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Introdução

Desde a Revolução Industrial tem-se utilizado fontes 
de energia, como carvão mineral, petróleo, gás natural, 
hidroeletricidade e energia atômica que juntas 
correspondem a 95% da energia utilizada no mundo. 
No Brasil, a ênfase maior é na produção de energia 
hidroelétrica, sendo um dos maiores produtores 
mundiais desta matriz energética. O aluno do ensino 
médio ao estudar as diferentes formas de produção da 
energia, observará que a evolução da sociedade está 
diretamente ligada a fonte de energia aplicada em cada 
época.

Este trabalho propõe a realização de atividades 
experimentais com turmas de estudantes do ensino 
médio da escola pública estadual Joaquim Xavier de 
Brito, como atividade do Programa de Iniciação a 
Docência – PIBID da UFRPE. Um dos objetivos do 
PIBID é mostrar para o aluno como a ciência pode ser 
aplicada ao cotidiano, de forma que os conteúdos 
trabalhados sejam assimilados facilmente, tornando a 
aula mais atrativa e dinâmica. O experimento sobre a 
geração de energia hidroelétrica pode ser trabalhado de 
maneira interdisciplinar entre as disciplinas de 
geografia (relacionando aspectos ambientais e 
geológicos), história (interligando cada fonte de 
energia com a evolução da sociedade) e física (análise 
do movimento mecânico e da geração de eletricidade).

Material e Método

No experimento é utilizado um pequeno motor 
elétrico de corrente contínua (motor DC) de baixo 
custo, retirado de uma impressora, o qual será ligado 
por uma liga de borracha a uma roldana, a qual será 
conectada por sua vez a uma pequena turbina em um 
tubo fechado no qual circulará água corrente. O fluxo 
contínuo de água através da turbina fará com que suas 
paletas girem e assim a roldana também gira solidária a 
todo o sistema. Com a rotação do motor elétrico, 
teremos efetivamente um gerador elétrico, o qual irá 
transformar a energia mecânica de rotação das paletas 
da turbina em energia elétrica. A energia elétrica 
gerada será visualizada através do acendimento de uma 
pequena lâmpada ligada ao sistema. Com esse pequeno 
experimento os alunos poderão ver como uma 
hidroelétrica funciona entender como a força de queda 

da água se transforma em energia elétrica, tornando a 
aula mais atrativa.

A abordagem adotada por este trabalho envolve uma 
aprendizagem mais significativa, o que representa 
transmitir conceitos de física de forma lúdica e 
contextualizada, onde a atividade experimental de 
demonstração é uma etapa importante do processo de 
aprendizagem. Segundo Lucie (LUCIE, 2005):

Entre ensinar física brincando ensinar 
chateando, eu prefiro ensinar 
brincando./.../Se queremos interessar os 
jovens no estudo da física, falemos de física. 
Isto é, em primeiro lugar, falemos do 
fenômeno. E se possível mostremos o mesmo.

Observando o que a autora comenta na referência 
acima e utilizando a proposta do Programa de Iniciação 
a Docência, o trabalho poderá ser realizado em 
conjunto com as áreas de geografia e história, 
contextualizando o conceito de energia com a 
Revolução Industrial. Na área de física, os alunos ao 
observarem o experimento poderão visualizar que ao 
entrar o jato de água na turbina, ocorrerá a rotação das 
paletas, o que por sua vez irá gerar a rotação do motor 
elétrico. No interior do motor elétrico existem 
pequenos ímãs que ao serem girados produzem o 
movimento de cargas elétricas como elétrons, criando-
se assim uma corrente elétrica induzida pela lei da 
indução de Faraday. Com o aparato funcionando em 
tempo real para os alunos ficará mais fácil relacionar 
conceitos de eletricidade e magnetismo, áreas pouco 
abordadas no ensino médio das escolas públicas.

Resultados

Na implantação do Programa de Iniciação a 
Docência na Escola Joaquim Xavier de Brito, a 
primeira atividade foi organizar o laboratório didático 
da escola. Os estudantes bolsistas da área de física do 
PIBID conseguiram realizar alguns experimentos na 
escola. Os experimentos foram sobre termologia e 
mudanças de estados físicos. O resultado dos 
experimentos foi satisfatório, pois houve grande 
curiosidade dos alunos, os quais perguntaram, 
interagiram e observaram as atividades experimentais.



Espera-se um resultado satisfatório para as 
disciplinas de geografia, história e física, pois os alunos 
já estão familiarizados com o programa PIBID na 
escola. Estão mais dispostos e empolgados a participar 
de aulas tanto teóricas como experimentais e será 
proposto questionário para saber o que cada aluno 
entende sobre fontes de energia e outro questionário 
após a realização das aulas práticas, para efeito de 
comparação e anotação dos resultados qualitativos e 
quantitativos.

Discussão

Estudar o princípio físico de funcionamento de uma 
usina hidroelétrica é uma atividade de grande 
importância didática, pois relaciona diferentes 
conceitos físicos, além de ser um tema relacionado com 
o meio ambiente. Sabe-se que na Revolução Industrial 
ocorrida no século XVIII, a Inglaterra iniciou o uso 
ostensivo de carvão mineral como fonte primária de 
energia. A utilização desses combustíveis fósseis 
permaneceu intensa até início do século XX, quando 
começou a utilização de petróleo como fonte primária 
de energia. A queima desses combustíveis lança na 
atmosfera uma grande quantidade de poluentes, como: 
monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), 
óxidos sulfúricos e hidrocarbonetos que ocasionam o 
aquecimento global do planeta. O uso desses 
combustíveis fósseis corresponde a 90% da produção 
mundial de energia. 

Mais recentemente, no final do século XX tem-se 
buscado fontes de energia renováveis que não poluam 
tanto o ambiente. A fonte de energia hidroelétrica é um 
exemplo de energia não poluente do meio ambiente; 
porém quando se constrói uma hidroelétrica podem 
ocorrer desmatamentos, grandes inundações de áreas 
verdes, de cidades e campos, com inúmeros prejuízos a 
flora e a fauna. Esses fatores também podem gerar 
impactos sobre o meio ambiente. Outra fonte de 
energia que não libera gases poluentes é a energia 
nuclear, bastante utilizada em países desenvolvidos. O 
grande problema dessa matriz energética é a grande 
liberação de resíduos sólidos radioativos (lixo nuclear), 
os quais podem produzir contaminação do ar, do solo e 
dos lençóis freáticos, e da saúde em geral da 
população.

Na Figura 1 é ilustrado o funcionamento de uma 
usina hidroelétrica. A força da queda d’água faz a 
turbina girar. No gerador, a força da água irá fazer com 
que os elétrons se movimentem e com isso ocorre a 
geração de energia elétrica. Na Figura 2 mostramos a 
montagem experimental do gerador de energia 
hidroelétrica usado neste trabalho. Nesta Figura estão 
visíveis duas mangueiras: na superior entra o fluxo de 
água que aciona a turbina; enquanto que a inferior 
retira a água circulante do sistema. A turbina está 
ligada ao motor, gerando assim energia elétrica ao ser 
girada pelo fluxo de água.

Nota-se que, quando os conteúdos trabalhados em 
sala de aula são contextualizados, ocorre um maior 
empenho por parte dos alunos, pois o que eles 
aprendem pode ser aplicado ao seu cotidiano.
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           Figura 1. Funcionamento de uma usina hidroelétrica.

Figura 2. Montagem experimental do gerador de 
energia hidroelétrica, mostrando a turbina de passagem 
do fluxo de água à direita, o pequeno motor elétrico DC 
e um diodo emissor de luz (LED) à esquerda.




