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1. APRESENTAÇÃO 
 

Diante da necessidade de buscar alternativas para que o ensino de 

Física assuma um caráter dinâmico, inovador e transformador, em suas 

relações com a sociedade moderna, faz-se necessário refletir sobre o trabalho 

pedagógico que hoje se desenvolve nas salas de aula.  

As atividades educacionais no ensino de Física, através de diferentes 

abordagens teórico-metodológicas e de novas tecnologias, podem contribuir 

para a aprendizagem significativa. 

Segundo as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (DCE), a 

concepção científica envolve um saber socialmente construído e sistematizado, 

que requer metodologias específicas para a sua abordagem no ambiente 

escolar.  

As transformações produzidas pelas ciências, em especial a Física, 

provocaram modificações no modo de vida das pessoas. O conhecimento físico 

foi ampliado em decorrência de rupturas com o senso comum. Para Morin 

(1996), vivemos uma era histórica em que o desenvolvimento científico, técnico 

e sociológico está cada vez mais em inter-retroações estreitas e múltiplas. Os 

conhecimentos de física são fundamentais para a compreensão da cultura em 

que os estudantes vivem, seja no mundo do trabalho, na política, cultura, da 

produção e da sustentabilidade. 

O estabelecimento de relações entre conhecimentos científicos e a 

realidade vivencial desses alunos pode constituir aspecto de motivação, 

agregando sentido ao processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, a 

abordagem desses contextos pode constituir base para a aprendizagem, ao 

mesmo tempo em que envolve o estudante nesse processo. Tais aspectos 

podem ser associados à teoria da aprendizagem significativa.  

 A utilização de estratégias de ensino que contribuam para o estudo e a 

compreensão são mais acessíveis quando estas se relacionam com as 

expectativas de aprendizagem dos alunos. É necessário que os alunos 

entendam os conceitos físicos e os associem com o mundo que os cerca, 

buscando a compreensão desse contexto. 

Dentro desse contexto e com novos desafios encontrados no ensino, a 

busca por novas estratégias de ensino que visem à aprendizagem significativa 



dos conteúdos físicos é relevante, entre essas estratégias de ensino estão os 

mapas conceituais. Porém como trabalhar essa estratégia sem perder o foco 

nos conteúdos de ensino, não os descontextualizando e desarticulando? Para 

Moreira (1997), mapas conceituais são dinâmicos, estão constantemente 

mudando no curso da aprendizagem significativa.  

Segundo as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (DCE) no 

trabalho com os conteúdos de ensino, seja qual for a metodologia escolhida, é 

importante que o professor considere o que os estudantes conhecem a respeito 

do tema para que ocorra a aprendizagem significativa.  

Dessa forma, propõe-se o desenvolvimento de uma unidade didática, 

que segundo Coll (1996) pode ser compreendida como um conjunto ordenado 

de atividades estruturadas e articuladas para a consecução de um objetivo 

educativo em relação a um conteúdo.  

Nesse sentido, esta Unidade Didática tem como objetivo apresentar 

estratégias de ensino de Física, envolvendo a elaboração de mapas 

conceituais, visando ampliar as possibilidades formativas no ensino de Física e 

a apropriação dos conhecimentos físicos. O desenvolvimento dessas 

atividades em sala de aula envolve a identificação de evidências da 

aprendizagem de conceitos e análise das contribuições da utilização desses 

mapas para a aprendizagem significativa. Objetiva-se, também, viabilizar a 

inter-relação entre a teoria e prática educacionais no Curso de Formação de 

Docentes.  

Visando a melhoria no ensino de Física e a apropriação dos 

conhecimentos físicos, essa Unidade Didática foi pensada e tem como objetivo 

mostrar estratégias de ensino de Física, visando desenvolver mapas 

conceituais com a finalidade de procurar evidências da aprendizagem de 

conceitos, verificando e avaliando as contribuições da utilização desses mapas 

na aprendizagem significativa. Objetiva-se, também, viabilizar a inter-relação 

entre teoria e prática educacionais em Curso de Formação de Docentes. 

 

 

 

 

 



 

2.  CONTEÚDO DE ESTUDO: ENERGIA 

 

Tudo ao nosso redor depende da energia, desde a luz que chega aos 

nossos olhos, seja ela natural ou artificial, o crescimento das plantas, a 

produção de alimentos, o funcionamento das máquinas. Portanto é difícil 

imaginar uma situação em que não haja energia. 

 A combinação de energia e matéria constitui o universo. A matéria se 

relaciona com substância e a energia envolve movimento. Matéria possui 

massa e ocupa espaço. Muitas vezes observamos a energia quando ela está 

sendo transferida ou transformada. “A quantidade de energia de um sistema 

isolado é uma grandeza invariável. A energia não pode ser criada e tampouco 

destruída; pode apenas se converter de uma determinada forma para outra” 

(TORRES et al, 2010, p. 220). 

O processo de vida é uma complexa cadeia de trocas de energia. A vida 

representa uma elaborada forma de processamento de matéria e informação, e 

necessita de energia para sustentar esse processo. 

O ser humano se diferencia dos outros animais pela forma que altera o 

meio em que vive, pois se apropria de fontes naturais de energia e os manipula 

de acordo com seus interesses. 

 

  



AULA 1: Histórico da Produção de Energia 

 

Objetivo: Verificar o uso social da energia desde o homem pré-histórico até a 

vida moderna. 

 

   Ao longo da história, diversos processos de produção, transporte e 

armazenamento de energia foram desenvolvidos, acompanhando o ritmo do 

desenvolvimento tecnológico da humanidade. As invenções humanas 

acompanham o controle de processos energéticos naturais. 

Cerca de 400 mil anos atrás, quando o homem aprendeu a controlar o 

fogo, que é um processo natural que já existia na superfície da Terra como 

processo espontâneo, que se inicia por raios ou centelhas naturais, era 

possível iluminar as cavernas protegendo-o de outros animais; dá- se origem 

ao cozimento dos alimentos e mais tarde à produção da cerâmica e da 

metalurgia. 

Com o início da agricultura, houve a fixação territorial de grupos 

nômades, marcando o início da produção de ferramentas, panelas e outros 

equipamentos.  

Por volta de 5 mil a.C, inicia-se a extração de ferro, de alguns minérios, 

ampliando a agricultura que se expande para regiões mais ribeirinhas; ocorre a 

extração mais sistemática da lenha. 

Há mais de 4 mil a.C, a roda revoluciona o transporte de carga, 

permitindo que o homem aproveitasse energia de outras fontes para a sua 

sobrevivência.  

Entre os primeiros registros do uso da energia eólica estão as 

embarcações, usadas no Rio Nilo, no Antigo Egito (FARIAS, SELLITTO, 2011).  

A escrita proporcionou muitos avanços na civilização de alguns povos, 

que já dominavam o fogo, a agricultura, a pecuária e a criação de animais de 

tração. Houve um crescente aumento nas atividades de cultivo de terra com 

arados de ferro, puxados por tração animal; o domínio das técnicas de 

navegação à vela usando energia dos ventos eram mais complexas, 

impulsionando a formação dos grandes impérios da Antiguidade. 

Para todas as construções humanas, o domínio da energia é essencial. 

Com o aumento das civilizações, a utilização dos recursos energéticos precisou 



de aperfeiçoamento. As carroças e arados foram se tornando mais eficientes 

com novos tipos de arreios nos animais, os chamados arreios de peito 

(KANTOR, 2010). Com a roda d´água e os moinhos de vento, os processos de 

moagem e as serrarias foram ampliados.  

A produtividade do trabalho e a expansão do comércio foram acelerando 

o crescimento das cidades. As grandes navegações possibilitaram um aumento 

de riquezas e crescente conhecimento dos processos naturais.  

Com um constante processo de desenvolvimento no século XVIII, a 

ciência desencadeou novas tecnologias que transformaram de forma muito 

rápida a vida do homem, principalmente na produção de mercadorias; com o 

setor industrial se desenvolvendo, acelera-se o sistema capitalista. 

 A Primeira Revolução Industrial (1760-1860), ocorrida na Inglaterra tem 

início com a acelerada transformação do setor produtivo industrial, e 

impulsionou o uso dos recursos naturais. A ciência descobre a utilidade do 

carvão como meio de fonte de energia e se desenvolve a máquina a vapor e a 

locomotiva. Isso dinamizou o transporte de matéria prima, a distribuição de 

mercadorias e o transporte de pessoas.  

A indústria têxtil tem grande expansão, pois passa a usufruir da máquina 

a vapor, proporcionando uma produtividade extremamente dinâmica, o que 

provocou um expressivo aumento dos centros urbanos devido ao acelerado 

êxodo rural. 

Com a Segunda Revolução Industrial (1860-1900), impulsiona-se a 

eletricidade e o uso do petróleo. Outros países europeus, além da Inglaterra, se 

industrializam como: Alemanha, França, Rússia e Itália. As principais inovações 

desse período ficaram marcadas pelo emprego do aço, utilização dos 

combustíveis derivados do petróleo e da energia elétrica, invenção do motor a 

explosão, das locomotivas a vapor e desenvolvimento de novos produtos 

químicos. 

Em meados de 1831, Michael Faraday construiu um gerador elétrico, 

que transformava energia elétrica em energia mecânica. Por volta de 1870, o 

engenheiro belga Zénobe Théophile Gramme (1826-1901) aperfeiçoou esse 

dispositivo. Nos Estados Unidos, em 1848 é construída a primeira turbina 

elétrica para obtenção de eletricidade, a partir da energia mecânica em uma 

queda d’água. Thomas Edison (1847-1931) desenvolveu um processo 



relacionado à transmissão de energia elétrica utilizando alta tensão e 

aperfeiçoou as lâmpadas incandescentes para a iluminação.  

Henry Ford (1863-1947) se destaca com o automóvel, consolidando a 

linha de produção em série, a indústria automobilística; passa-se a usar outro 

derivado do petróleo, a gasolina. 

Muitas mudanças culturais e sociais ficaram ancoradas na energia 

elétrica e no petróleo e dominaram o século XX. O uso da energia elétrica 

substitui lamparinas, máquinas a vapor por sistemas elétricos; os derivados do 

petróleo impulsionaram os motores a combustão, os transportes foram 

aperfeiçoados por caminhões, automóveis, trens e aviões. 

Os sistemas de comunicação e informação se tornaram mais ágeis 

devido às transformações de energia. 

Na década de 40 do século XX, nos Estados Unidos, tem-se a 

construção do primeiro reator nuclear, ainda que, na época, se referia a 

objetivos militares e esteve relacionado com a construção das bombas que 

arrasaram as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão em 1945. Em 1954, 

na Rússia entra em funcionamento a primeira usina termonuclear para a 

geração de eletricidade; as usinas nucleares hoje são utilizadas na produção 

de energia elétrica, mas ainda são motivos de preocupação.  

Na década de 70, com a crise do petróleo, busca-se novas fontes de 

energia, as nações começam a desenvolver políticas de desenvolvimento de 

biocombustíveis; no Brasil, destaca-se a produção do etanol, obtido pela cana 

de açúcar.  

No início dos anos 80, a Dinamarca desponta com a produção em série 

das turbinas eólicas para a transformação de energia dos ventos em 

eletricidade.  

Com a busca da sustentabilidade diante do aquecimento global, busca-

se a possibilidade de progresso econômico e social com equilíbrio ambiental, 

estimulando o desenvolvimento sustentável, com o uso de fontes renováveis de 

energia, assim ganham espaço os biocombustíveis, a energia eólica e a solar. 

 

 



ATIVIDADE 1: Elaborar uma linha do tempo relacionada com a produção de 

energia elétrica, acompanhando o ritmo de desenvolvimento tecnológico da 

humanidade. 

 

ATIVIDADE 2: Assistir ao documentário O mundo da energia e elaborar um 

texto relacionando desenvolvimento humano e a questão energética.  

Disponível em: http://www.gdse.gov.mo/por/GDSE_Pages/vdo/gs/gs.htm. 

Acesso em 20/10/14. 

 

 

  

http://www.gdse.gov.mo/por/GDSE_Pages/vdo/gs/gs.htm.%20Acesso
http://www.gdse.gov.mo/por/GDSE_Pages/vdo/gs/gs.htm.%20Acesso


AULA 2: Energia de muitas fontes  

 

Objetivos: Conhecer formas como a energia elétrica é obtida a partir de 

diversas fontes; Analisar os prós e contras da utilização de diferentes fontes de 

energia, considerando as dimensões ambientais, econômicas e sociais.  

 

 

1) Energia Solar  

 

A luz do Sol chega até os seres vivos através de ondas 

eletromagnéticas. A utilização da energia solar está presente na fotossíntese 

das plantas, na secagem natural dos grãos, na secagem das roupas, entre 

outros, assim como nas estufas de plantas que utilizam a energia solar, 

permitindo a entrada da luz e a reflexão da radiação infravermelha.  

 

 

 

 

A energia solar pode ser convertida em energia elétrica através de 

conversores diretos que funcionam com base nas células fotovoltaicas. As 

células fotovoltaicas são dispositivos que apresentam tensão elétrica quando 

submetidos a radiação luminosa; esse sistema é adequado para países em que 

o Sol brilha a maior parte dos dias do ano, porém seu custo ainda é muito alto 

(KANTOR, 2010). 

 

 

 

 

 

Podem ser utilizados, também, coletores solares, em que serpentinas 

metálicas recobertas por superfície escura, dentro de caixas de vidro, captam a 

energia solar. Dessa forma, os coletores absorvem a radiação solar, que 

aquece a água em seu interior. 

 

INTERAGINDO: Podemos revisar o processo de Irradiação. 

PESQUISA: Em quais países desenvolvidos, a energia solar é 

amplamente utilizada para a geração de energia elétrica? 



Sugestão:  

1) Assistir ao vídeo Energia solar – Força da luz. Disponível 

em: http://www.gdse.gov.mo/por/GDSE_Pages/vdo/gs/gs.htm. Acesso 

em 16/10/14. 

2) Assistir ao vídeo Energia Solar. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=rDOUYSlwDYQ. Acesso em: 05/11/14. 

 

ATIVIDADE: Realize anotações sobre os vídeos, identificando as vantagens e 

desvantagens do uso da energia solar. 

 

2) Energia Eólica 

 

Vem da força dos ventos, captada por grandes cataventos, que por sua 

vez, giram as pás de turbinas. O uso da energia dos ventos é a mesma que 

move os barcos a vela e impulsionou as grandes navegações.  

O vento é uma massa de ar que se move de uma região de alta pressão 

para outra de baixa pressão. Se não houvesse um processo que produz 

diferenças de pressão, as pressões se equalizariam, e acabariam os ventos.  

 

 

 

 

Conforme informações da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), atualmente existem mais de 30 mil turbinas eólicas em operação no 

mundo todo. Estima-se que em 2020 elas gerem 12% do total de energia 

produzida no planeta. As usinas ou fazendas eólicas podem ser instaladas 

tanto em terra quanto em mar e tem alto potencial de desenvolvimento, os 

ventos podem gerar até quatro vezes o volume de energia consumido 

mundialmente. O Nordeste Brasileiro é a região que apresenta o maior 

potencial para esse tipo de usina, em função do mapeamento dos ventos.  

 

INTERAGINDO: Podemos revisar o processo de Convecção. 

http://www.gdse.gov.mo/por/GDSE_Pages/vdo/gs/gs.htm
http://www.youtube.com/watch?v=rDOUYSlwDYQ


 

 

Sugestão:  

1 - Assistir ao vídeo Energia eólica – Força do vento. Disponível em: 

http://www.gdse.gov.mo/por/GDSE_Pages/vdo/gs/gs.htm. Acesso em: 

16/10/14. 

2 – Assistir ao documentário Impactos Ambientais: Energia Eólica. 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=myXYwgfh7TM. Acesso em: 

05/11/14. 

 

ATIVIDADE 1: Realize anotações sobre os vídeos, identificando as vantagens 

e desvantagens do uso da energia eólica.  

 

ATIVIDADE 2: Considerando as anotações realizadas após a apresentação 

dos vídeos, vamos elaborar um mapa conceitual sobre energia solar e energia 

eólica, apontando vantagens e desvantagens dessas formas de energia. 

 

3) Biomassa 

 

As fontes de biomassa se diferenciam de acordo com suas origens e 

características. Chamamos de biomassa renovável as culturas que podem ser 

replantadas ou que se reconstituem de forma natural.  Assim todo material 

orgânico não fóssil que pode ser queimado para obtenção de energia, como 

lenha, dejetos animais e resíduos de plantações é denominado biomassa. 

É uma fonte renovável e pode ser rapidamente reposta. Também é 

considerada limpa em termos de emissões porque o gás carbônico liberado na 

sua queima é compensado pela absorção desse gás durante o crescimento da 

planta, por meio da fotossíntese.  

A biomassa pode ser dividida em primária e secundária.  

- Biomassa Primária: obtida de produtos originados diretamente da natureza, 

como exemplo: lenha e a cana de açúcar. 

PESQUISA: Em que ano e onde foi instalado o primeiro aerogerador 

no Brasil?  

http://www.gdse.gov.mo/por/GDSE_Pages/vdo/gs/gs.htm.%20Acesso
http://www.youtube.com/watch?v=myXYwgfh7TM


 

 

 

 

- Biomassa Secundária: é resultante de algum processo de conversão dos 

combustíveis energéticos primários, podendo ter origens diversas: vegetais não 

lenhosos, vegetais lenhosos e resíduos orgânicos.  

Com o aproveitamento da biomassa pelas usinas produtoras de açúcar e 

etanol que processam uma parte da palha e do bagaço da cana para gerar 

energia elétrica, a bioeletricidade constitui uma fonte renovável e limpa. As 

usinas consomem a maior parte da energia produzida e o excedente é vendido 

para o sistema elétrico nacional. 

O Brasil é um dos países líderes na tecnologia de aproveitamento da 

biomassa para a produção de açúcar e de combustível (etanol), e produção de 

energia (bioeletricidade) a partir dos resíduos da cana de açúcar.  Devido a 

sazonalidade da safra de cana no Brasil, que coincide com a seca da maior 

parte dos rios, a bioeletricidade da cana se torna uma vantagem pois 

complementa a oferta das hidrelétricas na época de sua menor produção. 

 

Sugestão: Assistir o vídeo Outros tipos de Energias Renováveis. Disponível 

em: http://www.gdse.gov.mo/src/video/gs/por/Port-15-188.wmv. Acesso em: 

03/11/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SABER: Na Antiguidade, a maior parte da energia era extraída 

a partir da Biomassa Primária: a lenha. 

MATERIAL DE ESTUDO: Acesse o site do Ministério do Meio 

Ambiente através dos links: 

- http://www.mma.gov.br/clima/energia/energias-

renovaveis/biomassa 

- http://www.mma.gov.br/clima/energia/energias-

renovaveis/biomassa-contida-nos-residuos-solidos-urbanos; 

- http://www.mma.gov.br/clima/energia/energias-

renovaveis/bioeletricidade. 

Acesso realizado em: 03/11/2014. 

 

http://www.gdse.gov.mo/src/video/gs/por/Port-15-188.wmv
http://www.mma.gov.br/clima/energia/energias-renovaveis/biomassa
http://www.mma.gov.br/clima/energia/energias-renovaveis/biomassa
http://www.mma.gov.br/clima/energia/energias-renovaveis/biomassa-contida-nos-residuos-solidos-urbanos
http://www.mma.gov.br/clima/energia/energias-renovaveis/biomassa-contida-nos-residuos-solidos-urbanos
http://www.mma.gov.br/clima/energia/energias-renovaveis/bioeletricidade
http://www.mma.gov.br/clima/energia/energias-renovaveis/bioeletricidade


ATIVIDADE: Considerando o material de estudo, temos que o biodiesel é um 

biocombustível. Como ele é obtido? E porque os biocombustíveis têm grande 

tendência de expansão? 

 

4) Hidrelétricas 

 

As hidrelétricas dependem do aproveitamento do potencial hidráulico de 

um rio para gerar energia elétrica. Para que esse processo seja realizado é 

necessário que os rios sejam represados, formando imensos reservatórios, 

originando as usinas. Nesse processo, a água cai por dezenas de metros e em 

alta velocidade nas tubulações da barragem e assim faz girar grandes turbinas. 

Um eixo transfere esse movimento das turbinas para um gerador, que gera 

energia elétrica.  

 

 

 

 

 

 

No Brasil essa opção se deu principalmente pela quantidade de rios que 

possuem elevado volume de água e que apresentam desníveis em seu curso. 

Algumas usinas hidrelétricas são construídas próximas a centros urbanos, o 

que facilita e barateia os custos de transmissão, mas outras são construídas 

em locais distantes dos centros consumidores, o que eleva os valores 

relacionados à energia elétrica.  

As usinas hidrelétricas têm em torno de 95% de eficiência energética. 

Seu investimento inicial e os custos com manutenção são muito altos, porém a 

matéria prima tem custo baixos. 

Para entender o funcionamento da Usina Hidrelétrica, vamos 

assistir: http://www.youtube.com/watch?v=iYPMZamqSH4. Acesso 

realizado em: 05/11/2014. 

http://www.youtube.com/watch?v=iYPMZamqSH4


 

 

Segundo a ANEEL, em 2008, as usinas hidrelétricas brasileiras foram 

responsáveis por aproximadamente 74% da produção de energia; no mundo 

ela representa 18% de produção. As nações que possuem grande potencial 

hidráulico são os Estados Unidos, Canadá, Brasil, Rússia e China.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de ser uma fonte de energia renovável, com a emissão de 

poluentes minimizada, as hidrelétricas apresentam também desvantagens, não 

estando isentas de impactos ambientais e sociais.  

 

ATIVIDADE 1:  Vamos assistir ao documentário Obras Incríveis, disponível 

em: http://www.youtube.com/watch?v=t868kON5lYA (Acesso:05/11/14). A 

seguir, produza um relatório sobre as vantagens e desvantagens da construção 

da Usina de Itaipu, bem como apontando os impactos ambientais e sociais. 

 

ATIVIDADE 2: A partir do documentário, realizar um debate sobre as 

contradições da construção de hidrelétricas quanto aos benefícios energéticos 

e às questões sociais e ambientais envolvidas.  

Eficiência Energética: Indica quanto da energia gasta por uma 

máquina, ou um processo qualquer, resulta, efetivamente, em 

trabalho útil. É uma medida dada em porcentagem.  

Para saber mais: consulte: 

http://www.inee.org.br/eficiencia_o_que_eh.asp?Cat=eficiencia. 

Acesso realizado em: 05/11/2014. 

QUESTIONANDO: Em 20 de maio de 2006, o governo chinês 

finalmente concluiu uma obra iniciada em 1993, e propagou ao mundo 

que a Usina de Três Gargantas, instalada no Rio Yang-Tsé (Rio Azul) é 

a maior do mundo. Até então a maior usina era a Usina Itaipu- 

Binacional. Por que a Usina de Três Gargantas é maior que a Itaipu 

Binacional? Para responder acesse: http://hypescience.com/afinal-

qual-a-maior-usina-hidreletrica-do-mundo/. Acesso realizado em 

:05/11/14. 

http://www.youtube.com/watch?v=t868kON5lYA
http://www.inee.org.br/eficiencia_o_que_eh.asp?Cat=eficiencia
http://hypescience.com/afinal-qual-a-maior-usina-hidreletrica-do-mundo/
http://hypescience.com/afinal-qual-a-maior-usina-hidreletrica-do-mundo/


5) Energia Nuclear  

 

Através de reações nucleares, os átomos de alguns elementos químicos 

apresentam a propriedade de transformar massa em energia. Em alguns 

elementos esse processo ocorre espontaneamente, mas em outros precisa ser 

provocado por meios de técnicas especificas.  

Nesse contexto, destaca-se o enriquecimento do urânio, um minério 

encontrado na natureza, que apresenta uma pequena fração de átomos 

instável. Para que possa ser utilizado nas usinas nucleares, esse minério é 

tratado aumentando a porcentagem de átomos com núcleos instáveis.  

As usinas nucleares trabalham basicamente com dois elementos 

químicos radioativos: urânio e plutônio. Na usina, o núcleo dos átomos desses 

elementos é dividido num processo denominado fissão nuclear. 

 

 

 

Em usinas nucleares, utiliza-se o urânio 235, que é relativamente mais 

fácil de ser dividido. A energia liberada da fissão do urânio enriquecido aquece 

a água numa caldeira e produz vapor, que gira as pás de uma turbina, que por 

sua vez, moverá um gerador. As usinas termonucleares são largamente 

usadas no Japão e França, fortemente dependente desses recursos para gerar 

eletricidade. 

Nos anos 70, inicia-se a construção da primeira usina nuclear brasileira 

em Angra dos Reis – Rio de Janeiro, denominada Angra I, que entrou em 

operação comercial em 1985. Em 2001, entrou em operação comercial a 

segunda usina nuclear Angra II. Dados da Eletronuclear, demonstram que o 

Brasil possui uma das maiores reservas mundiais de urânio e o país começou 

a dominar o conhecimento do ciclo completo do combustível nuclear. A terceira 

unidade, que se encontra em construção desde 2010, tem previsão para 

começar a operar em 2018, segundo a Eletronuclear.  

PESQUISA: Qual a diferença entre Fissão Nuclear e Fusão Nuclear? 



 

 

Alguns acidentes marcaram o uso da energia nuclear, em abril de 1986 

o acidente de Chernobyl e em 2011, após o terremoto e o tsunami no Japão, 

ocorreu o acidente na Usina de Fukushima, que levou as autoridades 

europeias a reavaliarem o uso dessa fonte.  

 

Sugestão: Assista ao Documentário Hora Zero – O Desastre de Chernobyl. 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=n0USkZPmMNk. Acesso 

realizado em: 05/11/14. 

 

ATIVIDADE: Com base na aula trabalhada e no vídeo Energia Nuclear, 

construir um mapa conceitual sobre essa modalidade de energia, ressaltando 

os prós e contras das Usinas Nucleares.                                                                                                             

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=0TH5W9gQdrc. Acesso 

realizado em 05/11/14. 

 

6) Energia Termoelétrica 

 

Essa modalidade de energia elétrica é obtida a partir da queima de gás 

natural, carvão mineral ou óleo diesel, derivado do petróleo. É uma fonte não 

renovável e muito poluidora.  

O calor gerado na queima aquece a água em uma caldeira, produzindo o 

vapor d’água que move uma turbina geradora de eletricidade.  

 

Sugestão: Assista ao video sobre o funcionamento da usina termoelétrica. 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=_i1eA3SAerc.  Acesso 

realizado em: 10/11/14. 

 

 

 

PESQUISA: Qual o nome da Central Nuclear Brasileira localizada 

em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro? 

http://www.youtube.com/watch?v=n0USkZPmMNk
http://www.youtube.com/watch?v=0TH5W9gQdrc
http://www.youtube.com/watch?v=_i1eA3SAerc


 

 

As primeiras usinas termoelétricas por carvão mineral, que é um 

combustível fóssil abundante e barato, usadas para gerar eletricidade em 

grande escala foram construídas na Europa, logo após a Revolução Industrial, 

e até hoje constituem a fonte mais usada no mundo.  

O diesel, que tem fácil transporte a partir de caminhões, é mais usado 

em usinas menores. O gás natural exige altos investimentos para ser 

transportado, os chamados gasodutos, esse combustível é menos poluente 

que os demais.  

Conforme a ANEEL, no Brasil, quando as hidrelétricas não conseguem 

suprir a demanda, geralmente na época das estiagens, as usinas 

termoelétricas são acionadas. Atualmente as termoelétricas de combustíveis 

fósseis fornecem quase 9% da energia elétrica gerada no país.  

 

7) Combustíveis Fósseis 

 

Os combustíveis fósseis como petróleo, gás natural e o carvão mineral, 

também chamados de combustíveis minerais, são fontes não renováveis, pois 

uma vez extraídos ou retirados pela mineração não podem ser repostos na 

natureza, portanto sua disponibilidade ficará cada dia menor. 

Os combustíveis fósseis assim como alguns renováveis tem o 

aproveitamento de energia armazenada baseados na combustão. A queima 

desses combustíveis fósseis lança na atmosfera grandes quantidades de 

dióxido de carbono, um dos gases responsáveis pelo agravamento do efeito 

estufa.  

 

 

 

 

Mesmo com diversidade de fontes renováveis de energia no planeta, os 

combustíveis fósseis ainda fornecem perto de 80% do total consumido pela 

humanidade. Pode-se observar essa relação analisando as matrizes 

energéticas em nível mundial e em nível de Brasil.  

INTERAGINDO: Podemos revisar Efeito Estufa e Aquecimento Global. 



 

 

 

A extração do petróleo está associada a tecnologia complexa, que 

compreende desde a prospecção até o refino e a distribuição de derivados. O 

petróleo é matéria-prima de diversos produtos que se utiliza como plásticos, 

borrachas sintéticas, tintas, corantes, adesivos, solventes, detergentes, 

explosivos, asfalto e produtos farmacêuticos.  

 

Sugestão: Assista ao vídeo como é extraído o petróleo. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=TV4svA7lTuU.  Acesso realizado em: 

11/11/14. 

  

O carvão mineral foi o principal combustível utilizado pela humanidade 

entre os séculos XVIII e XIX, e hoje é utilizado principalmente na siderurgia e 

como combustível em boa parte das usinas termoelétricas.  

 Xisto betuminoso é outra fonte de energia mineral não renovável. O 

Brasil possui um dos maiores volumes mundiais. O xisto fornece diversos 

produtos, como combustíveis industriais, gás de cozinha (diferente do GLP), 

enxofre e diluentes (KANTOR, 2010).  

 

Sugestão: Assistir ao vídeo O que é o Pré- Sal? Vale o investimento? Quais 

os riscos? 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=Z3yG5Vhx72E . Acesso 

realizado em: 11/11/14. 

 

 

 

 

 

INTERAGINDO:  A matriz energética mostra o volume de energia 

ofertada à população de um país ou região, segundo suas fontes 

primárias. No site do Ministério de Minas e Energia podemos 

verificar os dados sobre a Matriz Energética.  

http://www.youtube.com/watch?v=TV4svA7lTuU


 

 

ATIVIDADE: A energia é necessária à sobrevivência de cada cidadão, sendo 

um fator de grande importância na economia mundial. Para conhecer o perfil de 

utilização da energia, usa-se a matriz energética. Comparando as matrizes 

energéticas nos anos de 2011 e 2012, é possível identificar os rumos que o 

país está tomando na sua política pública de energia. Analise as matrizes 

energéticas e responda: 

 

 

Figura 1: Matriz Energética Nacional. Fonte: MME – Relatório Síntese 2013, p. 31. 

 

a) Quais fontes são renováveis? 

b) Quais fontes não são renováveis? 

c) Em 2011, qual a predominância de fontes de energia utilizadas? Renováveis 

ou Não Renováveis? 

d) Houve mudanças significativas em 2012 na predominância das fontes de 

energia utilizadas? 

 

 

  



AULA 3 – Energia e seus nomes 

 

Objetivos: Compreender os conceitos de transformação de energia, energia 

cinética, energia potencial e energia mecânica; Reconhecer que a energia não 

pode ser criada ou destruída, apenas transformada. 

 

1) Energia 

A energia é uma grandeza física, está associada aos corpos e 

manifesta-se de diferentes formas, sendo difícil sua definição, pode-se associá-

la à capacidade de produzir trabalho. 

 

 

A relação com a natureza dos fenômenos pode envolver designações 

diferentes para energia. A energia mecânica é qualquer energia associada ao 

movimento ordenado de um corpo ou a sua posição no espaço ou a sua 

deformação (KANTOR, 2010).  

 

2) Energia Cinética  

 

Seu conceito está ligado ao movimento de um corpo. A energia cinética 

de um corpo depende de sua massa e de sua velocidade. Essa energia só se 

altera se sobre um corpo atuar uma força que realize trabalho. Podemos 

considerar que: 

- Se o corpo estiver em repouso ou movimento retilíneo uniforme (MRU), 

a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Assim, as forças favoráveis 

ao movimento fornecem uma energia igual à retirada por aquelas que a ele se 

opõem. Desse modo, um corpo em repouso ou em MRU permanece com a 

mesma energia cinética. 

- Se a resultante não for nula, a força provocará uma aceleração, 

variando a velocidade do corpo. Nesse caso, não haverá equilíbrio entre as 

INTERAGINDO: Podemos revisar Força e Trabalho 



forças. No corpo ocorrerá um aumento ou diminuição na energia cinética que 

se manifesta no corpo. 

Nas duas considerações, a variação de energia cinética será equivalente 

ao trabalho    ) realizado pela força resultante.  

                  

Pode-se calcular a energia cinética EC de uma partícula ou corpo, em 

relação a um referencial, pelo produto da massa (m)  pela metade do quadrado 

de sua velocidade (v).  

 

 
   

    
 

 

No Sistema Internacional de Medidas (SI), massa é medida em 

quilogramas (kg), velocidade em metros por segundo (m/s) e a energia cinética 

é medida em Joule (J).  

 

 

3) Energia Potencial Gravitacional 

 

É uma forma de energia relacionada a altura de um corpo em relação ao 

solo. A energia potencial gravitacional pode ser transformada em energia 

cinética.  

Considerando um corpo nas proximidades da superfície da Terra, tem-se 

que a energia potencial gravitacional depende de duas grandezas, da massa 

do corpo e da altura em relação ao solo. A energia potencial gravitacional será 

proporcional a essas duas grandezas: se elas diminuem ou aumentam, a 

energia do corpo sofrerá uma variação proporcional.  

A energia potencial gravitacional (EPg) calculada através do produto 

entre a massa (m) do corpo, a aceleração da gravidade (g) e a altura (h) em 

que o corpo se encontra em determinado referencial.  

 

REVISANDO: Quando estudamos Energia Eólica, as massas de ar que 

movimentam as pás dos aerogeradores envolvem energia cinética. 



           

 

No SI, a massa é medida em quilograma (kg), a aceleração da gravidade 

em metros por segundo ao quadrado (m/s²) e a altura em metros (m).  

 

 

 

 

 

 

 

4) Energia Potencial Elástica  

 

A energia potencial elástica está associada às deformações elásticas 

sofridas por determinados corpos quando submetidos à ação de forças para 

distender ou comprimir.  

Quando se considera um corpo elástico ideal, de constante elástica k, 

sob a ação de uma força  ⃗ que a deforme (comprimindo ou alongando), 

produzindo um deslocamento (x) da sua extremidade livre entre posições 

definidas, tem-se a energia potencial elástica (EPE), pode-se calculá-la através 

da equação: 

 
      

   
 

 
 

 No SI, as unidade de medida são: constante elástica – k : newton por metro 

(N/m), o deslocamento – x:  em metros (m) e a energia potencial elástica em 

joule (J).  

  

 

 

 

 

 

 

REVISANDO:  Quando estudamos as Hidrelétricas, vimos que elas 

necessitam de um grande reservatório para represar a água. Quando a 

água entra em movimento de queda nas turbinas, a energia potencial 

gravitacional é transformada em energia cinética, rotacionando a turbina.  

CONTEXTUALIZANDO: Quando uma bola bate em uma parede e 

volta, converte a energia cinética em energia potencial elástica e 

vice-versa; 



5) Energia Mecânica 

 

A energia mecânica está associada a forças conservativas e forças não 

conservativas. 

Quando as forças conservativas realizam trabalho, a energia mecânica 

se conserva. Neste caso, desconsidera-se a resistência do ar e a energia 

potencial vai se transformando em energia cinética, de forma que o valor 

perdido por uma corresponde ao valor ganho pela outra. Assim a soma desses 

valores permanece constante.  

         

 

Se apenas as forças conservativas realizam trabalho ao longo do 

deslocamento, a energia mecânica se mantém constante, isto é se conserva. 

Porém se não se despreza a resistência do ar que age num corpo 

durante o movimento, a energia mecânica não se conserva. Devido ao atrito 

com o ar, parte da energia se transforma em calor (energia térmica), ocorrendo 

aumento da temperatura do corpo e do ar a sua volta, nesse caso há 

dissipação por atrito. Na realidade, a energia mecânica nem sempre se 

conserva, mas sempre se conserva a energia total. Essa verificação nos 

conduz ao princípio geral da conservação de energia: “A energia total do 

Universo permanece constante: não pode ser criada nem destruída, apenas se 

transforma de uma forma de energia em outra”. 

 

 

 

REFERENCIAS 

 

 

 

ATIVIDADE: Abordamos no decorrer de nossas aulas as diferentes fontes de 

energia e conceituamos energia. Agora vamos elaborar um mapa conceitual 

que aborde todas as formas de energia.  

 

SUGESTÃO: No livro da “Coleção Quanta Física” – Volume 1, na página 

60 e 61 temos o texto: Discurso Prático sobre Energias e suas 

Transformações, de Marcelo Gleiser. 



 

3. AVALIAÇÃO 

 

No desenvolvimento desta unidade didática, os alunos serão avaliados 

quanto a sua participação e às atividades desenvolvidas. Para diagnosticar se 

houve apropriação dos conhecimentos serão utilizados os seguintes conjuntos 

de dados: gravação em áudio e vídeo; registros em diário de campo; trabalhos 

elaborados pelos alunos. Entre os trabalhos elaborados pelos alunos serão 

considerados os mapas conceituais elaborados.  

Para a análise de dados sobre os mapas conceituais, considerando as 

observações de sala de aula, serão utilizados procedimentos característicos de 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 2004). 

A avaliação consistirá na produção de mapas conceituais, sendo 

avaliados no contexto do embasamento teórico; essa ação avaliativa pretende 

evidenciar se houve avanço significativo no campo conceitual do aluno, 

verificando a realização de conexão de saberes, uma vez que o aluno se torna 

sujeito de seu próprio conhecimento.  
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