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APRESENTAÇÃO 
Considerando a realidade escolar que venho encontrando, onde a falta 

de interesse dos alunos e a dificuldade da compreensão de alguns conceitos 

físicos são perceptíveis, esta Produção Didático-Pedagógico tem a intenção de 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem baseada em reflexões teóricas 

realizadas durante o processo de formação continuada PDE. 

O material está separado por atividades a serem desenvolvidas pelos 

alunos, podendo ser impressa e entregue aos mesmos, na sua totalidade ou 

apenas ser utilizado parcialmente, com a realização de atividades específicas 

selecionadas previamente pelo professor. 

A Unidade Didática traz o resultado de toda uma pesquisa relacionada 

as aulas de Física e principalmente a exploração de atividades experimentais 

no ambiente escolar, como também a utilização de objetos de aprendizagem. 

Para despertar o interesse do aluno foi escolhido o conteúdo Energia, mas com 

uma perspectiva diferente daquela estudada no 1ºAno do Ensino Médio. 

Os materiais utilizados nos experimentos, em sua maioria, estavam 

dispostos no Laboratório de Física, o que acabou facilitando a elaboração do 

projeto, tendo em vista que o mesmo reflete a realidade escolar no Colégio 

Estadual Padre Silvestre Kandora, situado na capital do Estado, no bairro São 

Braz. 

A finalidade desta Produção Didático-Pedagógica é auxiliar o professor, 

na elaboração de suas aulas, com um material prático e contextualizado, 

buscando melhorar a compreensão dos alunos com relação a geração de 

energia elétrica com fontes renováveis Hidrelétrica, Eólica e Solar por meio de 

experimentações, simuladores, animações, vídeos, textos e questões de 

acompanhamento de aprendizagem. 

Conhecendo a realidade escolar e considerando o número reduzido de 

aulas, considero que o material pode ser usado como um projeto à parte ou 

como um aprofundamento de uma prática pedagógica realizado pelo professor 

com a finalidade de atingir uma aprendizagem significativa. 
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ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 
Caro professor, este material foi dividido em três partes, reunindo as 

atividades práticas relacionadas a geração de energia por meio de fontes 

renováveis. É importante o professor sempre estar apresentando as partes 

teóricas que envolvem os assuntos abordados, seja ele um conceito já visto 

pelo aluno ou não, pois o material não contempla esta parte teórica, que pode 

ser vista, em partes, no projeto pedagógico. 

Em cada uma das três partes, a produção começa com questões 

investigativas para saber os conceitos prévios que o educando possui sobre o 

assunto.  

Na primeira parte o tema selecionado foram as Hidrelétricas, por ser a 

mais comum no Brasil, possibilitando discussões que podem ser pesquisadas e 

verificadas na mídia.  

Todas as atividades trazem os objetivos e a metodologia utilizada, mas 

nada impede que o professor faça adaptações de acordo com sua realidade, 

podendo fazer recortes e até complementar com outras metodologias. 

Os experimentos podem ser montados pelos alunos em grupos ou 

demonstrado pelo professor e depois realizar as devidas discussões 

pertinentes ao assunto. 

Os protótipos de estudo também podem ser montados pelos alunos ou 

pelo professor, neste caso deixando apenas que os alunos explorem os 

protótipos por meio dos roteiros de estudo. 

O professor deverá ficar atento ao desenvolvimento das aulas e 

sempre que necessário, utilizar aulas expositivas para ajudar os educandos na 

compreensão de certos fenômenos específicos. 

No final de cada parte você terá um questionário de verificação de 

aprendizagem, no qual será possível observar a evolução adquirida no 

processo, tornando possível uma reflexão em torno da aprendizagem do aluno. 

Espero que este material esteja de alguma maneira ajudando os 

professores na sua prática profissional e melhorem o interesse e a 

compreensão dos alunos na disciplina de Física e que possam ser aplicadas, 

pelo menos parcialmente, em suas realidades escolares. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 

 

No mundo moderno, a energia elétrica tornou-se indispensável, tendo 

uma ampla aplicação em nosso cotidiano. Mas afinal o que é Energia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É difícil definir Energia em uma simples frase, mas o que temos certeza é que 

ela é fundamental em nossas vidas e podem ser extraídas de diversas fontes. No 

Brasil a fonte de energia mais utilizada é a Hídrica por meio das Usinas Hidrelétricas, 

que é uma fonte de energia renovável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Você já imaginou ficar sem energia 

elétrica por um mês? O quanto isto 

afetaria a sua vida? 

Existem diferentes designações e qualificações 

para a palavra Energia. Podemos citar algumas 

delas como: energia elétrica, energia química, 

energia mecânica, energia térmica, energia 

radiante, energia potencial... 

Fontes de Energia Não Renováveis 

São aquelas que estão presentes na natureza mas de forma 

limitada. 

Exemplos: Petróleo, Gás Natural, Carvão mineral, Combustíveis 

nucleares,... 

Fontes de Energia Renováveis 

São aquelas que vem de recursos naturais que são naturalmente 

reabastecidos. 

Exemplos: Hídrica, Solar, Eólica, Geotérmica, Biomassa,... 
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PARTE 1 - USINAS HIDRELÉTRICAS 
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INTRODUÇÃO - USINAS HIDRELÉTRICA 
 

O Brasil, devido as suas características geográficas, possui um elevado 

potencial hidrelétrico. Segundo Abbud e Tancredi (2010), o potencial energético 

do Brasil é uma das suas maiores riquezas, devido a grande disponibilidade 

hídrica, o que fornece geração de energia renovável. Segundo estudos o Brasil 

apresenta o maior potencial hidrelétrico do mundo, e deste, cerca de 50% 

ainda esta a ser explorado. 

A construção de usinas hidrelétricas, com suas respectivas barragens é 

um tema muito polêmico onde encontramos alguns autores que consideram 

que as mesmas proporcionam o desenvolvimento social e econômico enquanto 

outros alegam que as mesmas provocam impactos sociais e ambientais, 

ocasionando a destruição do meio ambiente  
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ATIVIDADE 1 - QUESTÕES DIAGNÓSTICAS 
 

 

 

 

 

 

Conteúdos: Energia Hidrelétrica 

Tempo previsto: 1 hora - aula 

Objetivo: Verificar os conhecimentos prévios dos alunos. 

Metodologia:  Em grupo ou individualmente, os alunos deverão responder 

questões sobre energia elétrica e sua geração nas Usinas Hidrelétricas. Após 

alguns minutos serão apresentados e debatidos as questões com toda a turma. 

QUESTIONÁRIO 

1) De onde vem a energia elétrica que consumimos em nossas casas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

2) Você já deve ter ouvido falar em Usinas Hidrelétricas. Escreva o que você 

sabe do processo de geração de energia nessas Usinas. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

3) Assinale com um X as palavras que referem-se a partes de uma Usina 

Hidrelétrica. 

   Reservatório 

  Ventilação 

  Foz 

  Sistema de captação de água 

Chegou a hora de você mostrar o que sabe sobre 

as Usinas Hidrelétricas!! 
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  Casa de força 

  Condensador 

  Vertedouro 

  Subestação  

  Caldeiras 

  Geradores 

  Transformadores 

  Reator 

  Canal de fuga 

  Nascente 

  Turbinas 

 

4) Uma Usina Hidrelétrica pode causar alguns impactos ambientais. Cite pelo 

menos um impacto ambiental relacionado à construção de Usina Hidrelétricas. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

5) Se você fosse um ministro de Minas e Energia de um país, que aspectos 

levaria em consideração se tivesse que propor um programa para a produção 

de energia elétrica para esse local? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

6) Explique com suas palavras todos os itens assinalados na questão 3. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________. 
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ATIVIDADE 2 - USINA BELO MONTE 
 

Usina Belo Monte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos: Geração de Energia 

Tempo previsto: 2 horas - aula 

Objetivo: Discutir um tema atual relacionado a construção da Usina Belo 

Monte e suas implicações.  

Metodologia:  Os alunos realizarão a leitura de dois textos e assistirão vídeos 

relacionados a Usina de Belo Monte. A turma será separada em grupos com 

alunos a favor da construção da usina e alunos contra, para debaterem 

apresentando justificativas para o posicionamento do grupo. 

Material: 

 

Texto 1 

A opção pelas usinas hidrelétricas  

Destaque do Texto 

 

" No Brasil, a produção da energia elétrica está baseada, majoritariamente, 
nos empreendimentos hidrelétricos, considerados mais viáveis 

economicamente, em função da grande quantidade de quedas de água 
disponíveis no país." 

José Roberto da Rocha Bernardo Disponível 

em:https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9TXROT1ZGLVV1SEE/view?usp=sharing 

 

Você já ouviu falar da Usina Belo Monte? A Usina 

Belo Monte está em processo de construção, 

localizada no Rio Xingu, no Sudeste do Pará. Cinco 

de suas turbinas já estão funcionando. A previsão é 

que ela esteja totalmente concluída em 2019. Ela 

será a quarta maior Hidrelétrica do Mundo, gerando 

cerca de 11.200 MW, podendo atender 60 milhões 

de pessoas. 

https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9TXROT1ZGLVV1SEE/view?usp=sharing
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Texto 2 

Quais são as vantagens e desvantagens de Belo Monte? 

Tiago Cordeiro, Alexandre Versignassi, Renata Steffen e Horácio Gama. Revista Super 

interessante. Edição 299 - Dezembro de 2011 (Disponível em: 

http://super.abril.com.br/ideias/quais-sao-as-vantagens-e-desvantagens-de-belo-monte ) ou 

(https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9LVN0SjdVak5ucXM/view?usp=sharing) 

 

Destaque do Texto 

ARGUMENTOS CONTRA 

 640 km2 é a extensão da área alagada, que equivale a 1/3 da 

cidade de São Paulo 

 A obra vai obrigar a realocação de 5 988 famílias.  

 Para a construção do canal, serão removidos 100 milhões de m3 

de floresta, que encheriam 40 mil piscinas olímpicas 

 Índios ameaçados 

ARGUMENTOS A FAVOR 

 Energia barata 

 Mil chuveiros ligados por uma hora dão um megawatt-hora 

(MWh). Em Belo Monte, 1 MWh custará R$ 22. Essa energia 

tirada de uma usina eólica custaria R$ 99. De uma solar, quase 

R$ 200. 

 Para igualar a produção de Belo Monte, seriam necessários 

3 700 torres de energia eólica 

49,9 milhões de placas de energia solar 

 O Brasil precisa de mais energia.  

 As cidades próximas às usinas enriquecem -  

 

Vídeo 1 

Apresentação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte - Companhia Norte 

Energia 

https://www.youtube.com/watch?v=U6VNKvL1cMQ 

 

Vídeo 2 

A Batalha de Belo Monte - Especial TV Folha 

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

http://super.abril.com.br/ideias/quais-sao-as-vantagens-e-desvantagens-de-belo-monte
https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9LVN0SjdVak5ucXM/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=U6VNKvL1cMQ
https://www.youtube.com/watch?v=CUqGWNYzSIQ
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ATIVIDADE 3 - ENERGIA POTENCIAL 
 

Energia potencial 

 

Em sistemas mecânicos, a energia pode assumir basicamente duas 

formas de energia: a cinética e a potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagine as seguintes situações: 

1) Você sobe em uma árvore para pegar alguns frutos, e quando está 

lá deixa escapar um dos frutos de sua mão. Não é difícil de imaginar que ele irá 

cair em direção ao chão. Observe que ele estava parado, sua velocidade e 

energia cinética eram nulas. A sua queda, como também a variação de sua 

velocidade e sua energia cinética estão associados a um tipo de energia 

armazenada, que chamamos de energia potencial gravitacional. 

2) Você está com um elástico de dinheiro e aplica uma força para 

esticá-lo, causando um deformação no mesmo. Coloca-se um papel na parte 

esticada do elástico, fazendo como em um estilingue. Ao soltar o elástico, o 

papel voa e a tendência é que o elástico volte ao seu tamanho inicial. Essa 

tendência de tentar retornar o seu estado inicial está associado a uma energia 

que chamamos de energia potencial elástica. 

Observe que nas duas situações, a energia armazenada foi capaz de 

colocar os objetos em movimento. 

Energia cinética 

A energia que os corpos apresentam quando estão em 

movimento é denominada energia cinética 

Energia potencial 

A energia que é capaz de colocar um corpo em movimento é 

denominada energia potencial. Podemos citar como exemplos a 

energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica e a 

energia potencial elétrica. 
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Conteúdos: Energia potencial gravitacional e Energia potencial elástica 

Tempo previsto: 1 hora - aula 

Objetivo: Elaborar experimentos de fácil realização para entender os conceitos 

de energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. 

Metodologia: Os alunos, em dupla, realizarão dois experimentos que facilitem 

a compreensão do conceito de energia potencial.  

Materiais: 

Experimento 1 - Energia potencial gravitacional 

1 Lata 

1 unidade papel de seda 

1 bola de gude 

1 elástico de dinheiro 

Como Fazer:  

Coloque um pedaço de papel de seda sobre a lata, prendendo-o com um 

elástico. Eleve a bola de gude a 1m acima da lata e solte-a. Observe o que 

acontece com o papel de seda. 

 

 
Figura 1 - Materiais 

Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 2 - Experimento 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
 

Chegou a hora de ver na prática como 

isso funciona. Vamos as atividades 

experimentais!!! 
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Atividade 

1) De onde vem a energia capaz de realizar este trabalho? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

2) Determine a energia potencial gravitacional da bola de gude, considerando 

como referencial a superfície do papel crepom que está preso sobre a lata. 

Para isso preencha os dados abaixo. (Use g = 9,8 m/s2) 

massa da bolinha de gude (em kg): ______ 

altura da bola de gude (em m): ______ 

Lembre-se que E = m.g.h 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

Experimento 2 - Energia potencial elástica 

2 palitos de churrasco 

2 CD/DVD  

2 arruelas 

2 elásticos de dinheiro 

1 rolo de papel higiênico 

1 fita adesiva 

Como Fazer:  

Corte um dos palitos de churrasco obtendo um pedaço de aproximadamente 

7cm. Passe os elásticos pelo pedaço de palito e prenda em um dos CD com 

fita adesiva (figura 4). Passe os elásticos por dentro do rolo, pelo meio do CD e 

pelas duas arruelas, fixando-o com o outro palito de churrasco que está inteiro. 

Agora gire o palito algumas vezes para torcer o elástico. Solte no chão e 

verifique o que acontece. 
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Figura 3 - materiais 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 4 - Parte fixa 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Experimento 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Link do experimento: 

https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9QUNPQmdDdEQwd2c/view?us

p=sharing 

Atividade 

1) De onde vem a energia capaz de realizar o movimento? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

2) Assinale a alternativa que melhor completa a frase: 

A energia potencial elástica está associado à ______________ 

  posição de um corpo 

  deformação de um corpo 

  temperatura de um corpo 

  dimensão de um corpo  

https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9QUNPQmdDdEQwd2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9QUNPQmdDdEQwd2c/view?usp=sharing


18 
 

ATIVIDADE 4 - LOOPING 
 

Conservação de Energia 

Há muito tempo, os cientistas perceberam que a quantidade de energia 

de um sistema isolado é uma grandeza invariável, ou seja, a energia total do 

sistema sempre se conserva. Mas é importante entender que nem sempre a 

energia Mecânica se conserva, podendo esta se transformar em outras formas 

de energia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos: Conservação de Energia 

Tempo previsto: 1 hora - aula 

Objetivo:. Compreender os conceitos de transformação e conservação de 

energia por meio da experimentação 

Metodologia:  Os alunos construirão um looping e serão desafiados a achar o 

ponto onde possui energia suficiente para que a bola de gude caia ao atingir o 

ponto mais alto do looping. 

 

Princípio Universal da Conservação de energia 

Quando somamos todas as modalidades de energia envolvidas 

em um sistema de corpos, antes e depois de certo fenômeno, 

verificamos que a energia total do sistema permanece constante. 

Você sabia que as usina hidrelétricas convertem a 

energia cinética das águas em energia elétrica? É 

importante destacar que nem todo energia cinética 

é transformada em energia elétrica, ocorrem 

perdas no processo, onde a energia cinética é 

dissipada em outras formas de energia, como 

energia térmica e energia sonora. 

Então agora é sua fez de perceber na prática 

como a energia potencial em um Looping, se 

transforma em energia cinética e outras formas de 

energia. 
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Materiais: 

2 m de cano PVC de 20mm de diâmetro 

1 Cotovelo de PVC de 20mm de diâmetro 

Tê 90º cano PVC de 20mm de diâmetro 

1,90m de trilha de cortina de caminhão 

Três "cap" (tampa) de cano PVC de 20mm de diâmetro 

1 Parafuso com arruela e porca 

1 chave de fenda 

1 tesoura 

1 fita adesiva 

1 bolinha (retirado de rolamento de bicicleta) 

 

Como Fazer:  

Corte o cano de 2m em 4 pedaços com medidas de 1m, 50cm, 25cm e 25cm. 

Encaixe os dois canos de 25cm com o tê, formando uma reta e o de 1m 

completando o tê. Por último uso o cotovelo para conectar o conjunto com o 

cano de 50cm. Está pronta a sua base do looping (figura 7). Para não deixar as 

extremidades abertas, encaixe os caps nos orifícios. Faça um furo na 

extremidade do cano que ficou na vertical e na trilha de cortina para parafusar 

um no outro. Modele a trilha com o propósito de construir um caminho com um 

looping. Para terminar a fixação use cola e fita adesiva. 

 

Figura 6 - Materiais 
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 7 - Base 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 8 - Fixação da trilha 
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 9 -Looping 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

Link do Experimento: 

https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9RUxlOFR5V2pHQzQ/view?usp

=sharing 

 

Atividade 

1) Em grupos encontrar a altura exata em que a bolinha deve ser abandonada 

para que na altura máxima do looping ela perca o contato com e a trilha e caia 

dentro de um copo que é segurado por um dos alunos do grupo, nesta posição. 

Altura: ______ 

2) Determine a energia potencial gravitacional da bolinha no ponto localizado 

no item anterior, e qual seria a energia potencial gravitacional no ponto mais 

alto do looping. Use g = 9,8m/s2 . (Lembre-se Ep=m.g.h). 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

3) Considerando a conservação de energia podemos dizer que uma parte da 

energia inicial foi dissipada na forma de outras energias. Determine essa 

energia dissipada utilizando os dados do item anterior. 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

.  

https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9RUxlOFR5V2pHQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9RUxlOFR5V2pHQzQ/view?usp=sharing
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ATIVIDADE 5 - GERADOR DE ELETRICIDADE 
 

Experimento de Oerted 

Hans Christian Oersted foi um pesquisador que realizou diversos 

experimentos onde um deles em especial, mostrava que a agulha de uma 

bússola na proximidade de uma corrente elétrica sofria um deflexão magnética, 

passando a orientar-se perpendicularmente ao condutor por onde passava a 

corrente. Conseguiu concluir que assim como os imãs, toda corrente elétrica 

gera um campo magnético no espaço que a envolve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indução eletromagnética 

Assim como uma corrente elétrica gera um campo magnético ao redor 

do condutor, é possível você gerar uma corrente elétrica à partir de um campo 

magnético.  

Um cientista chamado Michael Faraday descobriu o que denominamos 

de indução eletromagnética, o que possibilitou a invenção dos geradores 

mecânicos de energia elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você sabia que na Antiguidade nem se suspeitava 

da relação entre eletricidade e magnetismo? Com 

diversas pesquisas foi possível entender melhor 

esta relação e construir coisas que não existem na 

natureza como o eletroímã, motores e geradores. 

Os geradores das Usinas Hidrelétricas podem ser 

explicados pela interação eletromagnética. 

Quando o fluxo magnético varia na superfície 

de uma espira, surge na espira uma corrente 

elétrica, denominada corrente elétrica 

induzida. O sentido da corrente induzida é tal 

que, por seus efeitos, opõe-se à causa que lhe 

deu origem 
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Conteúdos: Experimento de Oersted e Indução Eletromagnética 

Tempo previsto: 2 horas - aula 

Objetivo:.Verificar a relação existente entre corrente elétrica e magnetismo e 

compreender o princípio do funcionamento de um gerador  

Metodologia:Uma atividade que será realizada em grupo, os alunos primeiro 

irão realizar o experimento de Oersted e em seguida deverão verificar o 

processo de indução eletromagnética (Lei de Faraday) utilizando apenas um 

imã, uma bobina e um multímetro. 

 

Materiais: 

Experimento 1 - Experimento de Oersted 

1 Bússola 

Um metro de fio de cobre 

3 LEDs 

1 Fonte de 12V 

2 cabos, um preto e outro vermelho (banana - jacaré) 

1 protoboard 640 pinos 

Faraday observou que quanto mais rápido é a 

variação do fluxo magnético, maior é a força 

eletromotriz induzida (f.e.m.).  

Então agora quero desafiá-los a reproduzir o 

experimento de Oersted e com um imã e uma 

bobina conseguir gerar o maior f.e.m. possível 

considerando os conceitos físicos descobertos por 

Faraday. 

O que é uma força eletromotriz (f.e.m.) 

Quando afastamos ou aproximamos um imã de uma bobina 

podemos, com um galvanômetro, observar que aparecerá uma 

corrente elétrica na bobina. A corrente que aparece na bobina é 

chamada de corrente induzida e o trabalho realizado por 

unidade de carga durante o movimento dos portadores de carga 

que constituem essa corrente denominamos de força 

eletromotriz induzida 
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Como Fazer? 

Enrole o fio na Bússola dando umas seis voltas. Ligue uma extremidade do fio 

no lado negativo da fonte. Associe três LEDs em paralelo. Ligue a outra 

extremidade do fio, que foi enrolado na bússola, na perna negativa dos LEDs 

que estão associados. Na perna positiva dos LEDs, conecte a parte positiva da 

fonte. Faça a tensão variar e verifique o que acontece na bússola. 

 

Figura 10 -Materiais 
Fonte: Elaborada pelo autor 

Figura 11 - Experimento 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
 

Link do experimento:  

https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9RUxlOFR5V2pHQzQ/view?usp

=sharing 

ATIVIDADE 

1) Com o experimento de Oersted é possível verificar uma relação entre: 

  Calor e luminosidade 

   Corrente elétrica e magnetismo 

  Gravidade e luminosidade 

  Corrente elétrica e gravidade 

 

2) A tendência do ponteiro, que indica o Norte da bússola, quando realizado o 

experimento é: 

  Continuar apontando para o Norte 

  Permanecer na posição inicial 

  Apontar para o Sul Geográfico 

  Formar um ângulo de 90º com o fio enrolado na bússola. 

https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9RUxlOFR5V2pHQzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9RUxlOFR5V2pHQzQ/view?usp=sharing


24 
 

Experimento 2 - Lei de Faraday 

1 bobina 1200 espiras 

1 imã  

1 multímetro 

 

Como Fazer? 

Um aluno de cada grupo irá pegar um imã e buscar atingir a maior f.e.m. que 

será registrada em um multímetro que está ligado a uma bobina de 12000 

espiras. Todos os outro alunos deverão observar o desempenho de seus 

colegas. 

 
Figura 12 - Materiais 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

ATIVIDADE 

1) Façam uma análise e comparem o que teve de diferente entre o aluno que 

conseguiu a maior diferença de potencial e o que conseguiu a menor diferença 

de potencial. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

2) Marque um X no item que melhor completa a frase. 

Nesta experiência podemos notar que ao variar o fluxo magnético em uma 

bobina esta apresentava a presença de uma _________________________. 

  capacidade térmica 

  corrente elétrica 

  energia potencial 

  partícula neutra  
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ATIVIDADE 6 - LABORATÓRIO ELETROMAGNETISMO DE FARADAY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora vamos estudar com um laboratório virtual, 

que além de nos dar condições de realizemos 

nossos experimentos, permite visualizar alguns 

detalhes que não foi possível nas atividades 

práticas, como o sentido dos elétrons no condutor, 

a forma como uma lâmpada acende quando 

aproximamos e afastamos o imã da solenóide e os 

vetores do campo magnético do imã. 

Você saberia me dizer se a corrente 

elétrica que chega a sua casa é uma 

corrente contínua ou alternada? 

Corrente elétrica 

Corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas. 

Corrente elétrica eletrônica é o movimento ordenado de elétrons. 

Esta corrente pode ser alternada ou contínua. 

Corrente contínua: quando os elétrons se movimentam em um 

único sentido. Podem ser encontradas, por exemplo, em pilhas e 

baterias. 

Corrente alternada: quando os elétrons mudam de 

constantemente de sentido. Quando falamos que a frequência de 

uma corrente alternada é de 60 Hz, significa que ela muda o seu 

sentido 60 vezes por segundo. 
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Conteúdos: Experimento de Faraday, solenóide e gerador. 

Tempo previsto: 1 hora - aula 

Objetivo:. Entender o processo de geração de energia por meio de OA 

(Objetos de Aprendizagem) 

Metodologia: Em grupos, os alunos serão encaminhados ao Laboratório de 

informática onde terão acesso ao programa. Será passado uma atividade com 

questões sobre eletromagnetismo onde os alunos deverão responder por meio 

de interação com o programa. 

Material: Programa Laboratório de Eletromagnetismo de Faraday 

Disponível no link: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/faraday 

 
 

 

 

 

 

Imagem 1 - Laboratório de Faraday 
Fonte: Imagem elaborada pelo autor do programa retirado do site do PHET 

 
 

ATIVIDADE 

1) Selecione a opção solenóide e com o mouse movimento o imã aproximando 

e afastando do solenóide. Observe o que acontece e responda as questões 

abaixo, marcando um X na resposta correta: 

 

a) Quando você está variando a posição do imã com relação a solenóide, a 

lâmpada começa a brilhar. Isto ocorre devido ao surgimento de: 

   uma força cinética na solenóide 

   uma corrente elétrica induzida na solenóide 

   um fluxo magnético no imã 

   fótons na lâmpada 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/faraday
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b) Se você abandonar o imã bem no centro da solenóide, poderá verificar que: 

   a lâmpada permanecerá brilhando devido ao campo magnético do imã. 

   a lâmpada piscará devido ao fluxo do campo magnético. 

   a lâmpada permanecerá apagada, pois não há variação do fluxo 

magnético na solenóide. 

   a lâmpada permanecerá apagada, pois o campo magnético do imã não 

consegue alcançar a parte superior da lâmpada. 

 

c) Se movimentarmos o imã para cima e para baixa a lâmpada: 

   permanecerá apagada. 

   piscará desde que você esteja próximo da solenóide. 

   ficará acesa por tempo integral. 

   acende quando o imã sobe e apaga quando o imã desce. 

  acende quando o imã desce e apaga quando o imã sobe. 

 

d) Quanto maior a velocidade que o imã se aproxima e se afasta da solenóide: 

   menor será a intensidade da corrente na solenóide. 

   menor a variação do fluxo magnético na solenóide. 

   maior sua capacidade de armazenar energia. 

   maior será o brilho da lâmpada. 

 

e) A corrente elétrica gerada quando afastamos e aproximamos várias vezes o 

imã da solenóide é: 

   uma corrente contínua, igual a fornecida pela companhias elétricas. 

   um corrente contínua, diferente da fornecida pelas companhias elétricas. 

   uma corrente alternada, igual a fornecida pelas companhias elétricas. 

   uma corrente alternada, diferente da fornecida pelas companhias elétricas 
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ATIVIDADE 7 - ANIMAÇÃO DE UMA USINA HIDRELÉTRICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos: Fonte de Energia Renovável (Usina Hidrelétrica). 

Tempo previsto: 1 hora - aula 

Objetivo:. Entender o processo de geração de energia em uma Usina 

Hidrelétrica. 

Metodologia: Em grupos, os alunos serão encaminhados ao Laboratório de 

informática para visualizarem o funcionamento de uma Usina Hidrelétrica. Os 

alunos deverão responder um questionário sobre as partes que compõe uma 

Usina Hidrelétrica. 

Material: Simulador de uma Usina Hidrelétrica 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/5034/index.html?

sequence=5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 2 - Simulador da Usina Hidrelétrica 
Fonte: Imagem elaborada pelo autor do programa retirado do site do MEC 

 

 

Com a animação poderemos entender um pouco 

melhor de como funciona uma Usina Hidrelétrica e 

quais são suas partes fundamentais. 

 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/5034/index.html?sequence=5
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/5034/index.html?sequence=5
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ATIVIDADE 

1) Relaciona as colunas corretamente: 

COLUNA 1 

(1) Reservatório 

(2) Vertedouro 

(3) Sistema de Captação de água 

(4) Casa de força 

(5) Subestação elevadora 

(6) Canal de fuga 

COLUNA 2 

   Por meio dele, a água é devolvida para leito do rio. 

   Possui transformadores que elevam a tensão da energia recebida para 

transportar a longas distâncias 

   Possui turbinas e geradores. 

   É formado pelo represamento das águas de um rio 

   Controla o nível de água dos reservatórios. 

  Conduz a água do reservatório até as turbinas. 
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ATIVIDADE 8–CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO DA USINA HIDRELÉTRICA 
 

 

 

 

 

 

Conteúdos: Fonte de Energia Renovável (Usina Hidrelétrica). 

Tempo previsto: 4 horas - aula 

Objetivo:. Construir um protótipo de uma Usina Hidrelétrica 

Metodologia: Em grupos, os alunos deverão fazer uma pesquisa e construir 

um protótipo de uma Usina Hidrelétrica. Os grupos deverão construir no 

laboratório ou em casa, tendo duas semanas de tempo para isso, sendo que o 

professor terá 3 horas-aula para explicar e auxiliar na montagem e 1 hora-aula 

depois para auxiliar nos ajustes finais do protótipo e apresentação do protótipo. 

Material:  

1 balde 

1 Recipiente arquivo plástico 

2 metros de mangueira transparente 

2 torneira de bebedouro de água 

4 imãs anel 35 mm de diâmetro 

1 bobina 12.000 espiras 

2 pedaços de cano PVC de 20mm (15mm de comprimento) 

1 pedaço de isopor 15cm X15cm 

1 pedaço de isopor 6cm X 6cm 

1 tubo de cola de silicone 

2 arruelas de 25mm de diâmetro 

12 colheres de plástico 

2 cd/dvd 

40cm de cano de metal 10mm de diâmetro 

Chegou a hora de montarmos nosso protótipo da 

Usina Hidrelétrica. Preste atenção nos detalhes da 

montagem, pois isso pode fazer a diferença no 

final. 
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1 pistola de cola quente 

2 pedaços com 6 cm de comprimento de fio de cobre 2,5mm 

1 caixa de durapoxi 

1 pincel atômico 

1 estilete 

1 transferidor 

 

Como Fazer? 

Começaremos montando a turbina. Pegue um CD/DVD e com o transferidor 

marque doze pontos separados por um ângulo de 30º. 

Figura 13 - Materiais 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 14 -  Pontos 30º 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Ligue de dois em dois pontos fazendo retas que passam pelo centro do 

CD/DVD. Passe cola quente nas retas e cole as doze colheres.  

 

Figura 15 - Unindo os pontos 
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 16 - Colheres coladas 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Com o outro CD/DVD desenhe uma circunferência de mesmo diâmetro do 

CD/DVD no isopor de 15 cm x 15 cm. Divida o isopor em 12 pedaços 

semelhantes, como costuma cortar uma pizza, com praticamente o mesmo 

tamanho. Encaixe estes pedaços de isopor entre as colheres coladas.  

 

Figura 17: Doze partes 
Fonte: Elaborada pelo autor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18: Encaixe entre colheres 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
 

Passe cola quente e cole o outro CD/DVD sobre o isopor. Passe o tubo de 

metal pelo meio dos CDs/DVDs e fixe com durapox. Para ficar com uma visual 

mais bonito este conjunto pode ser pintado com spray de tinta preta.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 - Cola do CD/DVD 
Fonte: Elaborada pelo autor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 - Fixação do eixo 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
 
 

 

O próximo passo é fazer um orifício no balde e no recipiente de arquivo onde 

serão encaixados as duas torneiras de bebedouro. Deve-se cortar a parte da 

frente das torneiras, aproveitado o restante para colocar nos orifícios. Para 

conseguir um bom encaixe, utilize os pedaços de cano PVC de 15mm de 

comprimento. No balde a altura do furo deve ser próxima a base, já no 

recipiente, o furo deve ficar uns 15cm acima da base. 
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Figura 21 - Recipientes com furo 
Fonte: Elaborada pelo autor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 - Torneiras serradas 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 - Recipiente com encaixe 
Fonte: Elaborada pelo autor

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24 - Balde com encaixe 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
 

Agora deve-se prender a turbina de colheres ao recipiente de arquivo com dois 

pedaços de fio de 6cm cada. Faça isso com a cola quente. Centralize a turbina 

e coloque as arruelas para terminar a fixação da turbina. Com o pedaço de 

isopor 6 cm X 6 cm faça uma base para os imãs, colando em uma das 

extremidades do cano de metal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 - Fio de fixação 
Fonte: Foto elaborada pelo autor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26 - Fixação com arruela 
Fonte: Foto elaborada pelo autor 
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Encaixe a mangueira ligando o balde com o recipiente de arquivo.Caso seja 
necessário, utilize a cola de silicone para vedar os encaixes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27 - Encaixe da mangueira 
Fonte: Foto elaborada pelo autor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28 - Recipientes conectados 

Fonte: Foto elaborada pelo autor 
 

 

 

Coloque os imãs na extremidade do cano de ferro, deixando próximo da bobina 

de 12.000 espiras. Agora coloque água no balde e verifique o funcionamento 

de seu protótipo de Usina Hidrelétrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 - Posição do imã 
Fonte: Foto elaborada pelo autor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30 - Protótipo pronto 
Fonte: Foto elaborada pelo auto

 
 

Links do experimento:  
https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9RV9FYUJMWnQzeGc/view?us

p=sharing (parte 1) 

https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9R0NKb1hCcVdUQkE/view?usp

=sharing (parte 2) 

https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9Wkd2aEhGU3NjeG8/view?usp

=sharing (parte 3) 

  

https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9RV9FYUJMWnQzeGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9RV9FYUJMWnQzeGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9R0NKb1hCcVdUQkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9R0NKb1hCcVdUQkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9Wkd2aEhGU3NjeG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9Wkd2aEhGU3NjeG8/view?usp=sharing
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ATIVIDADE 9 - ROTEIRO DE ESTUDO COM O PROTÓTIPO 
 

Diferença de potencial e corrente elétrica 

Para movimentarmos ordenadamente os elétrons em um fio condutor, estes 

elétrons precisam estar sob a ação de um campo elétrico ou, em outros 

termos, devem estar submetidos a uma diferença de potencial (d.d.p.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo elétrico 

Em uma região do espaço que envolve um condutor eletrizado, 

manifestam-se ações elétricas, isto é, se uma carga de prova q 

for colocada em um ponto P qualquer dessa região, ela fica 

sujeita a uma força de natureza elétrica. Dizemos que nessa 

região do espaço existe um campo elétrico. 

Para se obter uma d.d.p., o condutor pelo qual 

circula a corrente elétrica deve ser ligado aos 

pólos ou terminais de um dispositivo chamado 

gerador . 

 

Gerador 

Gerador é um dispositivo elétrico que mantém em um circuito a 

ddp necessária para que as cargas que constituem a corrente 

elétrica se movimentem. As baterias e pilhas são geradores 

químicos e as usinas hidrelétricas e os dínamos funcionam à 

partir de geradores mecânicos 

Quanto mais energia potencial você tiver, melhor 

será o desempenho do seu protótipo!. Vamos 

verificar isto na prática?. 
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Conteúdos: Fonte de Energia Renovável (Usina Hidrelétrica). 

Tempo previsto: 2 hora– aula 

Objetivo:. Compreender o funcionamento de uma Usina Hidrelétrica por meio 

da construção de um protótipo de Usina Hidrelétrica. 

Metodologia:Os alunos realizarão algumas atividades e responderão alguns 

questionamentos. Esta atividade deverá colaborar para a percepção da 

aplicação dos conceitos da Física no cotidiano do aluno. 

Materiais: 

Protótipo da Usina Hidrelétrica 

10 litros de água 

1 multímetro 

 

Como Fazer? 

 

ATIVIDADES EM GRUPO 

1) Os alunos devem colocar no reservatório 5 litros de água e manter este nível 

pelo máximo de tempo que conseguirem. 

2) O reservatório deverá estar a um nível acima da turbina, conforme indica 

tabela abaixo. Os alunos deverão anotar o valor de pico conseguido no 

experimento. 

Capacidade no reservatório 

5 litros 

Desnível 
d.d.p (V) 

(maior valor) 

50 cm  

80 cm  

100 cm  
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3) Repetirão o procedimento da atividade nº1, mas aumentando a capacidade 

de água no reservatório. Neste momento deverão ser colocado 10 litros de 

água. 

4) Os alunos deverão manter este nível o máximo de tempo possível para 

anotarem o valor de pico alcançado e, em seguida, preencher a tabela abaixo. 

 

Capacidade no reservatório 

10 litros 

Desnível 
d.d.p (V) 

(maior valor) 

50 cm  

80 cm  

100 cm  

 

5) Com base nos dados coletados responda: 

a) O desnível entre o reservatório de água e a turbina de colheres possui 

alguma relação com a produção de energia? Justifique sua resposta utilizando 

os dados coletados na tabela da questão 2. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________. 

b) A quantidade de água no reservatório possui alguma relação com a 

produção de energia? O que isto tem a ver com as taxas acrescentadas na 

tarifa de luz nos períodos de estiagem? 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 10 - QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 
 

 

 

 

Conteúdos: Energia Hidrelétrica 

Tempo previsto: 1 hora - aula 

Objetivo: Verificar os conhecimentos adquiridos pelos alunos durante o 

processo. 

Metodologia: Individualmente, os alunos deverão responder questões sobre 

energia elétrica e sua geração nas Usinas Hidrelétricas. As questões são 

semelhantes as respondidas na Atividade 1, para fazer uma comparação e 

verificar a aprendizagem do aluno. 

1) De onde vem a energia elétrica que consumimos em nossas casas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

2) Você já deve ter ouvido falar em Usinas Hidrelétricas. Escreva o que você 

sabe do processo de geração de energia nessas Usinas. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

3) Uma Usina Hidrelétrica pode causar alguns impactos ambientais. Cite pelo 

menos um impacto ambiental relacionado à construção de Usina Hidrelétricas. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

Agora vamos ver o que você aprendeu sobre as 

Usinas Hidrelétrica. Tenha tranquilidade e boa 

sorte. 
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4) Assinale com um X as palavras que referem-se a partes de uma Usina 

Hidrelétrica. 

  Reservatório 

  Ventilação 

  Foz 

  Sistema de captação de água 

  Casa de força 

  Condensador 

  Vertedouro 

  Subestação  

  Reator 

  Canal de fuga 

  Nascente 

  Turbinas 

  Caldeiras 

  Geradores 

  Transformadores 

 

5) Se você fosse um ministro de Minas e Energia de um país, que aspectos 

levaria em consideração se tivesse que propor um programa para a produção 

de energia elétrica para esse local? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

6) Explique com suas palavras todos os itens assinalados na questão 3. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________. 
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PARTE 2-ENERGIA FOTOVOLTAICA 
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INTRODUÇÃO - ENERGIA FOTOVOLTAICA 
Quase todas as fontes de energia como a hidráulica, eólica e 

biomassa, são formas indiretas de energia solar. Mas neste material, quando 

falarmos de aproveitamento da energia solar, estamos considerando 

especificamente o aproveitamento direto deste tipo de energia. 

Existem basicamente três maneiras de aproveitarmos a energia 

solar,seriam elas: 

 por captação passiva; 

 captação por coletores solares; 

 captação por painéis fotovoltaicos. 

A captação passiva é aquela em que as plantas recebem do Sol 

naturalmente, a captação por coletores seriam aqueles que basicamente 

utilizam a energia solar para aquecer um líquido e a captação por painéis 

fotovoltaicos são aquelas que utilizam células fotovoltaicas para transformar 

energia solar em elétrica. 

A captação de energia por painéis fotovoltaicos ainda não é muito 

utilizado devido principalmente ao custo deste sistema. Para termos uma ideia 

do custo da captação por painéis fotovoltaicos, segundo TORRES (2010,pg 

189),1 kWh nesse sistema custa, em média cerca de R$ 1,70 enquanto 1kWh 

em um sistema Hidrelétrico custa, em média R$ 0,60.  

Com o aumento da procura e um número maior de pesquisadores 

tentando melhorar o sistema acredita-se que será possível diminuir este valor e 

tornar viável a utilização destes painéis em larga escala. 
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ATIVIDADE 1 - QUESTÕES DIAGNÓSTICAS 
 

 

 

 

Conteúdos: Energia Fotovoltaica 

Tempo previsto: 1 hora - aula 

Objetivo: Verificar os conhecimentos prévios dos alunos. 

Metodologia:  Em grupo, os alunos deverão responder questões sobre a luz e 

sua geração por meio de painéis solares.  

 

QUESTIONÁRIO 

1) Marque um X na alternativa que completa corretamente as frases: 

a) A base de funcionamento de um sistema fotovoltaico são as células 

fotovoltaicas. Estas são constituídas de um material ____________. 

(    )condutor. (    )semicondutor. (    )isolante

 

b) Um painel fotovoltaico serve para _______________. 

(    )tirar fotos para estudo científico. 

(    )pesquisa na área de componentes eletrônicos. 

(    )converter energia da luz do Sol em energia elétrica. 

(    )produzir energia elétrica, por meio de íons de carga positiva. 

 

2) Os sistemas fotovoltaicos já estão sendo empregados em alguns 

equipamentos utilizados pelo sociedade. Um exemplo muito simples de sua 

utilização são pequenas calculadoras que funcionam por meio da energia solar. 

Cite mais dois exemplos onde sua aplicação já vem ocorrendo. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

Vamos verificar o que você sabe sobre a Energia 

Fotovoltaica!! 
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3) Qual partícula deve ser absorvida pela placa fotovoltaica para gerar energia 

elétrica? 

(    ) Próton 

(    ) Elétron 

(    ) Nêutron 

(    )α, β e γ 

(    ) Fótons 

 

4) Em algumas casas já são utilizados um sistema de geração de energia por 

meio de painéis fotovoltaicos. Basicamente estes sistemas possuem: painéis 

fotovoltaicos, controlador de carga, bateria, inversor. Explique para que serve 

cada um destes componentes. 

a) painéis fotovoltaicos: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b) controlador de carga: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

c) bateria: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

d) inversor de corrente: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5) Assinale os itens que influenciam no funcionamento de um sistema 

fotovoltaico 

(    )intensidade da luz 

(    )direção do vento 

(    )sombras de nuvens e árvores 

(    )localização dos painéis fotovoltaicos 

(    ) Pressão atmosférica 

  altitude de instalação dos painéis 

(    )quantidade de painéis 
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ATIVIDADE 2 - COMO FUNCIONA A ENERGIA FOTOVOLTAICA 
 

A base de funcionamento de um sistema fotovoltaico são as células 

fotovoltaicas fabricadas com material semicondutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um sistema fotovoltaico pode ser formado basicamente por geradores 

fotovoltaicos, condutores, controladores de carga, acumuladores de energia e 

os inversores. 

Os geradores são formados por células capazes de absorver as 

partículas de fótons e transformá-las em corrente elétrica. 

 

Material semicondutor 

São materiais com características intermediárias entre um 

condutor e um isolante. Porém, se forem adicionados alguns 

átomos diferentes a estes materiais eles podem ter suas 

características elétricas alteradas. Por exemplo o silício é a 

princípio um isolante mas depois de sofrer um processo chamado 

de dopagem torna-se um condutor. 

Os semicondutores são muito utilizados em componente 

eletrônicos como diodos, transistores e microprocessadores. 

Células fotovoltaicas 

Uma célula solar pode ser, por exemplo, duas placas em contato, 

uma tipo N (silício com dopagem de fósforo) e outra do tipo P 

(silício com dopagem de Boro). Enquanto tiver luz incidindo na 

célula, manter-se-á um fluxo de elétrons, ou seja, uma corrente 

elétrica. 

Você sabia que uma célula fotovoltaica não 

armazena energia, apenas mantêm o fluxo de 

elétrons enquanto recebe luz. Este fenômeno é 

denominado Efeito fotovoltaico 



45 
 

 

 

 

 

Conteúdos: Geração de energia por meio de placas fotovoltaicas 

Tempo previsto: 2 hora - aula 

Objetivo: Entender como funcionam os sistemas de geração de energia por 

meio de placas fotovoltaicas. 

Metodologia: Os alunos assistirão vídeos que mostram na prática como 

funcionam os sistemas de geração de energia fotovoltaica e exemplos práticos 

de sua utilização. Também realizarão uma pesquisa sobre o funcionamento de 

uma célula fotovoltaica respondendo a atividade. 

Material: 

Vídeos. 

Funcionamento do sistema 

https://www.youtube.com/watch?v=iDseQ-BI9Yc 

 

Funcionamento da célula 

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

ATIVIDADE 

1) Explique como funciona um sistema fotovoltaica. 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

2) Qual a principal diferença de um sistema interligado a rede elétrica e um 

sistema ligado a uma bateria? Se você fosse instalar um dos dois sistemas, 

qual seria sua escolha? Explique o motivo. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

  

Assista os vídeos para compreender melhor como 

funciona o sistema de captação de energia 

fotovoltaica e o funcionamento de uma célula 

fotovoltaica. 

https://www.youtube.com/watch?v=iDseQ-BI9Yc
https://www.youtube.com/watch?v=TCQhdAHOSIk
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ATIVIDADE 3 –CONSTRUÇÃO DE UMA PLACA FOTOVOLTAICA 

 

Para a construção da placa fotovoltaica nós utilizaremos LEDs, que são 

componentes eletrônicos, também conhecidos como diodos que emitem luz. 

Os LEDs são feitos de materiais semicondutores, o mesmo material utilizados 

em microprocessadores.  

 

 

 

 

 

 

O LED é um componente bipolar, que possui um cátodo e um ânodo e 

se não for ligado corretamente ele pode não acender. O cátodo seria o pólo 

negativo e o ânodo o pólo positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3 - LED e suas polaridades 
Fonte: Adaptado do site -  https://pixabay.com/pt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os LEDs, devido algumas características 

especiais, podem ser utilizados como uma célula 

solar.  

 pólo positivo 

pólo negativo 

Para montarmos nosso protótipo necessitamos 

associar seis LEDs em paralelo. Em um circuito 

elétrico podemos associar diversos dispositivos 

como resistores, geradores e diodos em série ou 

em paralelo. 
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Para melhor entendermos os tipos de associação que podem ser feitas 

com dispositivos em um circuito elétrico, vamos considerar uma associação de 

resistores elétricos. 

Os resistores elétricos podem ser associados em série, em paralelo ou 

mista, que seria uma combinação das duas primeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito elétrico 

Segundo TORRES (2010, pg.63), qualquer conjunto de aparelhos 

nos quais é possível estabelecer uma corrente elétrica constitui 

um circuito elétrico. 

. 

Associação em série 

Em uma associação em série, os dispositivos estão ligados de 

uma maneira que oferecem apenas um caminho para a corrente 

elétrica. 

. 

Associação em paralelo 

Em uma associação em paralelo, a corrente do circuito se 

divide de acordo com o número de resistores associados, por 

exemplo, se associarmos três resistores em paralelo, a corrente 

total do circuito se dividirá em três, sendo que a intensidade da 

corrente que passará em cada dispositivo dependerá das 

características de cada resistor. 

. 

Agora está na hora de construirmos nossa placa 

fotovoltaica. Muito cuidado com o ferro de solda 

pois ele pode causar queimaduras por trabalhar 

em altas temperaturas. Bom trabalho!!! 
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Conteúdos: Componentes eletrônicos (LED) , Circuito elétrico, Associação em 

paralelo 

Tempo previsto: 2 horas - aula 

Objetivo: Construir um protótipo de uma placa fotovoltaica com a utilização de 

LEDs 

Metodologia:.Os alunos formarão grupos para construir uma placa fotovoltaica 

utilizando materiais de fácil acesso. Serão utilizados seis LEDs que deverão 

estar ligados em paralelo. 

 

Materiais: 

6 LEDs vermelhos transparentes 

1 placa de papelão 6cm X 6cm 

1 ferro de solda 

1 rolo de solda de estanho 

15 cm de fio preto 

15 cm de fio vermelho 

1 tesoura 

1 lápis 

1 régua 

 

Como Fazer? 

Pegue a placa de papelão e marque a posição onde serão colocados os 6 

LEDs. Procure organizar os LEDs, formando duas filas com 3 LEDs cada. 

Observe que os LEDs tem polaridade (perna maior é + , e perna menor -). A 

perna positiva sempre fica para o meio da placa e o negativo para fora. É bom 

fazer marcas na placa para os sinais da polaridade, isto facilita na montagem 

(Figura 32). Dobre as pernas positivas para o centro e solde, unindo-as duas a 

duas. Dobre as pernas negativas uma sobre a outra, juntando-as três de um 

lado e três do outro lado (Figura 33). Pegue o fio vermelho e solde com os três 

pontos centrais, sendo este o pólo positivo. Pegue o fio preto e solde de 

maneira a unir os lados formando o pólo negativo (Figura 34). A sua placa 

fotovoltaica está pronta. 
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Figura 31 - Materiais 
Fonte: Elaborada pelo autor

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura32 - Posição dos LEDs 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33 - Unindo os pólos 
Fonte: Elaborada pelo autor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34 - Solda dos fios 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35 - Placa Fotovoltaica 
Fonte: Foto elaborada pelo autor 

 
 

Link do experimento:  
https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9c3k4eWxkd2ZnbFU/view?usp=

sharing 

 
  

https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9c3k4eWxkd2ZnbFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9c3k4eWxkd2ZnbFU/view?usp=sharing
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ATIVIDADE 4 - ROTEIRO DE ESTUDO COM O PROTÓTIPO 

Um painel solar perde muito de seu poder de geração de energia 

quando existem barreiras impedindo a chegada da luz. Estas barreiras podem 

ser as próprias nuvens do céu, fumaças, sombras de árvores ou construções 

vizinhas. 

Para a instalação de um sistema fotovoltaico vários itens são levados 

em conta como temperatura, nebulosidade, umidade relativa do ar, a 

quantidade de radiação incidente sobre a superfície, etc. Além disso existem os 

itens de ordem técnica como a posição em que as placas devem ser instaladas 

para um melhor aproveitamento. Esta posição deve considerar que na maior 

parte do dia não haverá sombras sobre as placas, melhorando 

consideravelmente a geração de energia. 

 

ATIVIDADE 4.1 EFEITO DAS SOMBRAS 

Conteúdos: Geração de energia por meio de placas fotovoltaicas 

Tempo previsto: 1 hora - aula 

Objetivo: Observar e compreender os efeitos ocorridos na geração da energia 

elétrica quando existe uma variação na incidência de luz sobre a placa 

fotovoltaica. 

Metodologia:.Os alunos em grupos farão algumas observações utilizando a 

placa fotovoltaica e uma luminária. Primeiro devem anotar a tensão gerada 

quando a luz da luminária incide diretamente sobre a placa. Em seguida 

deverão colocar uma folha de papel manteiga entre a luminária e a placa e 

novamente anotar a tensão. Na sequência, utilizarão uma folha A4 no lugar do 

papel manteiga, anotando a tensão registrada no multímetro. Por último 

colocarão a folha A4 sobre metade da placa, de forma que ela faça sombra em 

três LEDs , registrando a tensão gerada. 

Material 

1 Placa fotovoltaica 

1 luminária com uma lâmpada incandescente de 60W ou equivalente 

1 folha de papel manteiga 

1 folha A4 

1 multímetro 
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Como Fazer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36 - Materiais 
Fonte: Elaborada pelo autor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37 - Incidência direta 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38 - Com folha A4 
Fonte: Elaborada pelo autor

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39 - Com papel manteiga 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Preencher a tabela 

Incidência da luz d.d.p (V) 

direta  

Folha de papel manteiga  

Folha A4  

Folha A4 em metade da placa  
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ATIVIDADE 4.2 - VARIAÇÃO DA POTÊNCIA RELACIONADA A 

INTENSIDADE DA LUZ 

 

Um painel solar tem sua potência reduzida quando está sobre o efeito 

de sombras provenientes de nuvens, árvores, prédios ou outros objetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos: Geração de energia, tensão, corrente elétrica e potência 

Tempo previsto: 1 hora - aula 

Objetivo: Realizar medidas e cálculos para compreender a relação entre 

corrente elétrica, resistor e potência. Observar a relação existente entre a 

potência gerada e a intensidade da luz. 

Metodologia: Os alunos em grupos farão algumas observações utilizando a 

placa fotovoltaica ligada a um resistor e uma luminária. Primeiro devem anotar 

a tensão gerada quando a luz da luminária incide diretamente sobre a placa. 

Em seguida deverão colocar uma folha de papel manteiga entre a luminária e a 

placa e novamente anotar a tensão. O multímetro deverá medir a tensão entre 

as extremidades dos resistores. 

Potência 

A rapidez com que um aparelho transforma a energia elétrica em 

outras formas de energia é chamada de potência elétrica. Sua 

unidade no SI é watt (W). 

Podemos calcular a potência utilizando as 

seguintes relações: 

P = i.U 

P = i. R2 

P = U2/R 

Observando a última relação notamos que com a 

d.d.p e a resistência do sistema é possível 

determinar a sua potência. 
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Material 

1 Placa fotovoltaica 

1 resistor (1000Ω / 1/8W) 

1 folha de papel manteiga 

1 multímetro 

Como Fazer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40 - Materiais 
Fonte: Elaborada pelo autor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41 - Incidência direta 
Fonte: Elaborada pelo autor 

Preencher a tabela 

 d.d.p. Corrente elétrica Potência  

Direta    

Papel manteiga    
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ATIVIDADE 4.3 - EFEITO DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO 

Conteúdos: Geração de energia por meio de placas fotovoltaicas 

Tempo previsto: 1 hora - aula 

Objetivo: Observar e compreender os efeitos ocorridos na geração da energia 

elétrica quando existe uma variação no ângulo de inclinação dos raios de luz 

incidentes na placa fotovoltaica. 

Metodologia:Em grupos, os alunos com um multímetro deverão medir a 

tensão gerada quando a placa está na horizontal, ou seja 0º. Em seguida 

deverão inclinar a placa de maneira que a mesma forme com a superfície um 

ângulo de 30º, anotando a tensão. Por fim, a placa deverá formar um ângulo de 

60º com a superfície e novamente será anotada a tensão registrada. 

Material 

1 Placa fotovoltaica 

1 luminária com uma lâmpada incandescente de 60W ou equivalente 

1 multímetro 

1 transferidor 

Como Fazer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42 - Materiais 
Fonte: Foto elaborada pelo autor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43 - Inclinação 30º 
Fonte: Foto elaborada pelo autor 

 

Preencher a tabela 

Ângulo d.d.p. 

0º  

30º  

60º  
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ATIVIDADE 4.4 - VARIAÇÃO DA POTÊNCIA RELACIONADA A INCLINAÇÃO 

DA PLACA FOTOVOLTAICA 

Conteúdos: Geração de energia, tensão, corrente elétrica e potência 

Tempo previsto: 1 hora - aula 

Objetivo: Realizar medidas e cálculos para compreender a relação entre 

corrente elétrica, resistor e potência. Observar a relação existente entre a 

potência gerada e o ângulo de inclinação da placa fotovoltaica em relação ao 

feixe de luz incidente. 

Metodologia: Com um multímetro, os alunos deverão, em grupos, medir a 

d.d.p. gerada nas extremidades de um resistor quando a placa está na 

horizontal, ou seja 0º. Em seguida deverão inclinar a placa de maneira que a 

mesma forme com a superfície um ângulo de 30º, anotando a d.d.p. entre as 

extremidades do resistor. Por fim, a placa deverá formar um ângulo de 60º com 

a superfície e novamente será anotada a d.d.p. no resistor. 

Material 

1 Placa fotovoltaica 

1 resistor (1000Ω / 1/8W) 

1 luminária com uma lâmpada incandescente de 60W ou equivalente 

1 multímetro 

1 transferidor 

Como Fazer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44 - Materiais 
Fonte: Foto elaborada pelo autor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 45 - Inclinação 30º 
Fonte: Foto elaborada pelo autor 

 

Preencher a tabela 

Ângulo  d.d.p Corrente  Potência  

0º    

30º    

60º    
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ATIVIDADE 5 - QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 
 

 

 

 

 

Conteúdos: Energia fotovoltaica  

Tempo previsto: 1 hora - aula 

Objetivo: Verificar os conhecimentos adquiridos pelos alunos durante o 

processo. 

Metodologia: Individualmente, os alunos deverão responder questões sobre 

energia elétrica e sua geração nas placas fotovoltaicas. As questões são 

semelhantes as respondidas na Atividade 1, para fazer uma comparação e 

verificar a aprendizagem do aluno. 

 

1) Marque um X na alternativa que completa corretamente as frases: 

a) A base de funcionamento de um sistema fotovoltaico são as células 

fotovoltaicas. Estas são constituídas de um material ____________. 

(    )condutor. 

(    )semicondutor. 

(    )isolante. 

 

b) Um painel fotovoltaico serve para _______________. 

(    )tirar fotos para estudo científico. 

(    )pesquisa na área de componentes eletrônicos. 

(    )converter energia da luz do Sol em energia elétrica. 

(    )produzir energia elétrica, por meio de íons de carga positiva. 

 

 

Agora vamos ver o que você aprendeu sobre a 

Energia Fotovoltaica. Tenha tranquilidade e boa 

sorte. 
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2) Os sistemas fotovoltaicos já estão sendo empregados em alguns 

equipamentos utilizados pelo sociedade. Um exemplo muito simples de sua 

utilização são pequenas calculadoras que funcionam por meio da energia solar. 

Cite mais dois exemplos onde sua aplicação já vem ocorrendo. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

3) Qual partícula deve ser absorvida pela placa fotovoltaica para gerar energia 

elétrica? 

(    ) Próton 

(    ) Elétron 

(    ) Nêutron 

(    )α, β e γ  

(    ) Fótons 

 

4) Em algumas casas já são utilizados um sistema de geração de energia por 

meio de painéis fotovoltaicos. Basicamente estes sistemas possuem: painéis 

fotovoltaicos, controlador de carga, bateria, inversor. Explique para que serve 

cada um destes componentes. 

a) painéis fotovoltaicos: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b) controlador de carga: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

c) bateria: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

d) inversor de corrente: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5) Assinale os itens que influenciam no funcionamento de um sistema 

fotovoltaico 

(    )intensidade da luz 

(    )direção do vento 

(    )sombras de nuvens e árvores 

(    )localização dos painéis 

fotovoltaicos 

(    ) Pressão atmosférica 

(    )altitude de instalação dos 

painéis 

(    )quantidade de painéis
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PARTE 3 - ENERGIA EÓLICA 
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INTRODUÇÃO - ENERGIA EÓLICA 

A energia cinética dos ventos vem sendo utilizadas pela humanidade 

há mais de 3000 anos. A princípio a energia eólica era utilizada pelos moinhos 

de vento para a moagem de grãos e bombeamento de água em atividades 

agrícolas. Hoje, turbinas enormes convertem a energia dos ventos em energia 

cinética de rotação e essa energia mecânica é transformada em outros tipos de 

energia. 

Dentre as inúmeras possibilidades de energias renováveis que 

produzem reduzidos impactos ambientais e não emitem gases de efeito estufa, 

as fontes eólicas têm despontado como uma das mais interessantes em termos 

de produção, segurança de fornecimento e sustentabilidade ambiental (GWEC 

– Global Wind Energy Council, 2008; EWEA 2010). Outra questão pertinente 

ao financiamento de parques eólicos consiste na crença de que os avanços 

tecnológicos do setor e a crescente demanda por esse tipo de energia também 

têm gerado implicações socioeconômicas (MARTINS, GUARNIERI e 

PEREIRA, 2008). 

A energia eólica produz alguns efeitos ambientais indesejáveis como 

barulho, invasão visual, acidentes com pássaros e radiação eletromagnética, 

que podem ser minimizados e são considerados impactos pequenos quando 

comparados a outras fontes de energia. 

De acordo com a GWEC, o Brasil possui um elevado potencial de 

geração eólica, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. A GWEC afirmou 

que, o potencial de geração de energia eólica no Brasil, segundo estudos 

realizados em 2008 e 2009, era de 350GW, o que representa uma capacidade 

superior a três vezes a demanda energética no país até o final de 2010 que 

equivalia a 113,4GW, evidenciando a contribuição que essa fonte de energia 

pode dar para a matriz energética brasileira. 
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ATIVIDADE 1 - QUESTÕES DIAGNÓSTICAS 
 

 

 

 

 

Conteúdos: Energia Eólica 

Tempo previsto: 1 hora - aula 

Objetivo: Verificar os conhecimentos prévios dos alunos. 

Metodologia:  Em grupo, os alunos deverão responder questões sobre a 

geração de energia elétrica por meio da Energia Eólica.  

 

1) Para o funcionamento de uma turbina eólica necessitamos captar a energia 

que vem dos ventos. Esta é uma energia: 

a) potencial gravitacional 

b) potencial elástica 

c) cinética 

d) magnética 

 

2) Assinale com um X as palavras que referem-se a partes de um Parque 

Eólico. 

(    )Reservatório 

(    )Torre 

(    )Pás 

(    )Condensador 

(    )Vertedouro 

(    )Rotor 

(    )Reator 

(    )Freios 

(    ) Caldeiras 

(    )Geradores 

(    )Turbinas 

 

Vamos verificar o que você sabe sobre a Energia 

Eólica!! 
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3) Um Parque Eólico pode causar alguns impactos ambientais. Cite pelo menos 

um impacto ambiental relacionado à construção de Parques Eólicos. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

4) As turbinas geradoras de energia elétrica possuem uma aerodinâmica 

sofisticada para capturar a energia do vento com mais eficácia. As duas forças 

aerodinâmicas principais que atuam sobre os rotores da turbina eólica são: 

   Magnética e elétrica. 

   Empuxo e arrasto. 

   Elétrica e gravitacional. 

 

5) As pás de uma turbina eólica são uma das partes mais importantes do 

sistema de geração de energia à partir do vento. Cite algumas características 

das pás que podem interferir na produção da energia eólica. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

6) Assina com um X as características importantes que devem ser levadas em 

conta com relação a construção de um Parque Eólico. 

   Quantidade de chuvas durante o ano. 

  Média anual da velocidade do vento 

   Altura das Torres 

   Posição das Torres 

   Intensidade da luz solar 
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ATIVIDADE 2 - COMO FUNCIONA A ENERGIA EÓLICA 

 

A energia dos ventos, conhecida como energia eólica é captada por 

grandes cata-ventos e transformada em energia elétrica, por meio de um 

sistema que possui várias torres instaladas em uma região que levam em conta 

fatores que influenciam na potência eólica, como velocidade e o regime dos 

ventos.  

Nessa torre você terá pás que captam a energia do vento e fazem girar 

um eixo que está ligado em uma engrenagem que aumenta a velocidade entre 

o rotor e o gerador. O gerador aproveita esta energia rotacional para gerar 

energia elétrica. Ainda as torres possuem um controlador que move o rotor 

para alinhá-lo com a direção do vento e freios que detêm a rotação do eixo em 

caso de sobrecarga de energia. 

As turbinas geradoras de energia elétrica possuem uma aerodinâmica 

sofisticada para capturar a energia do vento com mais eficácia. As duas forças 

aerodinâmicas principais que atuam sobre os rotores da turbina eólica são o 

empuxo, que atua perpendicularmente ao fluxo do vento, e o arrasto, que atua 

paralelamente ao fluxo do vento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São tantos detalhes que é difícil entender assim. 

Então veremos alguns vídeos que podem facilitar a 

compreensão deste sistema de energia. 

Com o crescimento da procura pelo sistema de 

Energia Eólica, o custo desta modalidade de 

geração de energia diminuiu muito, restando apenas 

um problema com relação ao armazenamento desta 

energia, que necessita de boas baterias.  
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Conteúdos: Geração de energia elétrica por meio de parques Eólicos 

Tempo previsto: 1 hora - aula 

Objetivo: Entender como funcionam os sistemas de geração de energia por 

meio de parques eólicos. 

Metodologia: Os alunos assistirão vídeos que mostram na prática como 

funciona os sistemas de geração de energia Eólica e exemplos práticos de sua 

utilização. Será mostrada uma animação que explica a geração de energia por 

meio dos ventos. Os alunos individualmente realizarão uma pesquisa sobre o 

funcionamento de uma turbina Eólica respondendo a atividade.  

Material: 

Vídeos. 

FURNAS 

https://www.youtube.com/watch?v=6Fc3V0-ZA7k 

 

HOWSTUFFWORKS (Como as coisas funcionam) 

https://www.youtube.com/watch?v=2JgC4A7L2PE 

https://www.youtube.com/watch?v=9hMXFi8YB4k 

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

 

ANIMAÇÃO 

http://energiasrenovaveis.com/images/upload/flash/anima_como_funciona/eolic

a29.swf 

Atividade 

1) A turbina de energia eólica mais simples possui três partes fundamentais. 

Quais são elas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Fc3V0-ZA7k
https://www.youtube.com/watch?v=2JgC4A7L2PE
https://www.youtube.com/watch?v=9hMXFi8YB4k
https://www.youtube.com/watch?v=OnKGbiAPRQQ
http://energiasrenovaveis.com/images/upload/flash/anima_como_funciona/eolica29.swf
http://energiasrenovaveis.com/images/upload/flash/anima_como_funciona/eolica29.swf
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2) Existe dois tipos de turbinas principais: as de eixo horizontal e as de eixo 

vertical. Qual é o tipo mais usado nos grandes parques eólicos para a produção 

de energia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

 

3) Dois fatores contribuem para um melhor rendimento de uma turbina, 

aerodinâmica e tamanho. Cite as duas forças aerodinâmicas principais que 

atuam sobre os rotores. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

 

4) Cite pelo menos uma vantagem e uma desvantagem em usar o vento para 

gerar eletricidade. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________. 
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ATIVIDADE 3 –CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO DE UMA TORRE EÓLICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos: Energia eólica 

Tempo previsto: 2 horas - aula 

Objetivo: Construir um protótipo de uma torre eólica 

Metodologia:. Os alunos formarão grupos para construir um protótipo de uma 

torre eólica. 

 

Materiais: 

1 motor elétrico de brinquedo 

30 cm de cano PVC de 2cm de diâmetro 

1 cap (tampa) de PVC para cano de 2cm de diâmetro 

1 parafuso com porca 

1 placa de madeira 40cm x 30cm 

1 fita silver tape 

Agora é hora de montarmos nossa Torre Eólica! A 

hélice vai ser por sua conta. Nas fotos temos uma 

hélice que foi elaborada apenas para mostrar o 

sistema de encaixe. 

Uma torre eólica pode atingir alturas próximas a 

150 metros e o diâmetro das turbinas cerca de 70 

metros. Nesse caso teríamos pás com 

comprimentos próximos a 35 metros. 
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Como Fazer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 46 - Materiais 
Fonte: Elaborada pelo autor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47 - Fixação do motor 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 48 - Fixação da hélice 
Fonte: Elaborada pelo autor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49 - Protótipo da Torre 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Link do experimento: 
https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9QWpWdThud05lUUU/view?usp

=sharing 

 
  

https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9QWpWdThud05lUUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwA8yqhxHBR9QWpWdThud05lUUU/view?usp=sharing
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ATIVIDADE 4 - ROTEIRO DE ESTUDO COM O PROTÓTIPO 

 

ATIVIDADE 4.1 TIPOS DE HÉLICES E EFICIÊNCIA 

As pás utilizadas na hélice funciona como barreiras à passagem do 

vento. São elas que farão o eixo do rotor girar e produzirão energia elétrica por 

meio do gerador.  

O rendimento das torres eólicas dependem de vários fatores, entre eles 

as características das hélices como: 

 número de pás; 

 tamanho das pás; 

 material utilizado; 

 formato das pás. 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos: Geração de energia por meio de uma turbina eólica 

Tempo previsto: 2 horas - aula 

Objetivo: Compreender o processo de geração de energia por meio de um 

protótipo. Investigar a relação entre o tipo de hélice e sua eficiência. 

Metodologia: Trabalhando em grupos, os alunos deverão construir pelo menos 

três tipos de hélices diferentes para testar a sua eficiência, medindo a d.d.p. 

gerada pelo sistema quando colocada em frente a um ventilador com 

velocidade máxima. 

Material 

1 Protótipo de uma torre eólica 

3 tipos de hélices 

1 ventilador 

1 multímetro 

Chegou a hora de você mostrar que é um cientista. 

Você deverá fazer várias pesquisas e tentar inovar 

com um sistema de hélice que traga o melhor 

resultado possível na geração de energia em seu 

protótipo. 
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Como Fazer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50 - Exemplos de tipos de hélice 
Fonte: Elaborada pelo autor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51 - Experimentação 
Fonte: Foto elaborada pelo autor 

 

 

 

Preencher a tabela 

Tipos de hélices d.d.p. 

Hélice 1  

Hélice 2  

Hélice 3  
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ATIVIDADE 4.2 - VARIAÇÃO DA POTÊNCIA RELACIONADA A VELOCIDADE DO VENTO 

Conteúdos: Geração de energia por meio de uma turbina eólica 

Tempo previsto: 1 hora - aula 

Objetivo: Investigar a relação entre a quantidade de vento e a potência gerada 

pelo protótipo da torre eólica. 

Metodologia: Trabalhando em grupos, os alunos com a hélice de melhor 

rendimento, deverão anotar a d.d.p. registrada no resistor em duas velocidades 

diferentes do ventilador. 

Material 

1 Protótipo de uma torre eólica 

1 resistor 220Ω - 1/8W 

1 ventilador 

1 multímetro 

1 hélice 

Como Fazer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 52 - Materiais 
Fonte: Elaborada pelo autor

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53 - Experimentação 
Fonte: Foto Elaborada pelo autor 

 

Preencher a tabela 

Velocidade do 

ventilador 
d.d.p. 

Corrente Potência 

Velocidade 

Máxima 
 

  

Velocidade 

Média 
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ATIVIDADE 5 - QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 
 

 

 

 

 

Conteúdos: Energia eólica 

Tempo previsto: 1 hora - aula 

Objetivo: Verificar os conhecimentos adquiridos pelos alunos durante o 

processo. 

Metodologia: Individualmente, os alunos deverão responder questões sobre 

energia elétrica e sua geração nos parques eólicos. As questões são 

semelhantes as respondidas na Atividade 1, para fazer uma comparação e 

verificar a aprendizagem do aluno. 

1) Para o funcionamento de uma turbina eólica necessitamos captar a energia 

que vem dos ventos. Esta é uma energia: 

a) potencial gravitacional 

b) potencial elástica 

c) cinética 

d) magnética 

 

2) Assinale com um X as palavras que referem-se a partes de um Parque 

Eólico. 

(    ) Reservatório 

(    ) Torre 

(    ) Pás 

(    ) Condensador 

(    ) Vertedouro 

(    ) Rotor 

(    ) Reator 

(    ) Freios 

(    ) Caldeiras 

(    ) Geradores 

(    ) Turbinas 

 

Estamos terminando!!! Agora vamos ver o que 

você aprendeu sobre a Energia Eólica. Tenha 

tranquilidade e boa sorte. 
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3) Um Parque Eólico pode causar alguns impactos ambientais. Cite pelo menos 

um impacto ambiental relacionado à construção de Parques Eólicos. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

4) As turbinas geradoras de energia elétrica possuem uma aerodinâmica 

sofisticada para capturar a energia do vento com mais eficácia. As duas forças 

aerodinâmicas principais que atuam sobre os rotores da turbina eólica são: 

   Magnética e elétrica. 

   Empuxo e arrasto. 

   Elétrica e gravitacional. 

5) As pás de uma turbina eólica são uma das partes mais importantes do 

sistema de geração de energia à partir do vento. Cite algumas características 

das pás que podem interferir na produção da energia eólica. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

6) Assina com um X as características importantes que devem ser levadas em 

conta com relação a construção de um Parque Eólico. 

   Quantidade de chuvas durante o ano. 

   Média anual da velocidade do vento 

   Altura das Torres 

   Posição das Torres 

  Intensidade da luz solar  
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IMPLEMENTAÇÃO MAR-JUL 2017 

Tabela 1. Resumo da Implementação do Projeto na Escola 

ATIVIDADE QTDE AULAS 

PARTE 1 - USINAS HIDRELÉTRICAS  

Atividade 1 - Questões diagnósticas 1 

Atividade 2 - Usina Belo Monte 2 

Atividade 3 - Energia Potencial 1 

Atividade 4 - Looping 1 

Atividade 5 - Gerador de eletricidade 2 

Atividade 6 - Laboratório Eletromagnetismo de Faraday 1 

Atividade 7 - Animação de uma Usina Hidrelétrica 1 

Atividade 8 - Construção do Protótipo da Usina Hidrelétrica 4 

Atividade 9 - Roteiro de estudo com o protótipo 2 

Atividade 10 - Questionário de verificação de aprendizagem 1 

PARTE 2 - ENERGIA FOTOVOLTAICA  

Atividade 1 - Questões diagnósticas 1 

Atividade 2 - Como funciona a Energia fotovoltaica 2 

Atividade 3 - Construção de uma placa fotovoltaica 2 

Atividade 4 - Roteiro de estudo com o protótipo 4 

Atividade 5 - Questionário de verificação de aprendizagem 1 

PARTE 3 - ENERGIA EÓLICA  

Atividade 1 - Questões diagnósticas 1 

Atividade 2 - Como funciona a Energia Eólica 1 

Atividade 3 - Construção Torre Eólica 2 

Atividade 4 - Roteiro de Estudo com o protótipo 3 

Atividade 5 - Questionário de verificação de aprendizagem 1 
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