, preços justos nos serviços e ainda zelar pelo meio ambiente. 

A criação do Programa Luz para Todos, visa disponibilizar eletricidade a todos os 

brasileiros, independente da condição social ou localização geográfica. Sendo que todo cidadão 

tem direito a qualidade de vida. 

Vários encontros são realizados em diversos países na busca de alternativas para criar 

um desenvolvimento sustentável. Um protocolo importante nessa área foi o de Kyoto de 1998, 

que reuniu muitos países buscando alternativas que trouxessem melhorias para o ambiente. Os 

países de economia instável apresenta pouco investimento na área de reciclagem e 

aproveitamento de recursos naturais. Principalmente na emissão de gases na atmosfera, que é 

um setor ainda muito atrasado, pouco se tem melhorado nas alternativas de transportes nas 

cidades. As poucas trocas de veículos movidos à energia elétrica, que de certa forma gera outro 

problema, pois o consumo de energia elétrica está enfrentando problemas com o baixo nível de 

água nas usinas hidrelétricas, então não basta só fazer uma troca, tem que buscar uma alternativa 

sustentável que não traga outros problemas, pois caso contrário, o problema só será substituído 

(COLACIOS, 2009). 

A figura a seguir mostra o consumo de energia renovável e energia não renovável no 

Brasil e no Mundo. 
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Figura 2.6 - Matriz de energia primária brasileira e mundial em 2006 

 

Fonte: BEM/MME (2006).   

 

A Europa está à frente dos investimentos no setor eólico e no aproveitamento de tal 

recurso sustentável. Além da Europa a Ásia vem mostrando interesse no potencial eólico. A 

China também fez grandes investimentos no setor renovável, buscando um crescimento 

sustentável e econômico para seu país. Outro país que avançou no setor foi os Estados Unidos, 

para garantir energia limpa a toda população (FERREIRA, 2008). 

As energias renováveis foram colocadas como solução para preservar o ambiente e a 

exploração dos combustíveis fósseis.  

Além da melhoria no setor energético, não se pode esquecer os outros fatores ambientais 

como: saneamento básico, transportes, reflorestamento, poluição do ar, rios e mares. Essas são 

questões discutidas nos encontros para que os países busquem ajustar suas políticas públicas e 

investimentos em pesquisas científicas aproveitando os recursos que cada região oferece. 

Adaptar os planos de acordo com as estruturas ambientais de solo, água, florestas, clima e 

também da população como mostra o autor a seguir: 

O aumento no uso da energia pela população, junto à adaptação de fontes alternativas, 

e por fim, buscar na ciência e tecnologia, tanto aquela importada quanto local, a 

solução para proporcionar a eficiência e a conservação energética nos equipamentos 

consumidores e na geração em longa escala de energia na região (COLACIOS, 

2009). 

A consolidação dos recursos renováveis é para substituir os recursos fosseis, pois eles 

não se renovam, podendo esgotar ao contrário das renovações. Além destes benefícios tem 
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baixa emissão de CO2 que proporciona ao ambiente uma atmosfera mais limpa, e trazendo uma 

economia chamada verde, aquela que não agride o ambiente (PAIXÃO, 2012).  

O desenvolvimento sustentável é de suma importância para o crescimento da economia 

dos países subdesenvolvidos, sendo que podem adaptar a melhor alternativa para o 

fornecimento da energia ao país, buscando os custos mais baixos. Dessa forma atenderia as 

propostas criadas em encontros de países desenvolvidos. Explorar os recursos naturais para as 

necessidades urbanas (BRAGA, 2011). 

As energias renováveis podem contribuir estrategicamente como desenvolvimento 

sustentável (LUND, 2007). Segundo o (IPCC, 2011), em pontos chaves como: desenvolvimento 

econômico e social, acesso à energia, segurança energética, migração de mudanças climáticas 

e redução de impactos à saúde humana e ao meio ambiente. Nesse sentido diferentes estratégias 

devem ser aplicadas em diferentes estágios do desenvolvimento econômico. 

Desde o protocolo de Kyoto que foi assinado o compromisso de melhorar o consumo 

de combustível fóssil, pois uma das maiores preocupações eram as mudanças climáticas que 

vem ocorrendo no mundo. Os países se comprometeram em criar políticas públicas que 

diminuíssem o desgaste ambiental, e em função disso elaboraram o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL). Para com o MDL consolidar o desenvolvimento sustentável 

(BRAGA, 2011). 

A Figura 2.7 apresenta os dados estimados da poluição na atmosfera até 2020. 

 

Figura 2.7 - Emissão de gases CO2 

 
Fonte: The Oil Drum (1996) 

 

Alguns países já usam outras formas de obter energia, como exemplos têm os Estados 

Unidos que investiu na produção de energia através do milho. Os benefícios são além do 
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econômico e ambiental, é a legalização do trabalho, sendo que existia no setor energético muito 

trabalho escravo e infantil e a produção de etanol sustentável viabiliza legalizar os 

trabalhadores. Além do milho tem a cana de açúcar para produção de etanol, o Brasil estima-se 

que até 2020/21 estará usando 15% da energia retirada da cana de açúcar.  

Nos Estados Unidos a preocupação em escolher a energia sustentável é evitar a emissão 

de gases causadores do Efeito Estufa, o país cria padrões e critérios para a produção e consumo 

de biocombustíveis que não sejam poluidores. Além dos investimentos financeiros a país 

trabalha a conscientização da população para o uso racional e controlado, cria também metas 

para serem atingidas. O país lançou uma meta para redução em 10% dos gases emitidos no 

ambiente, tal redução para os anos 2010 a 2020 (GRISOLI, 2011). 

A Espanha é um grande investidor em energia eólica, o governo faz investimentos para 

grandes empresas explorem o setor e, também em pesquisas para fazer melhoramento nos 

equipamentos para aproveitar os ventos regionais. As metas para o país aproveitar a energia 

eólica nos próximos anos é chegar em torno dos 30 % (FERREIRA, 2008). 

A Alemanha investiu em energia solar, eólica e biodiesel, fechando com as suas 

empresas garantia de compra e venda de energia pelas concessionárias, fixando preços 

mínimos, mas houve aumento do custo que foram repassados ao consumidor. A expansão do 

mercado de eólicas, o que fez o governo rever e reforma os contatos, visando manter os 

empreendimentos, equilibrando o mercado nacional. 

A Índia é um importante exemplo no consumo de energia renovável, seu governo 

aproveitou os recursos disponíveis como: biomassa, radiação solar, potencial eólico e pequenas 

usinas hidrelétricas. Com investimentos o país teve um aumento na captação dos ventos, 

contaram com o apoio da Ásia que fornecia peças para abastecimento doa torres eólicas. Além 

disso, o governo ofereceu redução nos impostos.  

A China é outro país que investiu na instalação de torres para captar energia eólica, suas 

metas é desenvolver um consumo sustentável, para isso o governo reduziu tarifas, investem em 

fabricação de peças para aerogeradores, propiciando ao país um grande aproveitamento das 

fontes renováveis (PROENÇA, 2007). 

O Reino Unido consolidou-se com energia térmica e nuclear, mesmo com uma grande 

vantagem no potencial eólico. Com políticas que favorece os contratos em longo prazo para 

empresas que operam no setor. Com a criação das Obrigações Renováveis o país teve um 

crescimento na captação dos ventos, crescendo os parques eólicos com metas para dobrar o 

consumo até 2020. 
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2.4.3 – Energia das Hidrelétricas 

 

 

As hidrelétricas que no Brasil é a maior fonte de energia elétrica, porém apresenta 

algumas desvantagens com relação às áreas alagadas, o leito do rio alterado onde são 

construídas as hidrelétricas, assim modifica todo o rio causando alterações na fauna e na flora 

(CINTRA, 2009). 

Segundo Paixão (2012), alguns fatores são fundamentais na implantação das usinas: 

 Câmbio real 

 PIB mundial 

 Utilização da capacidade instalada 

 PIB brasileiro 

 Tarifas médias aplicadas de exportação e importação. 

A energia hídrica é a mais usada no Brasil, o país possui fartas Bacias hidrográficas, o 

que facilita seu aproveitamento, mas com as alterações climáticas em função do Efeito Estufa 

tais Bacias sofrem baixa no nível de água, causando um desequilíbrio na geração de energia, 

por esse motivo que se busca diminuir as emissões de gases no ambiente.  

Porém há um risco nas construções das usinas que pode vir com a falta de chuvas, dessa 

maneira o nível dos reservatórios pode baixar e causar problemas no abastecimento de energia, 

como aconteceu no ano de 2015 no sudeste, o nível de água das represas baixou ocasionando 

falta de energia, o país teve que recorrer ao uso das termelétricas, que tem um custo mais alto, 

aumentando as despesas com as contas de luz para o consumidor (SIFFERT, 2010). 
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    Figura 2.8 - Potencial hidrelétrico brasileiro. 

 

Fonte: SIPOT (2000) 
 

Os impactos ambientais são visíveis. Segundo as pesquisas, as mudanças climáticas são 

consequências também do grande consumo de energia elétrica proveniente de usinas 

hidrelétricas (IPCC, 1990), como também o uso da terra para plantio, tendo em vista que para 

cultivar tem que desmatar (FERREIRA, 2008). 

Ainda segundo Ferreira (2008), para que o uso de energia não afete o ambiente é 

necessária à existência de políticas públicas que priorize o uso da bioenergia. A reposição 

florestal nas grandes áreas de desmatamento também se faz necessário para manter o equilíbrio 

no ambiente natural, evitando enchentes, desmatamentos, entre outros fatores que causam 

desequilíbrio ambiental. 
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2.4.4- Energia Solar 

 

 

O sistema de energia solar é muito amplo, possui várias aplicações. Pode ser utilizado 

tanto na zona urbana quanto na rural. O sistema fotovoltaico é: módulo fotovoltaico controlador 

de carga, sistema de armazenamento de energia, inversor de corrente continua e alternada 

(COLACIOS, 2009). Esse sistema transforma a energia solar direto em elétrica, utilizando o 

fluxo de elétrons, que forma a corrente elétrica. 

Os coletores solares são mais usados em aplicações residenciais e comerciais  para o 

aquecimento de água que é utilizada para uso em serviços gerais. Entre os vários processos de 

aproveitamento da energia solar, os mais usados atualmente são o aquecimento de água e a 

geração fotovoltaica de energia elétrica (ANEEL, 2002).  

Existe ainda certa resistência ao investimento no uso da energia solar. Os programas 

governamentais pouco investiram no aproveitamento desse recurso, para aproveitar essa fonte 

sustentável de energia, lembrando que o Brasil oferece na maioria das regiões de clima 

favorável para instalação de equipamentos para captação da energia solar, usando-a para 

necessidades básicas de residência, fábricas, hotéis, escolas, entre outros (COLACIOS, 2009). 

A solar e fotovoltaica é eficiente e pode ser aproveitamento em locais que oferece dias 

claros com altas temperaturas, porém ainda tem um custo muito alto, não sendo acessível para 

toda a população. 

O custo dos equipamentos para captar a energia térmica também oferece certa 

resistência, pois nem toda sociedade pode fazer instalação dos aparelhos. Isso veio dificultar o 

aproveitamento de tal recurso. Principalmente na zona rural e comunidades de baixa renda, para 

isso necessitaria de ajuda dos órgãos públicos com recursos financeiros (COLACIOS, 2009). 

As famílias que não possuem condições de implantar em suas residências painéis 

fotovoltaicos para captação de energia, os bancos públicos financiam os investimentos para 

implantação de placas solares nas casas e outras construções civis de modo que venha beneficiar 

não somente as famílias, mas também o meio ambiente (PROENÇA, 2007). 

Segundo a pesquisadora Maria Julita Ferreira, em sua dissertação em 1993, já defendia 

que a energia fotovoltaica abria novas perspectivas para solucionar os problemas energéticos 

em larga escala, já abordava a necessidade de investimentos no setor, já existia um crescimento 

nos produtos que funcionavam a base de energia. Com o aumento do consumo de energia é 

necessário que se tenha alternativas para os casos de esgotamento de alguma fonte, e no caso a 
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energia solar substitui com eficiência qualquer fonte de energia. Lembrando que é uma fonte 

renovável. 

Os sistemas fotovoltaicos têm sido, no Brasil, tradicionalmente utilizados para viabilizar 

a eletricidade na área rural, os estudos de análise técnica e econômica mostraram que a 

utilização de sistemas fotovoltaicos ou extensão da rede convencional seriam de boa eficiência. 

Dentre as aplicações rurais, estão cercas eletrificadas para confinamento de animais, 

bombeamento de água, refrigeração de medicamentos e vacinas em postos de saúde, iluminação 

pública, etc. (PROENÇA, 2007). 

Ainda segundo a autora acima citada, dentre as aplicações técnicas dos sistemas 

fotovoltaicos, tem-se:  

 Estações repetidoras de telecomunicações; 

 Sinalização náutica; 

 Sinalização rodoviária e telefones de socorro rodoviários; 

 Sinalização ferroviária, 

 Estações de monitoramento ambiental, 

 Proteção catódica contra corrosão de estruturas metálicas, 

 Aplicações militares/ policiais. 

Segundo Baptista (2006), o aproveitamento da energia solar traz alguns benefícios como: 

 É uma fonte gratuita de energia, abundante e não poluente; 

 Reduz a necessidade de construção de obras de geração, transmissão e distribuição de       

energia elétrica, que causam impactos ambientais, mantendo a preservação do meio 

ambiente; 

 Promove a redução da emissão de gases do efeito estufa e outros poluentes; 

 Cria empregos locais diretos e indiretos. 

Dentre os benefícios de usar as células fotovoltaicas estão o custo relativamente baixo, 

pois as células solares de Silício são mais caras, aumentando assim os custos da instalação, a 

baixa temperatura (PROENÇA, 2007). 
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    Figura 2.9- Painel fotovoltaico com células de Silício e a instalação em uma residência. 

 
     Fonte: Solarwirtschaft (2013)  

 

Na região Norte tem crescido a instalação de placas em todos os estados, sendo que os 

cenários mais atrativos se encontram em Rondônia e Tocantins. Na região Nordeste são: os 

estados do Maranhão e Rio Grande do Norte que se encontra os maiores investimentos. Os 

estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os mais avançados no setor de energia solar.  

No setor comercial, um dos maiores consumidores é o setor hoteleiro, grande 

demandador de água quente5, hoje gerada basicamente a partir de energia elétrica, uma 

substituição dos chuveiros elétricos por aquecedores solares aliviaria a demanda no horário de 

ponta e  traria  uma economia no consumo, reduzindo as tarifas, a região Nordeste do Brasil 

devido a suas condições climáticas favoráveis poderiam aproveitar com eficiência essa fonte 

renovável (BAPTISTA, 2006 ) 

Ainda segundo o autor supracitado, aproveitar a iluminação natural e o calor para 

aquecimento de ambientes, tanto em residências quanto em edifícios traz uma economia nas 

contas de luz e também contribui para o equilíbrio ecológico, isso se faz com a penetração ou 

absorção da radiação solar nas edificações, reduzindo-se com isso, as necessidades de 

iluminação e aquecimento.  

Diversos projetos existem aqui no Brasil envolvendo a implantação de aquecedores 

solares no país, em todas as esferas: municipal, estadual e federal, mas ainda tem um custo alto 
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para a população de baixa renda. Somente o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES), trabalha com financiamento para a instalação das placas solares. 

Algumas dificuldades o Brasil enfrenta porque não produz equipamentos necessários 

para instalação dos sistemas de geração de energia, precisa melhorar os investimentos em 

pesquisas e desenvolvimento tecnológicos. 

Em Porto Seguro, na Bahia, os hotéis e pousadas adotaram como fonte alternativa a 

energia solar usada para o aquecimento de água. O uso da tecnologia solar veio para sanar a 

falta de energia elétrica, principalmente nos períodos de alta temporada onde o consumo de 

energia é grande em função do turismo, lembrando que a região é o ano todo ensolarado o que 

vem facilitar o aproveitamento do recurso renovável (BAPTISTA, 2006).  

Em São Paulo, algumas cidades de interior também vêm experimentando o uso da 

energia solar, principalmente em hotéis que fazem uma boa economia nos gastos com as contas 

de luz convencional, a troca dos aquecedores elétricos pelos solares não traz somente benefícios 

momentâneos, mas em longo prazo, pois os custos com a energia têm aumentado em 

consequência do aumento no consumo. 

 

    Figura 2.10 - A captação de energia solar através de espelhos refletores. 

 

 
                 Fonte: Volker Quaschning  

2.4.5- Energia Eólica 
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A energia eólica é a energia cinética das massas de ar em movimento, nesse caso o 

vento. Então quanto maior a velocidade dos ventos maior será obtenção do recurso natural 

(FERREIRA, 2008). 

O grande benefício da instalação de equipamentos para geração de energia eólica, é que 

os prejuízos ao meio ambiente são mínimos. Muito discutido no meio científico quanto aos 

benefícios que traz a sociedade (BRAGA, 2011). 

A competição pelo uso da terra, o aumento da pressão sobre áreas naturais e o 

desmatamento florestal são variáveis agravantes das produções de energias. A complexidade 

da situação expõe a relevância de políticas que regulem o uso da biomassa florestal (BRAGA, 

2011). 

Os países de primeiro mundo como: Alemanha, Espanha e Dinamarca têm investido no 

setor elétrico retirado da energia eólica, novos equipamentos e grande potência tem aumentado 

o aproveitamento da energia eólica (FERREIRA, 2008). 

No Brasil, o primeiro aerogerador foi instalado em Fernando de Noronha, em 1992, logo 

depois as instalações de novos geradores para obtenção do potencial eólico (FERREIRA, 2008). 

Em 2001, foi criado pelos órgãos governamentais no Brasil o Programa Emergencial de 

Energia Eólica – PROEOLICA, para desenvolver as instalações, bem como viabilizar a 

exploração dos ventos para obtenção de energia. 

Outro programa criado em 2002 foi o Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica – PROINFA, criado pelos órgãos governamentais com o objetivo de aumentar 

a produção de energia produzida pelas fontes eólicas. 

Desenvolvimento da energia eólica tem sido em função de duas grandes preocupações: 

a ameaça de mudanças climáticas e o efeito do aquecimento global, com isso a população 

juntamente com os órgãos responsáveis vem buscando alternativas para garantir o 

abastecimento energético nacional (MONTEZANO, 2012).  

Um dos estados que mais investiu foi o Ceará, em função das vantagens climáticas. O 

governo fez estudos dos ventos vindo do oceano e com isso investimentos em usinas eólicas. 

Apesar dos resultados satisfatórios, ainda tem pouca participação do setor eólico no país. 

Alguns empecilhos são colocados para justificar o baixo aproveitamento do recurso natural 

como: economia, meio ambiente e políticas (FERREIRA, 2008). 

A diversificação de fontes de energia traz uma redução no uso de fontes energéticas não 

renováveis como usinas termoelétricas movidas a combustíveis fósseis, os combustíveis 

derivados do petróleo entre outros. Traz um aumento na segurança no abastecimento de energia 

para o país (MONTEZANO, 2012).   
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Para a instalação de um parque eólico, é necessário antes de tudo conhecer 

geograficamente a região, saber como são os ventos no local, esse mapeamento se faz útil para 

que as informações fiquem acessíveis para auxiliar nos estudos regionais. Mas essa exploração 

ainda é pouca se comparada com a oferta do recurso ambiental.  

Os aerogeradores são capazes de maximizar o aproveitamento do vento para gerar 

energia elétrica, mas respeitando alguns aspectos como: a quantidade dos ventos, conexão aos 

sistemas elétricos, acústica e aerodinâmica, clima, impacto visual e principalmente meio 

ambiente (FERREIRA, 2008). 

No Brasil, estudos mostram que a Região Nordeste oferece grande potencial eólico, 

podendo ser bem aproveitado para a produção de energia elétrica necessária ao consumo da 

população, de acordo com o Portal Brasil, 2017, as políticas públicas do Brasil vêm buscando 

aumentar o aproveitamento deste recurso com a criação de parques nos locais adequados,  

principalmente na Região Nordeste que dispõe de ventos com velocidades favoráveis. 

Dados dos Parques eólicos brasileiros podem ser observados na Tabela 2.2. 

 

Tabela- 2.2: Parques eólicos brasileiros 

NOME CAPACIDADE INSTALADA ESTADO 

Parque Eólico de Osório 150 (MW) RS 

Usina de Energia Eólica de Praia Formosa 104 (MW) CE 

Parque Eólico Alegria 51(MW) RN 

Parque Eólico de Rio do Fogo 49 (MW) RN 

Parque Eólico Eco energy 25 (MW) CE 

Parque Eólico de Paracuru 23 (MW) CE 

Fonte: própria, (2017). 

 

O Brasil, possui na região nordeste, velocidades de vento superiores a 7 m/s a 50 metros 

de altura, isso viabiliza projetos para instalar parques eólicos que são economicamente viáveis, 

por ser renovável e o fato de não poluir torna-se uma das fontes mais promissoras de energia 

(MONTEZANO, 2012).   
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Um fator que desfavorece o crescimento da energia eólica é seu baixo preço de mercado, 

sendo vendida por valores abaixo do preço das demais, não atrai investimentos para o setor 

(FERREIRA, 2008). 

Por sua vez, a energia eólica, por ser uma tecnologia limpa e de caráter renovável, não 

poluindo durante sua operação torna-se uma das fontes mais promissoras na busca de solução 

dos problemas ambientais (MONTEZANO, 2012).   

Países com a Alemanha, China e Índia, vem reforçando seus investimentos no setor, 

pois o retorno financeiro e ecológico é compensativo. Para isso os países dão incentivos como: 

isenção de impostos, fontes com padrão necessário, financiamentos públicos, etc. (PAIXÃO, 

2012). 

 

       Figura 2.11 - Atlas eólica brasileira 

  

       Fonte: CRESESB (2011)   

Sem dúvida, a geração de energia eólica também apresenta alguns fatores negativos 

como: ruídos, impacto visual, interferência eletromagnética, mas com planejamento e 

desenvolvimento de equipamentos modernos esses fatores podem ser minimizados. Mas 

apresenta benefícios importantes como não emitir o dióxido de carbono na atmosfera, reduzindo 
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a emissão de gases diminuiu os danos do Efeito Estufa. Como o vento é renovável não fica 

dependendo tanto de combustível fóssil, o espaço onde são instalados os equipamentos é 

pequeno, não causando danos nas áreas utilizadas melhorando economicamente o 

desenvolvimento regional. E ainda conservando o meio ambiente (FERREIRA, 2008). 

Uma das preocupações mundiais é a emissão de gases na atmosfera em função dos 

desequilíbrios ambientais, e a energia eólica é uma forma limpa de consumo de energia, onde 

os benefícios não são só econômicos, mas ambientais e, a instalação de um parque eólico não 

requer a retirada de nenhuma comunidade ou de qualquer desocupação de áreas cultiváveis, 

isso faz com que se torne uma forma econômica e menos impactante ao meio natural. Os 

parques são instalados de preferencia na zona rural ou distante das moradias, para evitar que os 

ruídos tragam danos a população. As pesquisas e experiências de outros países mostram que é 

possível diminuir o barulho causado pelo vento nos aerogeradores (MONTEZANO, 2012).   

Com relação ao impacto visual não se constatou danos ou desvalorização das áreas 

próximas aos parques, pois estes não alteram as áreas onde são instalados, não causando assim 

problemas geográficos, nem econômicos (FERREIRA, 2008). 

Os parques eólicos instalados próximos ao litoral não traz nenhum prejuízo à fauna 

local, nem a flora, torna-se até uma atração turística para região local. 

Segundo Montezano, (2012), algumas medidas devem ser tomadas com relação aos 

pássaros, para evitar acidentes e outros danos, por exemplo: 

 Alteração no seu habitat, fazendo que os mesmos desloquem-se para outras regiões; 

 Colisão com as pás; 

 Modificação na alimentação. 

Em função disso algumas medidas podem amenizar os danos, como: 

 Monitoramento para estudar o movimento dos pássaros; 

 Aumentar a visibilidade das pás e das linhas; 

 Usar quando possíveis instalações subterrâneas; 

Ademais, países mais desenvolvidos aproveitam diversas formas de energia, vindas de 

diferentes fontes como biomassa, geotérmica, das marés, do esgoto, do lixo dejetos de animais, 

entre outras, são apostas que os países fazem para melhorar o abastecimento energético e 

também reduzir os prejuízos ambientais (SCHUTTE, 2014). 
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3 - METODOLOGIA APLICADA 

 

 

As atividades desenvolvidas no presente estudo foram estruturadas de acordo com os 

passos ilustrados na Figura 3.1.  

 

Figura 3.1: Cronograma das atividades.  

 

Fonte: própria (2017) 

 

As atividades foram realizadas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 31 

de Março com as turmas 1º e 2º anos do Ensino Médio e na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Rio Urupá na turma de 3º ano do Ensino Médio, com o intuito de 

melhorar o entendimento dos conteúdos de física, visto que há uma dificuldade de 

aprendizagem na disciplina. 

Segundo Fortes (2012), uma maneira de trabalhar os conteúdos em sala é proporcionar 

uma relação das disciplinas, buscando uma interação entre as mesmas. Com o auxilio dos 

experimentos espera-se melhorar a aprendizagem dos alunos, usando uma metodologia mais 

adequada a sua realidade. 

Os conteúdos trabalhados na área da física foram os seguintes:  

i) 1º Ano: Conceitos básicos de cinemática, velocidade média, velocidade instantânea, 

aceleração média e movimento circular, com o desenvolvimento desses conteúdos 

Levantamento das turmas Exposição dos conteúdos

Aplicação dos 
questionários para 

averiguação do 
conhecimento prévio dos 

alunos

Montagem e aplicação 
dos experimentos

Aplicação dos 
questionários avaliativos 
depois da s aulas práticas
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espera-se definir os conceitos de movimento e como são realizados no nosso dia a 

dia. 

ii) 2º Ano: Os conteúdos são de termologia como: calor e temperatura, estados físicos 

da matéria, calor latente e calor específicos, escalas termométricas, trocas de calor, 

capacidade térmica e calor específico, processos de transmissão de calor, com a 

finalidade de levar o conhecimento da termologia e relacionando com as variações 

de temperatura do meio ambiente. 

iii) 3º Ano: Conteúdos de eletricidade como: cargas elétricas, materiais condutores e 

isolantes, princípios da eletrostática e corrente elétrica, fazendo relação da teoria 

com a energia que usamos em nossas casas para realizarmos as funções diárias. 

Maior detalhamento dos experimentos realizados pode ser observado nas Tabelas 3.1, 3.2 e 

3.3, respectivamente para os experimentos realizados no 1º, 3º e 3º ano. 

 

Tabela 3.1: 1º Experimento, 1º ano. 

ATIVDADES OBJETIVOS DURAÇÃO 

Questionário inicial Fazer uma averiguação dos 

conhecimentos prévios dos 

conteúdos. 

30 a 40 minutos 

Realização do experimento Trabalhar as fontes 

renováveis, como o vento, 

que é um recurso inesgotável 

e gera energia limpa, os 

fazendo entender os 

processos de velocidade. 

120 minutos 

Questionário final Analisar os conhecimentos 

adquiridos.  

40 minutos 

Fonte: própria (2017) 
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Tabela 3.2: 2º Experimento, 2º ano. 

AVALIAÇÃO OBJETIVOS DURAÇÃO 

Questionário inicial Fazer uma averiguação dos 

conhecimentos prévios dos 

conteúdos. 

30 minutos 

Realização do experimento Mostrar que é possível 

aproveitar o calor do sol para 

fornecimento de energia, sendo 

a mesma limpa e renovável, 

contribuindo para equilíbrio 

ambiental. Identificando as 

variações de temperatura. 

60 minutos 

Questionário final Analisar os conhecimentos 

adquiridos. 

30 minutos 

Fonte: própria (2017) 

 

Tabela 3.3: 3º Experimento, 3º ano. 

AVALIAÇÃO OBJETIVOS DURAÇÃO 

Questionário inicial Fazer uma averiguação dos 

conhecimentos prévios dos 

conteúdos. 

30 minutos 

Realização do experimento Este experimento busca 

melhorar o entendimento do 

conteúdo de eletricidade e suas 

aplicações no nosso dia a dia. 

Também incentivar a economia 

do uso de energia elétrica 

120 minutos 

Questionário final Analisar os conhecimentos 

adquiridos. 

30 minutos 

Fonte: própria (2017) 
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A aplicação dos questionários para analisar os conhecimentos que os alunos possuem 

sobre os conteúdos a serem trabalhados nos experimentos pretendeu fornecer uma noção do 

nível de conhecimento das turmas e o que precisa ser enfatizado, pois foi percebida a falta de 

base curricular que apresentam os alunos e da necessidade de fazer uma relação com outras 

disciplinas, principalmente à matemática e o português. 

Nos Quadros 3.1, 3.2 e 3.3, estão apresentadas as composições dos questionários, 

aplicados respectivamente para os experimentos realizados no 1º, 2º e 3º anos. 

 

Quadro 3.1: Questionário, 1º Ano. 

1- Você já ouviu falar em deslocamento, trajetória e velocidade? 

(   ) sim            (   ) não 

2- Você sabe qual a relação da velocidade com os veículos? 

(   ) sim            (   ) não 

3- Você sabe para que serve a aceleração? 

(   ) sim            (   ) não 

4- Você sabe a diferença entre acelerador e freio? 

(   ) sim            (   ) não 

5- Você conhece algum tipo de movimento circular? 

(   ) sim            (   ) não    qual?________________ 

6- Você já ouviu falar em energia cinética? 

(   ) sim            (   ) não 

7- Você já ouviu falar em energia eólica? 

(   ) sim            (   ) não 

8- Você conhece algum benefício da energia eólica? 

(   ) sim            (   ) não         qual?_____________ 
 

Fonte: própria (2017) 
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Quadro 3.2: questionário, 2º Ano. 

1- Você sabe o que significa calor? 

(   ) sim            (   ) não 

2- Quais aparelhos em sua casa usam temperatura?_______________________________ 

3- Você sabe citar fenômenos que ocorrem variações de temperatura? 

(   ) sim            (   ) não      quais?_______________________ 

4- Você já ouviu falar dos processos de transferência de calor? 

(   ) sim            (   ) não 

5- Você sabe qual a escala termométrica que medimos a temperatura no Brasil? 

(   ) sim            (   ) não     

6- Você sabe citar exemplo de uma situação de ganho ou perda de calor? 

(   ) sim            (   ) não 

7- Você conhece algum benefício da  energia solar? 

(   ) sim            (   ) não 

 

Fonte: própria (2017) 

 

Quadro 3.3: questionário, 3º Ano. 

1- Você sabe o que significa carga elétrica? 

(   ) sim            (   ) não 

2- Você sabe o que são materiais bons condutores? 

(   ) sim            (   ) não 

3- Você sabe o que são materiais maus condutores? 

(   ) sim            (   ) não 

4- Você já ouviu falar dos processos de eletrização? 

(   ) sim            (   ) não 

5- Você sabe o que é uma corrente elétrica? 

(   ) sim            (   ) não     

6- Você sabe como funciona uma rede de transmissão de energia elétrica? 

(   ) sim            (   ) não 

7- Você conhece algumas que podem ser usadas para economizar energia elétrica? 

(   ) sim            (   ) não 

 

Fonte: própria (2017) 
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3.1 - TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA 

 

 

A partir da Lei Nº 5692/71, o termo interdisciplinaridade veio a tornar-se mais presente 

nos planos didáticos depois da criação da Lei de Diretrizes e Bases de Nº 9394/96 da educação 

brasileira, visando a interação entre os conteúdos das diferentes disciplinas, a fim de 

complementar o saber crítico-reflexivo. Dessa forma, buscando fragmentar o conhecimento e 

procurando transmitir cultura, ou seja, levar o conhecimento prévio dos conteúdos da disciplina 

através de práticas educativas. 

Com base nesse conceito, foram organizados experimentos concretos, em linguagem 

compatível com o nível de ensino trabalhado, cujo detalhamento será apresentado a seguir. 

 

 

3.1.1 – Experimentos 

 

 

 Para a turma de 1º ano  

O experimento aplicado na turma foi o de energia eólica, que consiste em um protótipo 

de um gerador de energia através do vento. O projeto é de uma haste feita de palito de picolé, 

colocado um motor de carrinho de brinquedo em cima da haste ligado a uma hélice, quando a 

hélice começa a girar irá gerar energia elétrica, um fio ligado do motor a um led, que fará esse 

led acender. Isso mostrará que o movimento da hélice através do vento gera energia elétrica.  

Além dos conteúdos de física pode também inserir a interdisciplinaridade trabalhando 

conteúdos de outras matérias como: Estados brasileiros e seu desenvolvimento econômico, 

Consumo de energia elétrica nos estados brasileiros. Qualidade de ventos de cada  região 

brasileira, Benefícios econômicos para a população e também para o país, Benefícios 

ambientais, entre outros que podem ser aplicados na exploração do projeto, inserindo as aulas 

prática juntamente com as aulas teóricas. 

 Para a turma de 2º ano 

O experimento escolhido foi sobre energia térmica, uma fonte limpa e renovável, 

Consiste em colocar água em um copo, depois o copo numa caixa forrada com papel alumínio 

e coberta com papel filme, demonstrará como se pode captar a energia do sol, através das ondas 

de calor. 

 Para a turma de 3º ano  
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O projeto escolhido para trabalhar foi sobre a energia elétrica, os conteúdos 

desenvolvidos foram sobre eletricidade, pois é importante mostrar para o aluno onde ele usa 

eletricidade, de onde vem, e principalmente quais as maneiras de usar com consciência e sem 

desperdício, sabendo que é um recurso natural. Para confeccionar o experimento usa-se isopor, 

fio de cobre, led, pilhas AA, suporte para pilhas e um plug. Ao montar o experimento o aluno 

perceberá o funcionamento de uma rede elétrica. 

Para trabalhar as fontes de energias renováveis com os alunos, primeiro deve-se 

apresentar elementos relativos a importância da preservação do meio ambiente, e o uso das 

fontes renováveis é uma das maneiras de se fazer uma economia, tanto dos recursos ambientais, 

quanto das despesas com as contas de energia. 

o Experimento 1 - Energia elétrica 

Ao desenvolver os conteúdos de eletricidade, sugere-se inicialmente questionar aos 

alunos: de onde vem a energia que a maioria da população usa, para que essa energia chegue às 

residências o que precisa?  

Na sequência, montar a maquete com os alunos para que eles entendam que a energia é 

proveniente de cargas elétricas, e que essas cargas precisam de um material bom condutor de 

eletricidade, onde as cargas irão circular formando o que chamamos de corrente elétrica. 

Monstra como calcular a corrente elétrica, sendo ela a distribuição de cargas por unidade de 

tempo. 

Por fim, definir o que são materiais bons condutores e isolantes, especificando os tipos 

de material. O material mais usado nas instalações elétricas e porque a escolha de tal material, 

e realizar com os alunos uma pesquisa dos aparelhos mais consumidores de energia e como usar 

os aparelhos domésticos de modo mais econômico; analisar as contas de luz das residências de 

cada um para buscar junto com eles uma maneira de economizar os gastos de energia 

conscientizando toda a família. 

Por sua vez, os prejuízos ambientais devem ser apresentados e analisados pelos alunos, 

pois é importante que eles saibam que além de fornecer energia as usinas hidrelétricas trazem 

também impactos ambientais sérios como: a alteração do curso do rio, à fauna local, 

principalmente os peixes, as comunidades próximas, entre outras. 

o Experimento 2 - Energia solar 

No trabalho com a temperatura, inicialmente questionar: por que sentimos frio e calor, 

por que os materiais descongelam e por que congelam? O que está acontecendo com o meio 

ambiente em função das elevadas temperatura? Quais as formas de transmissão de calor e como 

o calor se propaga de um corpo para outro?  
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 Fazer a demonstração da fórmula para calcular a quantidade de calor, expondo que para 

esse cálculo é necessário o calor específico do material. Logo depois dessa exposição poderá 

montar o experimento usando o termômetro para verificar a temperatura inicial da água, e logo 

que retirar o experimento do sol, verificar novamente a temperatura para observar a variação 

da mesma. Observar com os alunos que o sol fornece calor que pode ser aproveitado como fonte 

de energia térmica, e que essa fonte de energia é limpa, não poluindo o ambiente e também 

renovável. Concluir junto com os alunos que existem alternativas que favorece o consumo de 

energia limpa, mas para isso precisa fazer os investimentos necessários. 

o Experimento 3 - Energia eólica 

 No desenvolvimento da cinemática, mostrar que um corpo muda de posição conforme 

a variação da velocidade, neste caso mostrar que o vento apresenta uma velocidade e que essa 

pode ser aproveitada como fonte alternativa de energia, sendo a mesma limpa e renovável, na 

construção do experimento discutir com os alunos quais são os fatores necessários para fazer o 

aproveitamento do vento como fonte energética. 

 A posição em que se encontra o móvel também é importante para o conhecimento do 

aluno no estudo do movimento, definir os tipos de movimento: retilíneo, curvilíneo e circular, 

pois no caso da hélice de um moinho de captação de energia eólica a velocidade é circular. 

 Levar em consideração os fatores positivos que essa fonte oferece, mas mostrar que tem 

alguns riscos que devem ser analisados na construção dos parques eólicos como: a fauna, a 

flora, os ruídos, a localização próximo as comunidade, o impacto visual, entre outras pequenas 

causas. 

 

 

3.2 – CONDIÇÕES DE TRABALHO E OS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS  

 

 

É importante que se tenha uma análise de como estão sendo ministradas as aulas de 

física e qual é a opinião dos alunos com relação às aulas, bem como saber como eles gostariam 

que fossem trabalhados os conteúdos de disciplina, pois o aluno é o foco, afinal o objetivo é 

levar um melhor entendimento dos conteúdos de física e fazer com que seja bem assimilado 

pelos mesmos. 

Diante das necessidades dos profissionais de física, é importante saber se o professor 

que ministra aulas de física é formado em física, pois em muitas escolas o professor não é 
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habilitado na área, são professores de áreas afins, porque muitas vezes não há profissionais 

suficientes para a demanda. 

Antes de aplicar os experimentos, foram aplicados aos alunos alguns questionários com 

a finalidade de identificar possíveis deficiências na aprendizagem. 

No quadro 3.7, estão ilustradas as questões aplicadas a alunos de uma turma de 2º ano 

do Ensino Médio, com 14 alunos entrevistados. 

 

Quadro 3.7: Análise da disciplina 

1-Você gosta da matéria de física? Por quê? 

2- Como você acha que deveria ser ministrada a disciplina de física? 

3- Quais as maiores dificuldades na disciplina? 

4- Os experimentos ajudam no entendimento da disciplina? 

Fonte: própria (2017) 
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4 – ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

 

Diante dos experimentos realizados nas salas de aula com os alunos do Ensino Médio, 

nas turmas de 1º e 2º anos, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 31 de Março, 

foi possível perceber que há uma carência em atividades complementares às aulas que são 

ministradas, e desse modo causa um desinteresse por parte dos alunos. A maneira como está 

sendo trabalhada a disciplina de física não está suprindo o esperado pelos estudantes, eles 

querem além de teoria, que a parte prática fosse explorada em forma de experimentos, e que os 

mesmos mostrem a aplicação da física no dia a dia.  

A metodologia utilizada pelos profissionais está necessitando de mudança para que 

chame a atenção dos estudantes, como forma de fomentar uma melhor aprendizagem dos 

mesmos. Segundo as respostas dos questionários aplicados, os alunos apresentam também 

muita dificuldade na interpretação da parte teórica dos conteúdos de física e por isso que 

gostariam de um complemento nas aulas, para melhorar o ensino aprendizagem, outra 

dificuldade observada foi à dificuldade na resolução dos cálculos, mais um ponto que atrapalha 

o ensino de física. 

Os profissionais também precisam de capacitação para desempenhar seu trabalho em 

sala com os alunos, o que requer um investimento em preparação dos professores. 

No desempenho das avaliações realizadas pelos alunos, foi percebido que os conceitos 

dos conteúdos ficaram mais esclarecidos, pois as respostas comparadas com a avaliação anterior 

aos experimentos teve um resultado positivo. 

As aulas trabalhadas com objetos ou materiais concretos também melhoraram a 

concentração dos alunos nas aulas, pois o manuseio dos materiais faz com que eles tenham mais 

atenção ao trabalho e é mais atrativo para o público adolescente, as aulas tradicionais são 

cansativas na opinião dos alunos e na era da informação digital não são mais novidades, pois 

eles conseguem visualizações mais atraentes na internet, como os vídeos. 

De acordo com o questionário (Quadro 3.7), que foi aplicado a 14 alunos do 2º ano, com 

o intuito de investigar a opinião dos alunos a respeito da disciplina e sugestões de como 

gostariam que fossem ministradas as aulas, as respostas foram as seguintes: 
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Quadro 4.1: Respostas do questionário 3.7 

1- 12 alunos responderam que gostam da disciplina, porque estudam sobre os fenômenos 

naturais e 2 alunos responderam que não gostam da disciplina. 

2- Todos responderam que gostariam de aulas práticas e experimentais para melhor 

compreender os conteúdos. 

3- Interpretação dos conceitos físicos, aplicação de fórmulas e resolução dos cálculos. 

4- 13 alunos responderam que sim, pois torna mais claro quando se aplica na prática e 1 aluno 

respondeu que não, pois não conseguia assimilar os conteúdos de física. 

Fonte: própria (2017) 

 

De acordo com as respostas dos alunos pode-se verificar que os alunos gostam dos 

conteúdos que a disciplina propõe, mas gostariam que fossem transmitidas metodologias 

diversas do que as que vêm sendo oferecidas na maioria das escolas. Para eles as aulas práticas 

são agradáveis e facilitam a assimilação dos conteúdos, porém, nem sempre, está sendo 

trabalhado desta forma. Outra colocação dos alunos é a dificuldade de resolver os cálculos, o 

que pode estar vinculado a outra deficiência, a dificuldade na área da matemática, prejudicando 

assim resolução dos cálculos. 

A Figura 4.1 ilustra os resultados obtidos com a aplicação do questionário do quadro 

3.4, para a turma do 1º ano, com a participação de 15 alunos, antes da realização dos 

experimentos e depois da realização dos experimentos. Através dos resultados pode-se perceber 

que houve uma melhora na aprendizagem dos alunos após o experimento aplicado, visto que a 

participação foi significativa, a atenção foi dos alunos na aula foi mais proveitosa. 

Da mesma forma, as Figuras 4.2 e 4.3 apresentam os resultados obtidos nas turmas do 

2º e 3º ano, respectivamente. 
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Figura 4.1: Percentuais de respostas as questões de 1 (P1) a 8 (P8) referente aos questionários aplicados para a 

turma do 1 ano com 15 alunos, antes e depois da realização do experimento. 

 
Fonte: própria (2017) 
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Figura 4.2: Percentuais de respostas as questões de 1 (P1) a 7 (P7), exceto questão 2, referente aos questionários 

aplicados para a turma do 2 ano com 25 alunos, antes e depois da realização do experimento. 

Fonte: própria (2017) 
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Figura 4.3: Percentuais de respostas as questões de 1 (P1) a 7 (P7) referente aos questionários aplicados para a 

turma do 3 ano com 18 alunos, antes e depois da realização do experimento. 

 

 
Fonte: própria (2017) 
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Diante dos resultados obtidos na turma do 1º Ano, pode-se notar que houve uma melhora 

significativa, principalmente nas questões 2, 5 e 8. A questão 2, trata da relação da velocidade 

com os veículos e que os alunos não faziam uma junção das mesmas. Na questão 5, eles não 

relacionavam os movimentos circulares com o movimento da Terra por exemplo. E na questão 

8, eles desconheciam a eficiência da energia eólica e seus benefícios. 

Na turma do 2º Ano as questões que apresentaram melhor resultado foram a 3, 5 e 7. 

Apesar de usarem a temperatura para realizar várias funções do dia a dia, eles não relacionavam 

com a variação de temperatura, perca ou ganho de calor. A questão 5, esclareceu a escala 

termométrica usada no Brasil. A questão 7, levou ao conhecimento dos alunos como se coleta 

energia do sol e seus benefícios. 

E na turma do 3º Ano, as questões de melhor resultado foram 2, 3, 5 e 6. A questão 2 e 

3, trouxe a diferença de materiais condutores e isolantes que era uma dúvida dos alunos. A 

questão 5,  esclareceu que a corrente elétrica é a passagem de cargas por unidade de tempo. E 

a questão 6, explicou o funcionamento da rede de transmissão elétrica. 

Os resultados dos questionários mostraram que os alunos das três turmas, 1º ano, 2º ano 

e 3º ano do Ensino Médio, tiveram uma melhora significativa na aprendizagem dos conteúdos 

após a aplicação dos experimentos.  

 

 

4.1 - REALIZAÇÕES DE EXPERIMENTOS 

 

 

Os projetos desenvolvidos neste trabalho foram realizados na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio 31 de Março, localizada na Rua: Vinícius de Moraes, bairro: São Pedro, 

e na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Rio Urupá, localizada na Rua: Mato 

Grosso, bairro: Urupá, ambas no Município de Ji-Paraná, RO. Como professora permanente do 

quadro de profissionais efetivos da escola, obteve-se a autorização e disponibilidade para 

desenvolver o projeto de Energias Renováveis nas turmas que ministrava aulas, bem como 

apoio dos colegas das outras disciplinas que deram suporte com relação aos conteúdos 

interdisciplinares. As turmas selecionadas foram um 1º ano com 15 alunos, um 2º ano com 25 

alunos, e um 3º ano com 18 alunos, todos do ensino médio.  

Pode-se observar na Tabela 4.1 uma síntese do EXPERIMENTO 1, Energia eólica,  o 

qual será detalhado na sequência.  
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Tabela 4.1 - EXPERIMENTO 1, Energia eólica 

Objetivo Com este experimento e possível mostrar para os 

alunos a importância do uso racional de energia, visto 

que, hoje a mesma é indispensável à nossa vida, 

trabalhando as fontes renováveis como o vento, os 

fazendo entender os processos de velocidade. 

Conceitos trabalhados Posição, deslocamento, Movimento Uniforme, 

Movimento Uniformemente Variado, velocidade, 

aceleração média, aceleração centrípeta. 

Produto Esse protótipo será uma haste, com uma hélice para 

captar o vento transformando em energia elétrica. À 

medida que a hélice girar passará energia cinética para 

o motor, que fará a conversão da energia e luz ascender. 

Materiais Palito de picolé, cola, um motor de carrinho de 

brinquedo, uma hélice que pode ser feita de lata de 

refrigerante, um palito de churrasco, um pedaço de fio, 

um led, fita isolante. 

Fonte: própria (2017) 

 

Passo 1: Primeiro fazer uma base com os palitos de picolé, o palito de churrasco para 

fixar na base onde vai ficar a hélice numa ponte e o motor no meio. 
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  Figura 4.4: base do suporte                                       Figura 4.5: pilar do suporte 

 
 Fonte: própria (2017)                                                 Fonte: própria (2017) 

 

Questionar com os alunos e o que faz a hélice se mover, mostrar que o vento faz gerar 

energia e qual velocidade de vento necessária para gerar energia elétrica. 

Passo 2: Fazer um furo no palito para que passe o palito de churrasco. 

 

            Figura 4.6: furo nos palitos 

 
            Fonte: própria (2017) 
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              Figura 4.7: haste da hélice 

 
              Fonte: própria (2017) 

 

Passo 3: Depois de montar a haste para suporte da hélice, fazer a hélice de lata de 

refrigerante ou cerveja, tirando o fundo da lata e depois cortar as laterais, abrindo as laterais.  

 

         

             Figura 4.8: construção da hélice 

 
            Fonte: própria (2017) 
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            Figura 4.9: colagem dos palitos para haste 

 
             Fonte: própria (2017) 

 

 

             Figura 4.10: montagem da haste na base 

 
             Fonte: própria (2017) 

 

Passo 4: Passar o palito de churrasco pelo suporte da haste para colar o motor no palito. 
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             Figura 4.11: suporte para o motor 

 
             Fonte: própria (2017) 

 

 

             Figura 4.12: encaixe do motor 

 
             Fonte: própria (2017) 

 

Depois dos alunos observarem que o vento é gerador de eletricidade, verificar como 

calcular a velocidade de um corpo circular em movimento. Calcular a aceleração de um corpo 

em movimento para mostrar que ela influência na velocidade do móvel.  

Na sequência, observar juntos com os alunos que a velocidade do vento gerado na hélice 

é passada para o motor e depois transformada em energia elétrica e que é bem aproveitada 

porque gera eletricidade de baixo custo trazendo para a sociedade uma fonte alternativa de 

energia e uma economia financeira. 
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 Figura 4.13: montagem do protótipo                     Figura 4.14: montagem do protótipo 

 
 Fonte: própria, (2017)                                            Fonte: própria (2017) 

 

Aplicar um questionário para os alunos, com a finalidade de verificar os conhecimentos 

adquiridos depois da aplicação dos experimentos. Fazer a comparação da aprendizagem após 

as aulas práticas.  

Na Tabela 4.2, pode-se observar uma síntese do EXPERIMENTO 2, Energia Térmica, 

o qual será detalhado na sequência.  
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Tabela - 4.2 - EXPERIMENTO 2, Energia Térmica. 

Objetivo Apresentar ao aluno conceito de temperatura, bem 

como suas alterações, o que essas alterações podem 

causar numa matéria e ao meio ambiente. Mostrar que 

é possível aproveitar o calor do sol para fornecimento 

de energia, sendo a mesma limpa e renovável, 

contribuindo para equilíbrio ambiental. 

Conceitos trabalhados Temperatura e calor, Estados físicos da matéria, 

Processos de transmissão de calor, Calor específico, 

Capacidade térmica e Quantidade de calor. 

Produto Neste experimento será utilizado calor do sol para 

ocasionar a variação na temperatura quando o calor do 

sol for absorvido pela água. Logo depois pode ser 

calculada a quantidade de calor recebido. 

Material necessário Uma caixa de sapato de qualquer tamanho, papel 

alumínio, papel filme, um copo de vidro com água a 

temperatura ambiente, um termômetro, um recipiente 

medidor de volume que pode ser um copo com                             

marcado de medida. 

Fonte: própria (2017) 

 

Passo 1:  Primeiro revestir toda a caixa de sapato com papel alumínio, colocando  o copo 

com água dentro da caixa, verificar usando o termômetro a temperatura inicial da água,  medi 

a quantidade de água colocada no copo, pedir que os alunos anotem a temperatura verificada e 

a quantidade da água. 
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Figura 4.15: caixa térmica 

 
Fonte: própria (2017) 

 

Questionar com os alunos por que as temperaturas aumentam, o que faz as temperaturas 

subirem, o que faz baixarem, a quantidade de massa influencia na variação da temperatura, as 

variações são iguais para todos os materiais, de que forma podemos usar o calor para nosso 

benefício. 

Passo 2: Cobrir a caixa com papel filme, colocar no sol durante 2 ou 3 horas. Novamente 

verificar junto com os alunos a temperatura que será a final e a quantidade de água que está no 

copo, mandar que eles anotem e observem se houve variação de temperatura e evaporação de 

água. 

 

                                  Figura 4.16: medindo temperatura da água  

 
                                  Fonte: própria (2017) 
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Mostrar para os alunos que o fornecimento de calor faz com que as temperaturas variem, 

dependo da quantidade de massa e do calor específico do material. Esse calor pode ser de fontes 

alternativas ou mesmo aproveitar o calor do sol. 

O calor do sol pode ser aproveitado para geração de energia solar, que é boa no uso de 

aquecimento de água, principalmente nos locais onde o uso de águas térmicas é maior como 

em hotéis, pousadas, hospitais e nas residências. Com este experimento pode-se demonstrar as 

Leis da Termodinâmica utilizando os processos de transmissão de calor. 

Na Tabela 4.3, observa-se uma síntese do EXPERIMENTO 3, Energia Elétrica, o qual 

será detalhado na sequência.  

 

Tabela 4.3 - EXPERIMENTO 3, Energia Elétrica 

Objetivo Este experimento busca melhorar o entendimento do 

conteúdo de eletricidade e suas aplicações no nosso dia a dia, 

com ele levar o conhecimento de cargas, materiais 

condutores e isolantes, corrente elétrica e como esses 

elementos fazem parte dos aparelhos que utilizamos em 

nossa casa. Incentivar a economia do uso de energia, usando 

racionalmente e com consciência e leva-lo a conhecer os 

equipamentos que mais consomem energia. 

Conceitos trabalhados Cargas elétricas, Modelo atômico, Condutores e isolantes 

elétricos, Princípio da Eletrostática, Processos de eletrização, 

Corrente elétrica e Intensidade de corrente elétrica. 

Produto Este experimento será uma maquete que demonstrará uma 

rede elétrica simbolizando a de uma casa, podendo verificar 

que as cargas passam pelo fio de cobre, depois conduzem até 

os leds que ascendem, tendo como fonte de alimentação as 

pilhas, que fornecem as cargas para funcionamento da 

maquete.  

Material necessário Uma folha de isopor, 1,5 metros de fio de cobre, 10 leds de 

qualquer cor, régua, caneta e pincel, 2 pilhas AA, suporte 

para as pilhas, interruptor para ascender, tesoura e estilete. 

Fonte: própria (2017) 
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Passo - 1: Dividir o isopor ao meio, pegar um lado para medir, deixar 6 cm de um 

extremo, depois na sequência 10 cm, 20 cm, 10 cm e deixar o que sobrar que será em torno de 

5 a 6 cm. Passar a linha com o pincel nos pontos marcados. 

 

     Figura 4.17: um pedaço de isopor 50x50                   Figura 4.18: isopor com as divisões 

 
     Fonte: própria, (2017)                                                Fonte: própria (2017) 

 

Os espaços deixados são para simbolizar os espaços nas ruas em que ficam os postes de 

iluminação pública. 

Passo 2: Em cada linha fazer furos com os leds em espaços de 10 cm, deixar a ponta 

maior do led para a lateral externa e a ponta menor para o lado interno.  

 

Figura 4.19: encaixe do fio no isopor 

 
Fonte: própria (2017) 
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Após fazer as marcações do que seriam os postes, questionar aos alunos como a energia 

elétrica chega até suas residências, que materiais são usados para as linhas de transmissão. 

Mostrar para os alunos que os fios de cobre são bons condutores de eletricidade e conduz a 

corrente elétrica que gera a nossa energia e para isso precisa de fios que conduza cargas 

positivas e cargas negativas. 

Sugere-se ainda, fazer uma lista dos equipamentos que usamos em casa que funcionam 

a energia elétrica e quais deles são os mais consumidores de energia, quais as medidas para 

economizar energia e a importância da economia para a sociedade. 

Passo 3: O fio positivo deverá ficar no lado interno e o negativo no lado externo. No 

local que for amarrar o fio no led, descascar uma pequena parte para que possa passar corrente.  

Passo 4: Os fios têm que estar descascados porque o material que reveste o fio é de 

borracha e não deixa passar a corrente. Prender as pontas dos fios no suporte de pilhas e no 

interruptor. 

 

    Figura 4.20: os dois fios encaixados no isopor. 

 
                 Fonte: própria (2017) 
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              Figura 4.21: ligação da pilha 

 
               Fonte: própria (2017) 

 

              Figura 4.22: colocação dos leds 

 
              Fonte: própria (2017) 

 

Passo - 5: Após a montagem da maquete, fomentar questionamentos como: o que é 

corrente elétrica, como se mede a corrente elétrica que passa pelo fio, qual a intensidade da 

corrente, qual potência tem os aparelhos mais usados das casas, como identificar os aparelhos 

mais econômicos.  
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Na sequência, mostrar para os alunos como funciona a corrente nesse sistema que usa 

pilha como fonte de cargas, pois nesse experimento a corrente é contínua, ou seja, tem sempre 

o mesmo sentido.  

Mostrar de onde retiramos a energia que usamos em nossa sociedade, qual é a fonte 

mais usada em nosso país, como preservar esse recurso que nos oferece tanto conforto. 

 

Figura 4.23: maquete de uma casa com iluminação elétrica

 
Fonte: própria (2017) 

 

Figura 4.24: maquete de uma rua com iluminação pública 

 
Fonte: própria (2017) 
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Encerramento: Fazer uma análise geral da rede elétrica verificando como é o 

funcionamento de uma corrente elétrica na fiação de uma casa e nos aparelhos, qual a 

importância da eletricidade em nossa vida e como manter um equilíbrio ambiental usado os 

recursos renováveis. A corrente que usamos em nossas casas é a chamada Corrente Alternada, 

ou seja, o sentido e a intensidade da corrente variam periodicamente. 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo do presente trabalho, foi possível observar que os conteúdos sobre as fontes 

renováveis de energia foram um elemento motivador que despertou abertura para assimilação 

de conhecimento para os alunos, pois permite uma aproximação com sua rotina diária, como 

conhecer o funcionamento dos principais equipamentos e seu consumo de energia. 

A aplicação dos experimentos nas aulas de física serviu para incrementar a 

aprendizagem dos alunos, tornando os conteúdos mais claros, e, como benefício, tornando as 

aulas mais atrativas. Com uso de recursos, a atenção dos alunos volta-se para a atividade 

proposta, permitindo maior assimilação do conteúdo proposto. 

Trabalhar com objetos concretos que se possa manipular, montar, onde ele tem contato, 

traz ao aluno uma melhor aprendizagem do conteúdo que se quer desenvolver, levando em 

consideração que traz a realidade do aluno para sala de aula, uma vez que todos tem energia 

elétrica  em suas casas, e a utilizam diariamente em sua vida. 

Na aplicação dos experimentos, foi possível notar também uma melhor assimilação do 

conteúdo, sendo que foram aplicados questionários e atividades em sala de aula, assim foi 

percebido em suas respostas que eles apresentam maior esclarecimento na maneira como 

expõem a resolução das atividades, visto que em algumas atividades realizadas antes dos 

trabalhos executados, os alunos apresentavam dificuldades com os conceitos físicos e suas 

definições. 

Por sua vez, os questionários utilizados antes e depois da aplicação dos experimentos 

são importantes para diagnosticar os conhecimentos da turma quanto aos conteúdos da 

disciplina. Os questionários também ajudam a fazer um levantamento do que pensam os alunos 

e do que eles gostariam de ter em suas aulas, por isso foi fundamental aplicá-los para fazer 

diagnóstico das turmas, antes de qualquer aula com uso de algum recurso diferenciado ou 

inovador para verificar se a aprendizagem depois dos recursos é mais eficiente.  

Um dos pontos que foi observado nas salas de aula, foram algumas lacunas na formação 

de profissionais para atuar no ensino de física.  Com a elaboração do caderno pedagógico, 

espera-se fornecer um elemento motivador que melhore não só a qualidade das aulas, mas 

também a participação dos alunos. Que as aulas sejam mais produtivas na vida dos estudantes 

que a assistem. 
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Ao elaborar o caderno pedagógico, foi pensado em quais conteúdos escolher para se 

desenvolver os projetos. A escolha foi por conteúdos que pudessem trazer algo do dia a dia do 

estudante para desenvolver em sala, ou seja, aplicando o conceito da transposição didática, pois 

tornaria o ensino mais atrativo.  

Portanto, os conteúdos sobre energias renováveis e limpas se encaixaram na proposta 

fomentada, e ainda, são conteúdos que podem ser explorados em outras disciplinas para se 

trabalhar em conjunto com outros profissionais. O que viria atender as recomendações a LDB 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) da educação 94/96 e os PCN`s (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) do Ensino de Física, que ressalta o trabalho interdisciplinar. 

Os métodos utilizados hoje em sala de aula ainda estão aquém do potencial que a 

modernidade nos oferece. Como traz os PCN`s (Parâmetros Curriculares Nacionais), sugere-se 

que se façam renovações e complementações as metodologias de ensino e se busquem formas 

complementares e alternativas de repassar os conteúdos didáticos. 

Por fim, ressalta-se que os conteúdos programados devem ser respeitados, no entanto, 

cada professor tem autonomia para fazer adaptações na grade curricular de acordo com seus 

objetivos e as necessidades dos alunos, conforme o nível de aproveitamento que eles têm, 

respeitando o nível intelectual de cada um, levando em consideração suas aptidões individuais, 

visto que a aprendizagem se dá individualmente, de acordo com cada ser. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente caderno pedagógico intitulado “FÍSICA NO ENSINO MÉDIO: Definição 

dos conteúdos de energia com experimentos concretos” foi elaborado como um produto 

educacional, sendo parte integrante do trabalho realizado junto ao Programa de Pós-

Graduação do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, da Sociedade Brasileira 

de Física, do polo da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná. 

O principal objetivo do presente produto é propiciar ao professor de física uma maneira 

prática e fácil de expor o conteúdo para os alunos do ensino médio, dentro dos Parâmetros 

Curriculares Nacional (PCNs) de Física, sendo que existe uma dificuldade de compreensão 

dos conteúdos da disciplina. 

Os experimentos ilustram os conteúdos, o que possibilita uma melhor compreensão dos 

mesmos, auxiliando ao professor didaticamente, pois traz maneiras diferenciadas de trabalhar 

o currículo pedagógico escolar, onde o aluno tem contato com os materiais que usa na 

construção das maquetes. 

As aulas práticas dão suporte aos conteúdos, além de ter uma vantagem de despertar a 

atenção dos alunos, fomentando maior interesse e participação nas aulas. 

Todos os experimentos aqui descritos são de baixo custo, podendo ser reproduzidos sem 

maiores gastos e simples de confeccionar. Podem ser usados em qualquer série do ensino 

médio, desde que o conteúdo seja adaptado, e os materiais empregados são simples como: 

isopor, papel alumínio, fios de cobre, leds, pilhas, palitos de picolé, cola, motor de carrinho de 

brinquedos, hélice, todos materiais baratos e acessíveis. 

O intuito dos experimentos é levar o aluno a ter conhecimento da Física que ocorre no 

dia a dia, e que reconheça que ela está presente no cotidiano, não só nos livros, e que é muito 

importante em todas as áreas do conhecimento e para o entendimento de fenômenos naturais. 

Os conteúdos a seres trabalhados são da Eletrostática: Cargas elétricas, Condutores e 

isolantes, Princípio da Eletrostática, Processos de eletrização, Corrente elétrica, Intensidade 

de corrente elétrica. Termodinâmica: Temperatura e calor, Estados físicos da matéria, 

Processos de transmissão de calor, Calor específico, Capacidade térmica e Quantidade de 

calor. Mecânica: Posição, deslocamento, Movimento Uniforme, Movimento Uniformemente 

Variado, velocidade, aceleração média, aceleração centrípeta e Energias Renováveis: 
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Trabalhar de forma interdisciplinar os impactos ambientais, fauna e flora regionais, os 

aspectos climáticos das regiões brasileiras e como evitar o desperdício de energia. 

Desejo que este material seja um importante auxílio pedagógico para os professores de 

Física de Ensino Médio, que venha melhorar o desempenho dos alunos nas aulas, transpondo 

o conhecimento da disciplina e tornando mais interativo o ambiente escolar. 

 

Boa leitura! 
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Neste capítulo referente ao tema de eletricidade, serão trabalhados conteúdos 

referentes a cargas elétricas positivas e negativas e corrente elétricas, por isso se faz 

necessária uma apresentação da menor porção da matéria: o átomo. Como é o modelo atômico 

atual. As partes do átomo: prótons, elétron e nêutrons. A força entre essas partículas. Para que 

o aluno saiba de onde vem a eletricidade. Sendo os prótons com cargas positivas, elétrons com 

cargas negativas e os nêutrons não possuem cargas elétricas. O valor da carga de um próton 

é o mesmo para o elétron (Qe = - 1,6 . 10-19 C e Qp = +1,6 . 10-19 C). 

Os átomos ganham ou perdem elétrons, dessa forma pode ficar carregado 

negativamente ou positivamente. Os átomos com a mesma quantidade de prótons e elétrons 

estão neutros.  

 

 

O Quadro 1 traz uma simplificação de como desenvolver o experimento e os conteúdos, os 

materiais necessários para confecção dos protótipos. 

 

Quadro 1. Eletricidade  

Objetivo: Este experimento busca melhorar o entendimento do conteúdo de eletricidade e 

suas aplicações no nosso dia a dia, com ele levar o conhecimento de cargas, materiais 

condutores e isolantes, corrente elétrica e como esses elementos fazem parte dos aparelhos 

que utilizamos em nossa casa. Também incentivar a economia do uso de energia elétrica, 

usando racionalmente e com consciência e leva-lo a conhecer os equipamentos que mais 

consomem energia. 

Conceitos trabalhados: Cargas elétricas, Modelo atômico, Condutores e isolantes elétricos, 

Princípio da Eletrostática, Processos de eletrização, Corrente elétrica, Intensidade de 

corrente elétrica. 

Produto: Este experimento será uma maquete que demonstrará uma rede elétrica 

simbolizando a de uma casa, podendo verificar que as cargas passam pelo fio de cobre, 
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depois conduzem até os leds que ascendem, tendo como fonte de alimentação as pilhas, que 

fornecem as cargas para funcionamento da maquete.  

Material necessário: Uma folha de isopor 

                                    1,5 metros de fio de cobre 

                                    10 leds de qualquer cor 

                                    Régua para medir 

                                    Caneta e pincel 

                                    2 pilhas AA 

                                    Suporte para as pilhas 

                                    Interruptor para ascender 

                                    Tesoura e estilete 

  

A seguir temos os passos explicativos de como montar o experimento.    

Passo - 1: Dividir o isopor ao meio, pegar um lado para medir, deixar 6 cm de um extremo, 

depois na sequência 10 cm, 20 cm, 10 cm e deixar o que sobrar que será em torno de 5 a 6 cm. 

Passar a linha com o pincel nos pontos marcados. 

 

       Figura 1.1: um pedaço de isopor 50x50 

 
       Fonte: própria (2017) 
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       Figura 1.2: isopor com as divisões 

 
       Fonte: própria (2017) 

 

Os espaços deixados são para simbolizar os espaços nas ruas em que ficam os postes 

de iluminação pública. 

 

Passo 2: Em cada linha fazer furos com os leds em espaços de 10 cm, deixar a ponta maior do 

led para a lateral externa e a ponta menor para o lado interno.  

 

     Figura 1.3: encaixe do fio no isopor 

 
     Fonte: própria (2017) 

 
 

Após fazer as marcações do que seriam os postes, questionar aos alunos como a energia 

elétrica chega até suas residências, que materiais são usados para as linhas de transmissão, 
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fazer uma lista dos equipamentos que usamos em casa que funcionam a energia elétrica e quais 

deles são os mais consumidores de energia, quais as medidas para economizar energia e a 

importância da economia para a sociedade. 

Mostrar para os alunos que os fios de cobre são bons condutores e conduzem a corrente 

elétrica que gera a nossa energia e para isso precisa de fios que conduza cargas positivas e 

cargas negativas. 

 

Passo 3: O fio positivo deverá ficar no lado interno e o negativo no lado externo. No local que 

for amarrar o fio no led, descascar uma pequena parte para que possa passar corrente.  

 

Passo 4: Os fios têm que estar descascados porque o material que reveste o fio é de borracha 

e não deixa passar a corrente. As pontas dos fios prender no suporte de pilhas e no interruptor.  

 

      Figura 1.4: os dois fios encaixados no isopor 

 
      Fonte: própria, (2017) 
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      Figura 1.5: ligação da pilha  

 
     Fonte: própria (2017) 

 

      Figura 1.6: colocação dos leds 

 
      Fonte: própria (2017) 

 

Passo - 5: Após a montagem da maquete, questionar com os alunos sobre o que é corrente 

elétrica, como se medi a corrente elétrica que passa pelo fio, qual a intensidade da corrente, 

qual potência tem os aparelhos mais usados das casas, como identificar os aparelhos mais 

econômicos. Mostrar para os alunos como funciona a corrente nesse sistema que usa pilha 
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como fonte de cargas, pois nesse experimento a corrente é contínua, ou seja, tem sempre o 

mesmo sentido. 

 

                                 Figura 1.7: gráfico de uma corrente contínua 

 
 

 

Mostrar de onde retiramos a energia que usamos em nossa sociedade, qual é a fonte 

mais usada em nosso país, como preservar esse recurso que nos oferece tanto conforto. 

 
     Figura 1.8: maquete de uma casa com iluminação elétrica 

 
     Fonte: própria (2017) 
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     Figura 1.9: maquete de uma rua com iluminação pública 

 
    Fonte: própria 2017 

 

Encerramento: Fazer uma análise geral da rede elétrica verificando como é o funcionamento 

de uma corrente elétrica na fiação de uma casa e nos aparelhos, qual a importância da 

eletricidade em nossa vida e como manter um equilíbrio ambiental usado os recursos 

renováveis. A corrente que usamos em nossas casas é a chamada Corrente Alternada, ou seja, 

o sentido e a intensidade da corrente variam periodicamente. 

 

                        Figura 1.10: Gráfico representativo de corrente alternada 
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Este experimento mostra como ocorre às variações de temperaturas, o que precisa para 

que as temperaturas aumentem ou diminuam bem como as trocas de calor e as quantidades de 

calor que o corpo pode receber ou ceder. Também mostra o bom aproveitamento da luz solar 

visando o uso do recurso renovável para preservar o ambiente, visto que a energia térmica é 

uma fonte limpa, não poluindo o meio ambiente, pode traz para uma residência uma economia 

financeira. 

 

 

O Quadro 2,a seguir traz as sugestões de como desenvolver o experimento e os 

conteúdos trabalhados, e também os materiais necessários para montagem do protótipo. 

  

Quadro 2. Termologia 

Objetivo: Levar ao aluno o conhecimento das temperaturas, bem como as mudanças entre 

elas, o que essas alterações podem causar numa matéria e ao meio ambiente. Mostrar que 

é possível aproveitar o calor do sol para fornecimento de energia, sendo a mesma limpa e 

renovável, contribuindo para equilíbrio ambiental. 

 

Conceitos trabalhados: Temperatura e calor, Estados físicos da matéria, Processos de 

transmissão de calor, Calor específico, Capacidade térmica e Quantidade de calor. 

 

Produto: Neste experimento vamos usar a temperatura e o calor do sol para verificar a 

variação que ocorrerá na temperatura quando o calor do sol for absorvido pela água. Logo 

depois pode ser calculada a quantidade de calor recebido.  

 

Material necessário: Uma caixa de sapato de qualquer tamanho 

                                   Papel alumínio, papel filme e um termômetro. 

                                   Um béquer ou copo de vidro com água a temperatura ambiente. 

                                   Um recipiente ou copo, com marcador para medir o volume.  
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A seguir temos os passos de desenvolvimento do experimento, mostrando com fazer a 

montagem. 

 

Passo 1:  Primeiro revestir toda a caixa de sapato com papel alumínio, colocando o copo com 

água dentro da caixa, verificar usando o termômetro a temperatura inicial da água,  medir a 

quantidade de água colocada no copo, pedir que os alunos anotem a temperatura verificada e 

a quantidade da água. 

 

      Figura 2.1: caixa térmica 

 
      Fonte: própria (2017) 

 

Questionar com os alunos por que as temperaturas aumentam, o que faz as 

temperaturas subirem, o que faz elas baixarem, a quantidade de massa influencia na variação 

da temperatura, as variações são iguais para todos os materiais, de que forma podemos usar 

o calor para nosso benefício. 

 

Passo 2: Cobrir a caixa com papel filme, colocar no sol durante 2 ou 3 horas. Novamente 

verificar junto com os alunos a temperatura que será a final e a quantidade de água que está 

no copo, mandar que eles anotem e observem se houve variação de temperatura e evaporação 

de água. 
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          Figura 2.2: medindo temperatura da água 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
          Fonte: própria (2017) 

 

Mostrar para os alunos que o fornecimento de calor faz com que a as temperaturas 

variem, dependo da quantidade de massa e do calor específico do material. Esse calor pode 

ser de fontes alternativas, como pelo aproveitamento do calor do sol. 

O calor do sol pode ser aproveitado para geração de energia solar, ou no uso para o 

aquecimento de água, principalmente nos locais onde o uso de águas térmicas são maiores 

como em hotéis, pousadas, hospitais e nas residências. Com este experimento pode-se 

demonstrar as Leis da Termodinâmica utilizando os processos de transmissão de calor. 
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CAPÍTULO 3 - MECÂNICA 

  

 

Neste experimento vamos trabalhar uma das fontes renováveis de energia como a 

energia eólica, lembrando que seus benefícios são também a economia que traz na rede elétrica 

e os benefícios ao meio ambiente, visto que é uma fonte limpa não poluidora do ambiente. 

Trabalhar os conceitos de velocidade média, aceleração média, intervalo de tempo, 

deslocamento e movimento circular.  

Antes de fazer o experimento, aplicar um questionário para os alunos a fim de avaliar 

os conhecimentos sobre fontes renováveis de energia. 

Questões: Quais as maneiras para obter energia limpa? 

                Quais as fontes de energia mais barata? 

                Como aproveitar os recursos naturais? 

                Alternativas para diminuir a poluição e o desgaste ambiental? 

                Quais as melhorias dos transportes elétricos para o meio ambiental? 

As figuras a seguir mostram fontes alternativas de energia, sendo fontes limpas que a 

sua obtenção não polui o ambiente. Vale observar que cada fonte de captação de energia 

depende das condições climáticas e localização geográfica, onde cada localidade terá que ser 

respeitado as condições do ambiente, buscando a opção que melhor se enquadra na localidade. 

A fonte eólica depende da velocidade do vento, a energia solar depende do sol, e a fonte 

de hidrelétricas dependerá dos rios, portanto cada localidade oferece uma alternativa mais 

viável de obtenção de energia.  

 

 

A seguir temos um Quadro 3, sugestões  de conteúdos  e lista de materiais para 

desenvolver o trabalho. 
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Quadro 3 – Mecânica  

Objetivo: Com este experimento podemos mostrar para os alunos a importância do uso 

racional de energia, visto que, hoje a mesma é indispensável à nossa vida, trabalhando as 

fontes renováveis como o vento que é um recurso inesgotável e gera energia limpa, os 

fazendo entender os processos de velocidade. 

 

Conceitos trabalhados: Posição, deslocamento, Movimento Uniforme, Movimento 

Uniformemente Variado, velocidade, aceleração média, aceleração centrípeta. 

 

Produto: Esse protótipo será uma haste, com uma hélice para captar o vento transformando 

em energia elétrica. À medida que a hélice girar passará energia cinética para o motor, que 

fará a conversão da energia, fazendo a luz ascender. 

 

Materiais: Palito de picolé 

                  Cola 

                  Um motor de carrinho de brinquedo 

                  Uma hélice que pode ser feita de lata de refrigerante 

                  Um palito de churrasco 

                  Um pedaço de fio 

                  Um led 

                  Fita isolante 

       

A seguir são as informações de como montar o protótipo com os alunos, descritos os 

materiais que serão utilizados. 

  

Passo 1: Primeiro fazer uma base com os palitos de picolé, o palito de churrasco para fixar na 

base onde vai ficar a hélice numa ponte e o motor no meio. 
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      Figura 3.4: base do suporte 

 
      Fonte: própria (2017) 

 

      Figura 3.5: pilar do suporte 

 
      Fonte: própria (2017) 

 

Questionar com os alunos e o que faz a hélice se mover, mostrar que o vento faz gerar 

energia e qual velocidade de vento necessária para gerar energia elétrica. 

 

Passo 2: Fazer um furo no palito para que passe o palito de churrasco. 
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     Figura 3.6: furo nos palitos 

 
     Fonte: própria (2017) 

 

     Figura 3.7: haste da hélice 

 
     Fonte: própria (2017) 
 

Passo 3: Depois de montar a haste para suporte da hélice, fazer a hélice de lata de refrigerante 

ou cerveja, tirando o fundo da lata e depois cortar as laterais, abrindo as laterais. 
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    Figura 3.8: construção da hélice 

 
   Fonte: própria (2017) 

 

   Figura 3.9: colagem dos palitos para haste 

 
   Fonte: própria (2017) 
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    Figura 3.10: montagem da haste na base 

 
    Fonte: própria (2017) 

 

Passo 4: Passar o palito de churrasco pelo suporte da haste para colar o motor no palito. 

 

    Figura 3.11: suporte da haste na base 

 
    Fonte: própria (2017) 
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    Figura 3.12: encaixe do motor 

 
    Fonte: própria (2017) 

 

Depois dos alunos observarem que o vento é gerador de eletricidade, observar junto 

com os alunos que existe uma velocidade circular em movimento. Fazer a observação da 

aceleração de um corpo em movimento para mostrar que ela influência na velocidade do 

móvel. 

Observar juntos com os alunos que a velocidade do vento gerado na hélice é passada 

para o motor e depois transformada em energia elétrica e que é bem aproveitada porque gera 

eletricidade de baixo custo trazendo para a sociedade uma fonte alternativa de energia e uma 

economia financeira, pois a energia eólica depois de instalado os equipamentos, não apresenta 

grandes custos. 
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    Figura 3.13: montagem da hélice 

 
   Fonte: própria (2017) 

 

Com a finalização do experimento realçar para os alunos a utilidade do como fonte de 

energia e que nesta é aproveitada a velocidade dos ventos, lembrando que a localização 

geográfica é fundamental, pois necessita-se de uma corrente de vento que seja suficiente para 

a geração da energia. 
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CAPÍTULO 4 - FONTES RENOVÁVEIS COMO: EÓLICA, HIDRÉLETRICA E SOLAR. 

 

 

A necessidade de uso de energia em casas, comércios, indústrias, hotéis, entre outros 

locais é de extrema importância, lembrando que não existe tecnologia sem energia, por isso 

que tornou uma das metas da sociedade preservar as fontes de energia e também buscar 

alternativas que melhor supra a necessidade da população, tendo como objetivo priorizar as 

fontes renováveis para evitar um colapso ambiental e ficar sem o recurso tão necessário. 

A busca por fontes limpas de energia entraram em crescimento em virtude da 

necessidade da população, a maior parte da energia consumida no Brasil vem das usinas 

hidrelétricas, mas as mesmas apresentam desgastes e fatores ambientais que podem vir a faltar 

para o abastecimento, mas existem as alternativas como a energia eólica e a solar que são 

provenientes de recursos renováveis e inesgotáveis, por esse motivo torna-se bem proveitosa e 

eficiente para a sociedade.  

 

         Figura 3.1- Fonte de energia de hidrelétrica 

 
         
 

 

 
        Fonte: wikpedia.com.hidreletrica.com.br 
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O esquema abaixo mostra algumas características da energia proveniente das hidrelétricas.  

 

 

Fonte: própria (2017) 

 

          Figura 3.2.- Fonte de energia solar 

 

 
         Fonte: portal.solar.com.br 

hidreletrica

Energia da hidrelétrica, segundo Renan Bardine, é a 
energia obtida pela queda da água para um nível 
inferior, provocando um movimento de turbinas.

Desvantagens: o desnível 
dos rios que podem alterar 
a fauna e a flora da região.

Vantagens: produção de 
energia renovável e não 

polui o ambiente
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O esquema a seguir traz as principais informações sobre a energia captada do Sol, através 

de placas solares, usadas nas coberturas de residências e outros locais para aproveitamento 

do calor transmitido pelo Sol.

 

Fonte: própria (2017) 

 

         Figura 3.3- Fonte de energia eólica 

 
         Fonte: diário do nordeste.verdes mares CE 

 

solar

De  acordo com Renan 
Berline, a energia solar é 

gerada atraves do calor do 
Sol

Desvantage: 
um custo 

alto.

Vantagens: 
limpa e 

renovavel.
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A seguir, algumas características da fonte de energia eólica, aquela aproveitada da 

velocidade dos ventos. 

 

 

Fonte: própria (2017) 

 

 

 

 

Segundo Renan  
Berline, energia eólica: 

é aquela 
provenientedas 

correntes de ar que se 
estabelecem na 

atmosfera terrestre

Vantagens: é 
renovável e limpa

Desvantagens: 
ruidos provocados 

pelas turbinas
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Para melhor verificar a aprendizagem dos alunos, além da observação em relação ao 

desenvolvimento do mesmo em sala de aula no decorrer da realização do experimento, aplicar 

questionários relacionados aos conteúdos que serão trabalhados. 

Serão aplicados questionários para os alunos, com a finalidade de verificar os 

conhecimentos adquiridos depois da aplicação dos experimentos. Fazendo a comparação com 

os questionários aplicados antes das aulas práticas. 

 

Quadro 5.1: Questionário, 1º Ano 

1- Você já ouviu falar em deslocamento, trajetória e velocidade? 

(   ) sim            (   ) não 

2- Você sabe qual a relação da velocidade com os veículos? 

(   ) sim            (   ) não 

3- Você sabe para que serve a aceleração? 

(   ) sim            (   ) não 

4- Você sabe a diferença entre acelerador e freio? 

(   ) sim            (   ) não 

5- Você conhece algum tipo de movimento circular? 

(   ) sim            (   ) não    qual?________________ 

6- Você já ouviu falar em energia cinética? 

(   ) sim            (   ) não 

7- Você já ouviu falar em energia eólica? 

(   ) sim            (   ) não 

8- Você conhece algum benefício da energia eólica? 

(   ) sim            (   ) não         qual?_____________ 

Fonte: própria (2017) 
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Quadro 5.2 : questionário, 2º Ano 

1- Você sabe o que significa calor? 

(   ) sim            (   ) não 

2- Quais aparelhos em sua casa usam temperatura? 

_____________________________________________ 

3- Você sabe citar fenômenos que ocorrem variações de temperatura? 

(   ) sim            (   ) não      quais?_______________________ 

4- Você já ouviu falar dos processos de transferência de calor? 

(   ) sim            (   ) não 

5- Você sabe qual a escala termométrica que medimos a temperatura no Brasil? 

(   ) sim            (   ) não     

6- Você sabe citar exemplo de uma situação de ganho ou perda de calor? 

(   ) sim            (   ) não 

7- Você conhece algum benefício da  energia solar? 

(   ) sim            (   ) não 

 

Fonte: própria (2017) 

 

Quadro 5.3: questionário, 3º Ano 

1- Você sabe o que significa carga elétrica? 

(   ) sim            (   ) não 

2- Você sabe o que são materiais bons condutores? 

(   ) sim            (   ) não 

3- Você sabe o que são materiais maus condutores? 

(   ) sim            (   ) não 

4- Você já ouviu falar dos processos de eletrização? 

(   ) sim            (   ) não 

5- Você sabe o que é uma corrente elétrica? 

(   ) sim            (   ) não     

6- Você sabe como funciona uma rede de transmissão de energia elétrica? 

(   ) sim            (   ) não 

7- Você conhece algumas que podem ser usadas para economizar energia elétrica? 

(   ) sim            (   ) não 

 

Fonte: própria (2017) 



139 
 
 

 

Este questionário foi aplicado para avaliar o conhecimento específico dos conteúdos 

de física que envolve as fontes de energias, com a finalidade de diagnosticar o conhecimento 

básico sobre alguns conteúdos de física, sem os cálculos, com a função de diagnosticar os 

alunos com relação as informações que eles adquirem no seu dia a dia, visando aproveitar 

essas  informações e fazer um aprofundamento dos conteúdos. 

1- Quais materiais são considerados bons condutores de calor e eletricidade? 

2- Quais materiais são considerados maus condutores de calor e eletricidade? 

3- Quando que um átomo está eletricamente neutro? 

4- O que ocorre com cargas de mesmo sinal? E de sinais diferentes? 

5- O que você entende por corrente elétrica? 

6- O que significa corrente contínua? E corrente alternada? 

7- O que você entende por energia cinética? 

8- O que você entende por energia térmica? 

9- O que é calor? 

10- O que é equilíbrio térmico? 

11-  Quais as fontes de energia que você conhece? 

12-  Onde você reconhece a aplicação da física no dia a dia? 

13- Você acha que a física é importante na sua vida? Que benefícios ela trás para 

sociedade? 
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Sabidamente, há uma deficiência na aprendizagem da disciplina no ensino médio, tais 

problemas são provenientes de vários fatores, como a falta de recursos nas escolas e lacunas 

na qualificação profissional, visto que muito professores não são habilitados na área. Assim, 

existe um limite no ensino-aprendizagem.  

Esses problemas recorrentes causam um desinteresse nos alunos quanto à disciplina, 

que acabam sendo desmotivados por não terem algo que lhes despertem o interesse na relação 

ensino-aprendizagem.  

Espera-se que o experimento prático venha a contribuir com a melhoria da qualidade 

das aulas, bem como trazer algo concreto para viabilizar aos alunos uma melhor exposição 

dos conteúdos abordados, bem como, por meio da transposição didática, aproximar os 

conteúdos expostos à realidade dos alunos, proporcionando assim significado aos conceitos 

aprendidos. 
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