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APRESENTAÇÃO 

 

Atualmente vivemos em um mundo no qual as pessoas estão cada vez mais 

dependentes da ciência e suas tecnologias, ainda que não percebam esse fato. 

Para uma parcela da população, o único contato que se tem com o conhecimento 

científico é na escola, onde o ensino de Física, é feito basicamente no Ensino 

Médio.  Esse por sua vez, deveria contribuir com os educandos na compreensão 

do mundo em que vivem, mas o que observamos são alunos desmotivados em 

função de um ensino monótono e desgastante. 

Dentro da disciplina de Física, tenho observado nos últimos anos de docência, que 

o ensino do conteúdo sobre geradores, inserido no eletromagnetismo, é feito de 

maneira muito rápida, superficial e descontextualizado da realidade cotidiana dos 

alunos. Isso é sempre um fator de complicação para o processo de aprendizagem 

dos conceitos pelos estudantes. 

Muitas vezes, os professores trabalham de forma rápida para a explicação dos 

motores elétricos e quando faz a abordagem sobre geradores, falta uma 

interligação de todos os conteúdos, o que tornaria a compreensão sobre geradores 

mais ampla. Entendemos que seria importante ligar toda essa abordagem à sua 

aplicação real. 

Na busca de alternativas que despertem nos estudantes o “gosto” pela Física, 

nosso objetivo é implantar atividade experimental sobre eletromagnetismo como 

alternativa de melhorar o interesse e a aprendizagem do aluno sobre o conteúdo 

de geradores. 

Além disso, este trabalho tem como objetivos específicos: 

• Propor atividades que viabilizem a discussão sobre os conceitos 

relacionados a geradores e sua aplicação no mundo real; 

• Propiciar atividades em grupo para a execução de experimentos de baixo 

custo relacionados a geradores; 

• Compreender os conceitos físicos ligados aos geradores; 



• Estudar as diversas formas de geração de energia elétrica que utilizam de 

geradores para essa finalidade; 

• Avaliar os alunos em sua participação e construção dos equipamentos, bem 

como na elaboração de relatórios e preenchimento do formulário. 

Usaremos a experimentação como ferramenta de aprendizagem e não como único 

componente da proposta de ensino, auxiliando na problematização dos conceitos 

físicos, unindo o cotidiano dos alunos com leis e teorias próprias dessa ciência, 

podendo proporcionar um ambiente de constante aprendizagem. 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

 

Importância da Eletricidade 

 

Orientações ao professor 

No momento inicial o professor pode propor aos alunos que escrevam sobre: 

- a importância da eletricidade no seu cotidiano e como ele seria sem ela; 

- a existência de dependência do ser humano pelos equipamentos elétricos. 

Em seguida, leitura de algumas das produções e debate sobre o tema. 

Propor aos alunos entrevistar uma pessoa que tenha vivido por um período sem a 

eletricidade (infância ou durante uma viagem) e posterior discussão em sala das 

informações obtidas. 

 

Hoje, nosso cotidiano está intimamente adaptado ao conforto que os equipamentos 

que convertem energia elétrica em outras formas de energia (mecânica, luminosa, 

térmica, etc..) nos oferecem. A utilização destes equipamentos provocaram 

revolução ao longo do último século na forma de agir, relacionar, pensar, trabalhar, 

estudar, conhecer e ver o mundo do ser humano. 

Em nossas residências, trouxe conforto e praticidade. Iluminar um ambiente através 

do toque de um botão, conservar alimentos sem sacrifícios, banho quente a 

qualquer hora, se conectar ao mundo pela internet, telefone, televisão e rádio, 



cozinhar sem a exclusividade do uso do gás ou da lenha, ter o auxílio de máquinas 

como o aspirador, de lavar roupas, de lavar louças, liquidificador, cafeteiras e 

outros.  

A indústria, que era fundamentada nas máquinas térmicas, foram aos poucos tendo 

que dividir espaço com as elétricas, o que proporcionou avanços de desempenho, 

tecnológicos, econômicos e ambientais. 

Na medicina, nos proporcionou avanços em equipamentos de diagnóstico, bem 

como avanços em centros cirúrgicos e em tratamentos. Ela é tão importante que 

todos os hospitais devem ter um gerador de energia elétrica, sendo ela fonte de 

vida. Neste contexto, estudar a eletricidade passa ser estudar o próprio corpo, uma 

vez que está presente através de sinais elétricos em toda parte sensorial e de 

movimentos musculares, sendo facilmente perceptível através de exames, como 

eletroencefalograma e eletrocardiograma. 

Enfim, estudar a eletricidade é conhecer melhor a nós mesmos e o mundo em que 

vivemos. É saber que todo esse conforto que ela proporciona tem um preço 

ambiental, e que se faz necessário estudos e discussões sobre processos de 

geração de energia e redução do custo ambiental. 

 

O que é eletricidade? 

 

Orientações ao professor 

O conteúdo “Modelos Atômicos” é trabalhado na disciplina de Química no primeiro 

ano do Ensino Médio, bem como soluções eletrolíticas. Se necessário, faça uma 

revisão.  

Sugestão de vídeo para auxiliar a revisão: 

https://www.youtube.com/watch?v=MrbmWaHSrgM 

 

A eletricidade é a parte da Física que estuda os fenômenos relacionados a cargas 

elétricas, estando estas em repouso ou em movimento. 

O termo eletricidade deriva da palavra eléktron, que no português significa âmbar 

(resina fossilizada de algumas árvores), ligada às primeiras observações de Tales 

https://www.youtube.com/watch?v=MrbmWaHSrgM


de Mileto, aproximadamente 600 a.C., sobre fenômenos provenientes do atrito 

desta resina com outros materiais. 

A corrente elétrica é um fluxo de cargas elétricas em um material condutor 

provocado por uma d.d.p. (diferença de potencial). 

Nos metais, quem conduz a corrente elétrica são os elétrons-livres. Elétrons da 

última camada do átomo, que não estão fortemente ligados ao núcleo atômico. Nas 

soluções eletrolíticas, são os íons. 

O fluxo de cargas elétricas, pode ser organizado de forma contínua (fluxo 

constante) ou de forma alternada (fluxo de média zero). 

A corrente contínua (CC, ou em inglês DC – direct current) é gerada principalmente 

pela transformação de energia química em elétrica, nas pilhas e baterias, possuindo 

estas, dois polos (negativo e positivo) onde os elétrons partem do polo de menor 

potencial (negativo) para o polo de maior potencial (positivo) no sentido real da 

corrente. 

A corrente alternada (CA, ou em inglês AC – alternate current) é gerada 

principalmente através da transformação de energia mecânica em elétrica, pelo 

movimento relativo de um imã e uma bobina, alternando o sentido do movimento 

do elétron. 

A energia elétrica é a capacidade de uma corrente realizar trabalho. 

 

Sugestão ao professor 

Nos links abaixo, temos dois vídeos curtos (aproximadamente 5 minutos cada) que 

faz a transposição didática de forma simples e divertida do conteúdo CC e CA. 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9018 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9016 

 

O que foi descoberto primeiro CC ou CA? 

 

Quando se fala em CC, lembramos sempre das pilhas e baterias, mas também 

temos os geradores (transformam energia mecânica em elétrica) que podem 

organizar o circuito de forma contínua. 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9018
http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9016


A pilha foi inventada primeiro e sua história se inicia em 1600 quando Otto von 

Guericke (alemão) constrói um globo de enxofre que quando girado e friccionado 

gerava centelhas.  

Luigi Galvani (italiano) verificou, no século XVIII, ao dissecar uma rã, que ao tocar 

com o bisturi no nervo interno da coxa, ocorria a contração dos músculos. O 

fenômeno era observado quando era utilizado dois metais diferentes, o mesmo não 

ocorria com metais iguais. 

Muitos estudiosos se interessaram pela descoberta e começaram a investigar, 

porém damos destaque a Alessandro Volta (italiano) que por volta de 1800, 

construiu a primeira pilha elétrica. Seu circuito era formado por discos de cobre e 

zinco intercalados com um disco embebido em solução eletrolítica (constituída de 

íons). Ele já havia percebido que a eletricidade não tinha origem nos músculos da 

rã, que eles apenas conduziam e que havia a necessidade do uso de metais 

diferentes. 

 

 

 

Figura 1 - Pilha de Volta 

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/quimica/historia-das-pilhas.htm 
 

Os geradores tem seu princípio de funcionamento fundamentado no 

eletromagnetismo. O eletromagnetismo surgiu a partir do estudo de Hans Christian  

Oersted (dinamarquês) que em 1820 observou o desvio da agulha de uma bússola 

quando aproximada de um fio por onde circulava uma corrente elétrica. A partir 

desta observação, pode-se relacionar eletricidade com o magnetismo. 

Na sequência, vários estudiosos contribuíram com a suas pesquisas. Podemos 

citar André Marie Ampère (1775-1836) com a construção do primeiro eletroímã e 

http://brasilescola.uol.com.br/quimica/historia-das-pilhas.htm


Michael Faraday (1791-1867) com a descoberta da indução eletromagnética. Em 

1831, Michael Faraday (Reino Unido) e Joseph Henry (Estados Unidos) 

demonstraram separadamente, a possibilidade de transformar energia mecânica 

em elétrica. 

Na sequência histórica ocorre a chamada “Guerra das Correntes”. Os protagonistas 

foram Nikola Tesla e Thomas Edison, durante as duas últimas décadas do século 

XIX. O problema era qual sistema ia ser utilizado para a distribuição de corrente 

elétrica – sistema CC, defendido por Thomas Edison ou sistema CA, defendido por 

Nikola Tesla. 

O sistema inicial de distribuição de eletricidade era de CC, porém ele tinha 

limitações. A energia deveria ser gerada próxima do local de consumo (geração 

distribuída) e utilizava condutores com grandes dimensões em função do aumento 

da demanda, o que não era prático e de difícil manejo, incluindo uma ineficiente 

conversão de tensão. 

O sistema CA de Tesla, utilizava condutores mais finos uma vez que a distribuição 

de corrente a longas distancias era feita em altas tensões e baixas correntes, sendo 

depois diminuídas para baixa tensão em transformadores de tensão próximo ao 

local de utilização. 

Edison realizou uma campanha para desestimular o uso do sistema de Tesla, 

alegando o perigo de acidentes no uso da CA. Comandou vários sacrifícios de 

animais (gatos, cachorros, gado e a elefanta Topsy) e apesar de ser contrário a 

pena de morte, inventou a cadeira elétrica para o estado de Nova Iorque.  

 

 

Sugestão para o professor 

Os vídeos “A História de Nikola Tesla” com aproximadamente 9 minutos cada um, 

do History Channel pode ser utilizado como complemento nas explicações sobre o 

histórico da CA e principalmente sobre a “Guerra das Correntes” 

Os vídeos estão disponíveis em: 

http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10652 

http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10653 

 

http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10652
http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10653


Quais as principais diferenças entre corrente contínua e corrente alternada? 

 

A diferença principal entre CC e CA é o sentido da corrente. Na CC o sentido não 

sofre alteração (do polo negativo para o polo positivo – sentido real da corrente).  

Já na CA há uma alternância no sentido e não teremos mais polo e sim fases e 

neutro. Se considerarmos um gráfico da intensidade de corrente pelo tempo, 

teremos: 

 

Corrente continua constante 

 

 

Corrente alternada 

 

 

A corrente alternada, diferentemente da corrente contínua, tem sua tensão 

facilmente modificada em um transformador de tensão.  



 

Figura 2 - Transformador 
Fonte: arquivo pessoal 

 

          

Figura 3 – Transformador ( 34,5kV/690V)                 Figura 4 – Núcleo de um transformador 

Fonte: arquivo pessoal                                              Fonte: arquivo pessoal 

 

 

Com o aumento da tensão, reduzimos a intensidade de corrente, o que nos 

proporciona utilizar fios mais finos e portanto, termos menor prejuízo com o efeito 

Joule, sendo estas algumas das razões que justificam o uso da distribuição em CA. 



Se as tensões fossem mantidas altas, haveria riscos de choques fatais dentro das 

residências, por isso que no final da transmissão ela é transformada em baixa 

tensão (110 , 220 V ou o que precisar). Vale a pena lembrar que esses valores de 

tensão, da forma que mencionamos no nosso dia-a-dia, é o valor eficaz da corrente 

alternada, que para 110 V teríamos uma variação aproximada de +156V a -156V, 

o que provocaria em um resistor, um aquecimento equivalente ao uso de CC de 

110V.  

Há muitos equipamentos que para funcionar utilizam pilhas, baterias ou 

adaptadores. Estes equipamentos funcionam com CC. Os adaptadores tem como 

função reduzir a tensão (transformadores) para as mais adequadas ao circuito 

interno do equipamento e também pode fazer a conversão de CA em CC (retificador 

de corrente).  

 

 

                          Figura 5 – Carregador de notebook     Fonte: arquivo pessoal  

 

 

 

Orientações ao professor 

Aproveitar o momento para ensinar o significado dos símbolos que aparecem nos 

carregadores de celular, tablet e/ou notebook, bem como o significado de entrada 

e saída e transformador de corrente e tensão. Para isso, pode ser utilizado 

carregadores do professor ou até mesmo dos alunos. 



 

Qual o princípio de funcionamento das pilhas e baterias? 

 

As pilhas e baterias tem por função organizar a corrente elétrica no circuito ( CC) e 

fornecer (repor) energia aos elétrons, energia esta que foi transformada em outras 

formas de energia ao longo do circuito. Transforma através de um processo 

espontâneo (reações de oxirredução), energia química em elétrica. O processo de 

oxirredução se caracteriza como aquele em que há ao mesmo tempo, perda de 

elétrons por um átomo ou íon e ganho por outro. A pilha é constituída de dois 

eletrodos e um eletrolítico e a bateria é formada por várias pilhas agrupadas em 

paralelo ou série. 

As pilhas e baterias podem ser classificadas em primárias e secundárias de acordo 

com a possibilidade de recarregá-las. As primárias são aquelas que o reagente é 

consumido, ficando assim impossível a continuação da reação de oxirredução. 

Estas pilhas e baterias não podem ser recarregadas. Exemplos: Pilha seca de 

Leclanché ou pilha ácida, pilha alcalina e bateria de lítio. As pilhas e baterias 

secundárias podem ser recarregadas. Para isso, se faz necessário a utilização de 

uma ddp (diferença de potencial), fazendo com que a reação que ocorre dentro da 

pilha inverta de sentido e regenere os reagentes envolvidos na reação. São 

exemplos de pilhas secundárias: baterias de chumbo, bateria de íon lítio e pilha e 

bateria de níquel/cádmio. 

 

 

Orientações ao professor 

Para realizar as atividades de experimentação, o professor deverá iniciar com uma 

discussão sobre a montagem dos equipamentos e do material necessário, 

procurando com o auxílio dos alunos, alternativas de construção e de materias. Dar 

liberdade aos alunos para que pesquisem outras formas de se fazer a bateria, o 

motor e o gerador, dando ao aluno a possibilidade de alterações. Os equipamentos 

deverão ser montados em grupos de alunos, ficando a critério do professor se cada 

grupo fará uma ou todas as montagens.  

 



 

Professor, vamos experimentar? 

Experimentação: Bateria feitas a partir de latinhas de refrigerante. 

 

 

Figura 6 – bateria de latinhas 

Fonte: https://paranmundo.wordpress.com/2013/11/22/experimento-bateria-de-latinha/ 

 

Materiais 

2 ou mais latinhas de refrigerante (alumínio) sem a parte de cima (como um copo) 

Fio de cobre 

Fio de cobre desemcapado 

Papel toalha 

LED e/ou multímetro 

Água e sal 

 

Procedimentos 

Faça rolos de papel toalha e enrole o fio desencapado. Coloque em cada latinha 

um rolinho deste. Acrescente em cada latinha água com sal. Depois, com o fio, 

conecte o cobre do rolinho com o alumínio da outra latinha e assim sucessivamente. 

Para conectar, faça um furinho na borda da latinha, se achar necessário. Deixar 

nas latinhas das extremidades, um fio ligado ao cobre na primeira e um fio ligado 

ao alumínio na última. É neles que você instalará o LED. 

Quando o sal é dissolvido na água ele libera íons que passam a conduzir corrente 

elétrica. No alumínio ocorre perda de elétrons (oxidação) e o cobre ganha elétrons 

(redução). Para isso é necessário o oxigênio do ar. 

Experimento adaptado de: https://www.youtube.com/watch?v=T355v2v0SK8 

https://paranmundo.wordpress.com/2013/11/22/experimento-bateria-de-latinha/


 

Comentário ao professor 

- Não deixar o cobre do rolinho encostar na lata, ele deve estar bem protegido com 

o papel; 

- Pode ser acrescentado à água com sal, um pouco de água sanitária, porém 

devemos aumentar os cuidados com a manipulação. 

 

Qual o princípio de funcionamento dos geradores? 

 

O gerador, ao manter uma ddp entre seus terminais gera corrente elétrica, força 

eletromotriz que realiza trabalho sobre os portadores de cargas elétricas (elétrons-

livres/ou íons) 

O termo gerador elétrico é usado na indústria para o equipamento que converte 

energia mecânica em elétrica, podendo, de acordo com a forma que organiza a 

corrente elétrica ser chamado de dínamo (CC) ou alternadores (CA). 

O princípio de funcionamento se fundamenta na indução magnética (Faraday e 

Henry), sendo o mais simples formado pelo movimento de uma espira no plano 

perpendicular à direção das linhas de um campo magnético uniforme. Nesse caso, 

o campo magnético seria o indutor e o induzido, a bobina móvel. Para se obter 

corrente contínua, precisamos de um dispositivo chamado coletor dos dínamos, 

cuja  função é retificar a corrente. Teremos então, nos geradores, uma parte móvel 

– o rotor, e uma fixa – o estator. 

O motor elétrico e o gerador possuem o mesmo princípio de funcionamento, porém, 

o motor converte energia elétrica em mecânica. Se no gerador o movimento do 

rotor gera corrente elétrica, no motor, a corrente elétrica é quem gira o rotor.  

 

Figura 7 – Pequenos motores abertos Fonte: arquivo pessoal  



Professor, vamos experimentar? 

 

Experimentação: Princípio de funcionamento do motor. 

 

Figura 8 – motor de materiais de baixo custo 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Materiais 

Pilha grande 1,5V 

Imã 

2 alfinetes  

Bobina feita com fio de cobre esmaltado  

 

Procedimentos 

 

Fixar os alfinetes nos polos da pilha, eles funcionarão como mancais para a bobina. 

Utilizamos para isso uma bexiga, pode ser substituído por fita adesiva.   

A bobina deve ter de 5 a 10 voltas de fio de cobre, isso dependerá da espessura 

do fio.  Uma de suas extremidades deve ter o verniz que recobre o fio retirado por 

completo. Para isso, você poderá utilizar uma lixa ou estilete. A outra extremidade 

deve ser lixada apenas de um lado, deixando o verniz do outro, para que durante o 

funcionamento, o circuito possa ser aberto e fechado. O imã deve ser posicionado 

abaixo da bobina, será necessário testar para verificar a melhor posição. 

Encaixar as extremidades da bobina no alfinete e dar um “tranco”.  

Experimento adaptado de: https://www.youtube.com/watch?v=3nbDBCg6thM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3nbDBCg6thM


 

 

Comentário  ao professor: 

- O impulso inicial dado na bobina, tem por função colocá-la na posição mais 

adequada para o giro; 

- os suportes (mancais) para a bobina tem que ficar na mesma altura; 

- as posições dos polos do imãs se relacionam com o sentido do deslocamento da 

bobina, que tem o mesmo sentido das linhas de indução do campo magnético. 

- se invertermos as ligações dos terminais da pilha, a bobina inverte o sentido de 

rotação. 

 

 

 

Experimentação: Principio de funcionamento de um gerador 

 

Figura 9 – Gerador (vista lateral) 

Fonte: arquivo pessoal 

 

 

Figura 10 – Gerador (vista aérea)  

Fonte: arquivo pessoal 

 

 



Materiais 

Dois CDs ou DVDs usados 

Motor de Carrinho ou motor que abre a gaveta do DVD player  

Dois pedaços de madeira para fazer um suporte  

Um LED e/ou multímetro 

Três  pregos 

Elásticos 

Papelão ou plástico de pasta ondulada 

Arruela 

Parafuso 

 

Procedimentos 

Unir as madeiras perpendicularmente. Fixar dois pregos na parte horizontal da 

madeira, de tal forma que o motor encaixe entre eles, usando o elástico para fixar 

o motor. Cortar o papelão do tamanho do CD e fazer um sanduiche (CD, papelão 

e CD). Se for necessário cole com cola instantânea. Em um dos CDs, fixe um prego 

que servirá de manivela. No furo central do CD, coloque o parafuso e a arruela e 

fixe na madeira vertical. Os fios do motor devem ser conectados ao LED. Para ligar 

o motor ao CDs, utilize outro elástico.  

 

Experimento adaptado de: https://www.youtube.com/watch?v=TyANOy7d-kQ 

 

Comentário ao professor 

- A manivela (feita de CDs) pode ser substituída por élices, engrenagens, molinete, 

roda d’água, a vapor, etc...; 

- Os CDs devem estar bem fixos e alinhados ao motor; 

 

Construir seu próprio equipamento, utilizando materiais simples, de baixo custo ou 

sucatas, executar a experimentação, ajuda o estudante a compreender o 

funcionamento e as limitações do seu projeto. Cabe ao professor, conduzir a 

atividade para que a aprendizagem possa se efetivar da melhor forma. Após a 

https://www.youtube.com/watch?v=TyANOy7d-kQ


conclusão da prática experimental, o professor deve oferecer a sistematização do 

conteúdo. Os alunos devem realizar um relatório sobre o processo de construção 

do equipamento, anotando as dificuldades encontradas, seus interesses e 

descobertas.  

Explorar atividades experimentais apenas para prender a atenção do aluno é 

insuficiente. Estas atividades devem explorar basicamente duas dimensões do 

interesse, designadas por Laburú (2006) como apelo a satisfação de baixo nível e 

apelo a satisfação de alto nível. Quando se fala em satisfação de baixo nível, a 

motivação recorre ao bizarro, ao lúdico, a magia, a fantasia, atuando na esfera da 

gratificação sensorial, adicionado a ela o desafio em exercitar ou dominar as 

destrezas mecânicas. Por sua vez, a satisfação com apelo de alto nível, instiga a 

motivação invocando a maestria, tendo por objetivo solucionar problemas ou  

recorrer ao intelecto, controlando o ambiente experimental defrontado. (LABURÚ, 

2006) 

 

 

Como funcionam as usinas? 

 

 

Sugestão ao professor 

Dividir a sala em grupos e oferecer aos alunos papel Kraft ou embrulho para que 

cada grupo escolha uma usina e escreva, pesquisando em livros e internet, as 

vantagens e desvantagens de cada usina, bem como seu princípio de 

funcionamento. Além das usinas hidrelétrica e termoelétrica, pode ser 

acrescentado eólica, geotérmica, solar e maremotriz. 

 

 

São as usinas as responsáveis pela geração de energia elétrica, tendo no Brasil 

como principal forma, geradores que convertem energia mecânica em elétrica. 

Assim como já vimos, as usinas possuem geradores gigantescos formados a partir 

de bobinas fixas ao redor de um eixo (rotor) e o estator que é a carcaça metálica 



fixa onde estão fios enrolados. O eixo é ligado a turbina. A turbina por sua vez, 

dependendo da usina, será movida por água, vapor, vento, etc... 

 

 

Figura 11 – Réplica de eixo de uma turbina da Itaipu 
Fonte: arquivo pessoal 

 

 

 

 

Figura 12 - Hidrelétrica 

Fonte: http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1412&evento=3 
 

 

As hidrelétricas, usinas predominantes no Brasil, devido a riqueza de recursos 

hídricos, possuem reservatórios de água (represas).  

Esta água represada possui energia potencial gravitacional que vai sendo 

transformada em energia cinética, durante a passagem pelos dutos.  

Ao final de cada duto, temos uma turbina. Ao movimentar a turbina, parte da energia 

cinética é transformada no gerador em elétrica e essa água retorna ao rio.  

                 

 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1412&evento=3


 

Figura 13 – Duto da usina de Itaipu 
Fonte: arquivo pessoal 

 

É comum, encontrarmos pessoas que acreditam que a água que flui pelo 

vertedouro seja responsável pela movimentação da turbina, entretanto ela é apenas 

o controle do volume de água do reservatório. 

 

 

Figura  14 – Esquema de uma Usina  Hidrelétrica 

Fonte: http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=42&evento=2 

 

A energia elétrica, a partir de uma hidrelétrica é considerada limpa (já que não 

envolve nenhum processo de queima de combustível e não gera resíduos) e 

renovável, dependendo apenas do ciclo da água. Tem como principal desvantagem 

a inundação de extensas áreas de biomas, desapropriação de casas, as vezes 

bairros e/ou regiões. Durante o processo de alagamento para a construção do 

reservatório, matéria orgânica fica dentro da represa e submersas, geram gases 

tóxicos. Apesar de algumas usinas possuírem canais para que os peixes possam 

subir, a piracema fica prejudicada. A preocupação com a mata ciliar do rio e da 

http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=42&evento=2


represa é sempre grande, uma vez que o assoreamento prejudica o desempenho 

da usina. 

 

 

Material complementar para o professor 

O vídeo institucional de Itaipu Binacional com aproximadamente 5 minutos de 

duração pode ser utilizado para complementar o estudo sobre hidrelétricas. Ele 

mostra como ela foi construída e sua estrutura. 

Video disponível em: 

http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10618 

 

 

Figura 15 – Usina Termoelétrica 

Fonte: http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1420&evento=3 

 

 

 

Na termoelétrica precisamos aquecer a água, uma vez que o vapor produzido por 

esse aquecimento, tem por função girar a turbina. O combustível utilizado pode ser 

carvão, óleo, gás natural, resíduos da produção industrial (bagaço de cana, por 

exemplo) entre outros. 

http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10618
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1420&evento=3


 

Figura 16 – Esquema de uma Usina Termoelétrica 
Fonte: http://caroldaemon.blogspot.com.br/2013/09/como-funciona-uma-termoeletrica.html 

 
 
 
Depois de acionar a turbina/gerador (energia mecânica em elétrica) o vapor é 

resfriado em um condensador e uma vez em estado líquido, retorna a caldeira onde 

se inicia um novo ciclo. Tem como vantagem o fato de poder ser construída junto 

aos locais de consumo e apresentar tamanho pequeno se comparado com as 

dimensões de uma hidrelétrica. A energia é considerada suja, uma vez que há 

queima de material fóssil, liberando poluentes para o ar. É comum, em regiões com 

usinas termoelétricas, encontrarmos aumento na acidez da chuva. Geralmente é 

usado água do rio no condensador para resfriar o vapor. Esta água, ao retornar ao 

rio, apresenta temperatura superior a natural, podendo provocar danos a fauna e a 

flora. 

 

Figura 17: Usina Nuclear 

Fonte: http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=41&evento=2 

 

A usina nuclear é semelhante a uma termoelétrica, se considerarmos seu princípio 

de funcionamento. O que difere é a forma com que obtemos o vapor. 

http://caroldaemon.blogspot.com.br/2013/09/como-funciona-uma-termoeletrica.html
http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=41&evento=2


 

 

Figura 18: Esquema de uma Usina Nuclear 

Fonte: http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/418energianuclear.jpg 

 

 

 

No reator é onde ocorre a reação de fissão nuclear, que é a “quebra” dos átomos 

de U235 através do choque de nêutrons. A energia térmica gerada nesta reação é 

responsável pelo aquecimento da água. Assim como na termoelétrica tradicional, 

também há necessidade de água para o resfriamento do condensador.  

A energia elétrica a partir da nuclear é considerada limpa, uma vez que durante o 

seu funcionamento não utiliza de combustão, não eliminando resíduos. O que se 

vê sendo liberado é apenas vapor de água. Ocupa pequenas áreas e não depende 

de condições ambientais (sol, chuva, vento, etc...). Tem alto custo de construção, 

em razão principalmente da tecnologia de segurança empregada. Mesmo com o 

avanço na tecnologia de segurança, há sempre o risco de ter complicações no 

reator, que poderia liberar radioatividade na atmosfera e nas terras próximas. Não 

existem soluções eficientes para o descarte ou tratamento do lixo radioativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/4/418energianuclear.jpg


Sistema de Transmissão e Distribuição de energia Elétrica 

 

 

 

Figura 19: Esquema de transmissão de energia elétrica 
Fonte:http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcopel2.ns

f%2F0%2F632B3341600DD534032573EC0062C0D7 

 

O sistema de transmissão é responsável pelo transporte de energia elétrica das  

usinas (unidade de geração) até os grandes centros consumidores (cidades). 

Opera em alta tensão e baixa corrente para que a potência dissipada seja pequena 

(P = R . i2). A corrente é alternada e a frequência de 60Hz no Brasil.  

A Aneel (Agencia Nacional de Energia elétrica) é responsável pela regulamentação 

da distribuição de energia elétrica.  

O sistema de transmissão interligado (SIN – Sistema Interligado Nacional) opera 

em A1 (tensão igual ou superior a 230kV) com mais de 100 mil quilômetros de linhas 

ao longo do território nacional. A subtransmissão opera em A2 e A3 (tensão de 69 a 

138kV). 

Ao chegar aos centros de consumo passa por subestações de energia que 

rebaixam estas tensões para valores apropriados para a distribuição no município, 

geralmente 13,8 kV. Em transformadores nos poste, a tensão volta a ser rebaixada 

para os valores usuais da residência.  

 

http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcopel2.nsf%2F0%2F632B3341600DD534032573EC0062C0D7
http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcopel2.nsf%2F0%2F632B3341600DD534032573EC0062C0D7


Questões do ENEM 

 

1 - (Enem 2010) Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em 

um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas 

montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água 

para consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região, que 

possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação 

em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção 

de energia, entre as apresentadas, é a mais indicada para ser implantada nesse 

município de modo a causar o menor impacto ambiental?  

a) Termelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração.  

b) Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia.  

c) Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população.  

d) Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície 

do local.  

e) Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina 

construída. 

 

2 - (Enem 2009) O esquema mostra um diagrama de bloco de uma estação 

geradora de eletricidade abastecida por combustível fóssil. 

 

Se fosse necessário melhorar o rendimento dessa usina, que forneceria eletricidade 

para abastecer uma cidade, qual das seguintes ações poderia resultar em alguma 

economia de energia, sem afetar a capacidade de geração da usina?  

a) Reduzir a quantidade de combustível fornecido à usina para ser queimado.  



b) Reduzir o volume de água do lago que circula no condensador de vapor.  

c) Reduzir o tamanho da bomba usada para devolver a água líquida à caldeira.  

d) Melhorar a capacidade dos dutos com vapor conduzirem calor para o ambiente.  

e) Usar o calor liberado com os gases pela chaminé para mover um outro gerador. 

 

3 - (Enem 2009) A eficiência de um processo de conversão de energia é definida 

como a razão entre a produção de energia ou trabalho útil e o total de entrada de 

energia no processo. A figura mostra um processo com diversas etapas. Nesse 

caso, a eficiência geral será igual ao produto das eficiências das etapas individuais. 

A entrada de energia que não se transforma em trabalho útil é perdida sob formas 

não utilizáveis (como resíduos de calor). 

 

Aumentar a eficiência dos processos de conversão de energia implica economizar 

recursos e combustíveis. Das propostas seguintes, qual resultará em maior 

aumento da eficiência geral do processo?  

a) Aumentar a quantidade de combustível para queima na usina de força.  

b) Utilizar lâmpadas incandescentes, que geram pouco calor e muita luminosidade.  

c) Manter o menor número possível de aparelhos elétricos em funcionamento nas 

moradias.  

d) Utilizar cabos com menor diâmetro nas linhas de transmissão a fim de 

economizar o material condutor.  

e) Utilizar materiais com melhores propriedades condutoras nas linhas de 

transmissão e lâmpadas fluorescentes nas moradias 

 

4 - (Enem 2006) Na avaliação da eficiência de usinas quanto à produção e aos 

impactos ambientais, utilizam-se vários critérios, tais como: razão entre produção 



efetiva anual de energia elétrica e potência instalada ou razão entre potência 

instalada e área inundada pelo reservatório. No quadro seguinte, esses parâmetros 

são aplicados às duas maiores hidrelétricas do mundo: Itaipu, no Brasil, e Três 

Gargantas, na China.  

 

Com base nessas informações, avalie as afirmativas que se seguem.  

I. A energia elétrica gerada anualmente e a capacidade nominal máxima de geração 

da hidrelétrica de Itaipu são maiores que as da hidrelétrica de Três Gargantas.  

II. Itaipu é mais eficiente que Três Gargantas no uso da potência instalada na 

produção de energia elétrica. 

 III. A razão entre potência instalada e área inundada pelo reservatório é mais 

favorável na hidrelétrica Três Gargantas do que em Itaipu. 

 É correto apenas o que se afirma em  

a) I.     b) II.     c) III.     d) I e III.     e) II e III. 

 

5 - (Enem 2000) A energia térmica liberada em processos de fissão nuclear pode 

ser utilizada na geração de vapor para produzir energia mecânica que, por sua vez, 

será convertida em energia elétrica. A seguir está representado um esquema 

básico de uma usina de energia nuclear. 

 

 



A partir do esquema são feitas as seguintes afirmações:  

I. a energia liberada na reação é usada para ferver a água que, como vapor a alta 

pressão, aciona a turbina.  

II. a turbina, que adquire uma energia cinética de rotação, é acoplada 

mecanicamente ao gerador para produção de energia elétrica. 

III. a água depois de passar pela turbina é pré-aquecida no condensador e 

bombeada de volta ao reator.  

Dentre as afirmações acima, somente está(ão) correta(s):  

a) I.     b) II.     c) III.     d) I e II.     e) II e III. 

 

6 - (Enem 1999) A construção de grandes projetos hidroelétricos também deve ser 

analisada do ponto de vista do regime das águas e de seu ciclo na região. Em 

relação ao ciclo da água, pode-se argumentar que a construção de grandes 

represas  

a) não causa impactos na região, uma vez que quantidade total de água da Terra 

permanece constante.  

b) não causa impactos na região, uma vez que a água que alimenta a represa 

prossegue depois rio abaixo com a mesma vazão e velocidade.  

c) aumenta a velocidade dos rios, acelerando o ciclo da água na região.  

d) aumenta a evaporação na região da represa, acompanhada também por um 

aumento local da umidade relativa do ar.  

e) diminui a quantidade de água disponível para a realização do ciclo da água. 

 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 3 QUESTÕES:  

Na figura a seguir está esquematizado um tipo de usina utilizada na geração de 

eletricidade. 

 

 



7 - (Enem 1998) A eficiência de uma usina, do tipo da representada na figura 

anterior, é da ordem de 0,9, ou seja, 90% da energia da água no início do processo 

se transforma em energia elétrica. 

A usina Ji-Paraná, do Estado de Rondônia, tem potência instalada de 512 milhões 

de watts, e a barragem tem altura de aproximadamente 120m. A vazão do Rio Ji-

Paraná, em litros de água por segundo, deve ser da ordem de:  

a) 50     b) 500     c) 5.000     d) 50.000     e) 500.000  

  

8 - (Enem 1998) No processo de obtenção de eletricidade, ocorrem várias 

transformações de energia. Considere duas delas: 

 I. cinética em elétrica  

II. potencial gravitacional em cinética Analisando o esquema anterior, é possível 

identificar que elas se encontram, respectivamente, entre:  

a) I - a água no nível h e a turbina, II - o gerador e a torre de distribuição.  

b) I - a água no nível h e a turbina, II - a turbina e o gerador.  

c) I - a turbina e o gerador, II - a turbina e o gerador. 

 d) I - a turbina e o gerador, II - a água no nível h e a turbina.  

e) I - o gerador e a torre de distribuição, II - a água no nível h e a turbina.  

 

9 - (Enem 1998) Analisando o esquema, é possível identificar que se trata de uma 

usina: 

 a) hidrelétrica, porque a água corrente baixa a temperatura da turbina. 

 b) hidrelétrica, porque a usina faz uso da energia cinética da água.  

c) termoelétrica, porque no movimento das turbinas ocorre aquecimento.  

d) eólica, porque a turbina é movida pelo movimento da água.  

e) nuclear, porque a energia é obtida do núcleo das moléculas de água. 

 

10 - (Enem cancelado 2009) Considere a ação de se ligar uma bomba hidráulica 

elétrica para captar água de um poço e armazená-la em uma caixa d’água 

localizada alguns metros acima do solo. As etapas seguidas pela energia entre a 

usina hidroelétrica e a residência do usuário podem ser divididas da seguinte forma:  

 



I — na usina: água flui da represa até a turbina, que aciona o gerador para produzir 

energia elétrica;  

II — na transmissão: no caminho entre a usina e a residência do usuário a energia 

elétrica flui por condutores elétricos;  

III — na residência: a energia elétrica aciona um motor cujo eixo está acoplado ao 

de uma bomba hidráulica e, ao girar, cumpre a tarefa de transferir água do poço 

para a caixa.  

 

As etapas I, II e III acima mostram, de forma resumida e simplificada, a cadeia de 

transformações de energia que se processam desde a fonte de energia primária 

até o seu uso final. A opção que detalha o que ocorre em cada etapa é: 

 

 a) Na etapa I, energia potencial gravitacional da água armazenada na represa 

transforma-se em energia potencial da água em movimento na tubulação, a qual, 

lançada na turbina, causa a rotação do eixo do gerador elétrico e a correspondente 

energia cinética, dá lugar ao surgimento de corrente elétrica. 

 b) Na etapa I, parte do calor gerado na usina se transforma em energia potencial 

na tubulação, no eixo da turbina e dentro do gerador; e também por efeito Joule no 

circuito interno do gerador.  

c) Na etapa II, elétrons movem-se nos condutores que formam o circuito entre o 

gerador e a residência; nessa etapa, parte da energia elétrica transforma-se em 

energia térmica por efeito Joule nos condutores e parte se transforma em energia 

potencial gravitacional.  

d) Na etapa III, a corrente elétrica é convertida em energia térmica, necessária ao 

acionamento do eixo da bomba hidráulica, que faz a conversão em energia cinética 

ao fazer a água fluir do poço até a caixa, com ganho de energia potencial 

gravitacional pela água.  

e) Na etapa III, parte da energia se transforma em calor devido a forças dissipativas 

(atrito) na tubulação; e também por efeito Joule no circuito interno do motor; outra 

parte é transformada em energia cinética da água na tubulação e potencial 

gravitacional da água na caixa d’água. 
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