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APRESENTAÇÃO 

 
Este guia didático é parte integrante da Dissertação de Mestrado 

do pesquisador em Educação em Ciências e Matemática Me. 

Carlos Alberto Firmino dos Santos, orientado pela Profa. Dra. Lígia 

Arantes Sad, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação em Ciências e Matemática (EDUCIMAT) do Instituto 

Federal do Espírito Santo (Ifes- Campus Vitória). A referida 

Dissertação de Mestrado encontra-se disponível no site do 

programa EDUCIMAT: https://educimat.vi.edu,br.   

  

O guia foi elaborado como produto educacional, fruto da pesquisa intitulada “Uma 

Perspectiva histórico-crítica da eletricidade para o ensino de ciências — A integração 

de conteúdos escolares ao acervo da Escola da Ciência-Física no contexto da 

Alfabetização Científica”, realizada no período de setembro de 2015 a fevereiro de 

2018. 

 

É um material que objetiva potencializar as aulas/visitas monitoradas que acontecem 

na Escola da Ciência-Física de Vitória (ECF), de forma a ampliar a concepção dos 

alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental sobre a História da Eletricidade e do 

Eletromagnetismo. É um material de suporte didático-pedagógico aos professores da 

área de Ciências da Natureza, que tenham o propósito de desenvolver uma 

metodologia de ensino-aprendizagem crítica e contextualizada em um enfoque 

histórico que motive reflexões acerca do fazer científico.   

 

O guia em sua primeira parte apresenta um histórico da Escola da Ciência-Física e o 

roteiro para orientação para a visita à escola. Na segunda parte do material apresenta-

se uma coletânea de 8 (oito) textos envolvendo a História, os fenômenos elétricos e 

as grandes descobertas científicas na área, e uma série de 8 (oito) atividades 

experimentais, a partir de materiais simples, de uso cotidiano, como sugestões para 

realização em sala de aula como apoio ao conhecimento teórico.  

 

Os autores. 

Olá, sou Faísca! Seja 
bem-vindo, serei seu 
guia nesta aventura!
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Parte I - Na Escola da Ciência-Física 

 

1 – A história da Escola da Ciência-Física   

 

Figuras 1 e 2 - Entrada e pátio interno da escola. 

Fonte: Autoria própria.  
 
 
 

Os Centros Municipais de Ciência, Educação e Cultura de Vitória (CMCEC), foram 

planejados como espaços educativos em ambientes específicos e com programações 

especiais integradoras dos vários saberes ali envolvidos. Os CMCEC possuem 

estrutura física, administrativa e com recursos humanos adequados para atendimento 

a escolas de Vitória, do Espírito Santo, de outros estados, e as crianças, adolescentes, 

moradores, turistas e todo o público interessado. Neste guia trabalhou-se sob a 

perspectiva do aluno que visita a escola com a mediação do docente e monitores. 

 

A Escola da Ciência-Biologia e História, A Escola da Ciência-Física (ECF), Planetário 

de Vitória e a Praça da Ciência, com seus acervos pedagógicos-científicos 

apresentam perspectivas para reflexão e aprendizagem no ensino de ciências. 

 

Estes ambientes são de grande importância como geradores de conhecimentos 

integrados entre várias áreas do saber científico. Em tais espaços educacionais não 

formais de educação, as práticas educativas permitem vínculos de cunho 

sociopolítico, cultural, além do pedagógico e de formação para a cidadania. Esses 

espaços também oportunizam aos estudantes novas maneiras de ver e compreender 

a ciência a partir de sua evolução histórica. 

Vamos conhecer um pouquinho da 
história deste centro de ciência?  
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A Escola da Ciência-Física, localizada no Parque Moscoso, tem como objetivo 

popularizar a ciência por meio de um acervo composto de instrumentos científicos-

pedagógicos, em que os alunos, por meio de estratégias lúdicas, acompanhados por 

monitores, podem interagir com os princípios científicos.  

Dessa forma, o aluno apropria-se do conhecimento necessário como apoio a teoria 

trabalhada em sala de aula, inclusive. Tal procedimento contribui para a 

democratização e divulgação da ciência.  

   

Figura 3 - Vista lateral da atual Escola de Ciência-Física. 

 

 

 

De acordo com as informações contidas em documentos e reproduções de fotos em 

exposição permanente nos painéis de um dos corredores da escola, e do volume 45 

dos Cadernos de História do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santos 

(IHGES) de Maria Izabel Perini Muniz (1995, p. 61 ), o Jardim de infância “Ernestina 

Pessoa”, situado no Parque Moscoso, Centro de Vitória, foi construído em 1952, na 

gestão do Dr. Jones Santos Neves, a partir do projeto do renomado arquiteto 

Francisco Bolonha.  

 

Esta é uma importante obra da arquitetura do Movimento Modernista construída em 

Vitória. Com sua singeleza plástica está integrada ao Parque Moscoso por sua 

implantação, que valoriza e enriquece o entorno urbano. Sua adaptação para a Escola 

de Ciência-Física teve como objetivo recuperar a integridade do imóvel, que havia 

Fonte: Autoria própria. 
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sofrido algumas intervenções ao longo do tempo, recuperando a integração do edifício 

com o local, considerando sua importância como bem de interesse de preservação, 

tombado a nível estadual pelo Conselho Estadual de Cultura em 27/08/1990, 

conforme processo 03/84 - CEC. 

 

Figura 4 - Vista lateral do antigo Jardim de infância “Ernestina Pessoa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
Fonte: Muniz, 1985. 

 

 

 

 

 

Com um processo de recuperação cuidadoso, por meio de pesquisa histórica e 

levantamento fotográfico, foi proposto um resgate das características originais do 

edifício, especialmente externa, com restauração dos painéis de Anísio Medeiros em 

mosaico de “peixes” na fachada externa, e de “frutas e brincadeiras infantis” no pátio 

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 5 - Vista atual da fachada interna da escola. 
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interno, procurando, nas intervenções necessárias, ressaltar a importância e a beleza 

plástica do edifício.  

 

As propostas de modificações internas procuraram interferir o mínimo possível na 

concepção original do arquiteto Francisco Bolonha e, quando necessárias, foram 

soluções marcadas com materiais novos, porém harmônicas com os materiais e 

formas existentes. 

 

 

 
Fonte: Morro do moreno. Arte que não se perde, 2014. 

Durante seus dezesseis anos de funcionamento (inaugurada em 13 de novembro de 

2001), a Escola de Ciência-Física foi ampliando seu acervo com base na demanda 

levantada junto à comunidade de frequentadores incluindo a acadêmica e escolar. 

 

Percebeu-se, porém, que pelo uso constante, uma parte do material do acervo, bem 

como da estrutura física e de comunicação visual sofreu desgaste ou está obsoleto. 

Isso sugere necessidade de recursos para a manutenção do acervo. Tendo em vista 

essas observações, torna-se importante a requalificação do espaço, visando 

atualização, melhoria dos espaços de circulação, criação de novos cenários que 

complementem as informações e criem um ambiente agradável e confortável para o 

usuário. 

 

Figura 6 - Vista lateral do mosaico. 
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A Escola da Ciência-Física, possui 5 (cinco) salas temáticas, Eletricidade, 

Eletromagnetismo, Mecânica, Ótica e Acústica. Entre os espaços educativos 

disponíveis em Vitória, possui um papel importante na promoção ao acesso à 

produção científica por parte dos alunos. Refletindo sobre isso, pode-se afirmar que 

atualmente não é mais possível pensar na formação do cidadão crítico afastado do 

saber científico, e o estudo de seu desenvolvimento histórico reforça a percepção da 

Ciência como uma construção humana.  

 

 

A partir dessa constatação pode-se dizer que o ensino de 

Eletricidade (Física), por meio da integração sala de 

aula/Escola de Ciência-Física, tendo como fundamento a 

História da Ciência, pode colaborar a fim de proporcionar 

uma educação científica aos alunos do Ensino 

Fundamental possibilitando a Alfabetização Científica para 

esse nível de ensino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitos espaços para 
conhecer, brincar e estudar! 
Veja! 

Figuras 7 e 8 - Vista do pátio interno e fachada interna da escola. 

Fonte: Autoria própria. 
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2. As salas temáticas de Eletricidade e 
Eletromagnetismo 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Breve introdução sobre a História   da 

Ciência, da Física e da Eletricidade 

 

 

A Ciência e sua história 

 

 

A ciência está de tal forma tão emaranhada em 

nossas vidas que muitas vezes não damos conta de 

sua presença. Percebe-se sua presença nas redes de 

comunicação, na química, na medicina, na utilização 

de combustíveis, pelo uso da energia etc. Tudo que 

fazemos hoje é “tocado” pela Ciência. Entender seu 

desenvolvimento histórico é avançar no conhecimento 

de nós mesmos. Dessa forma estaremos bem mais 

preparados para enfrentar os desafios do futuro. A 

História da Ciência muitas vezes se resume numa 

narrativa que prioriza discorrer sobre os grandes avanços, revoluções ou centra-se na 

genialidade de alguns cientistas. Mas sempre há um antes, um durante e um depois, 

Agora vamos estudar eletricidade 
interagindo com o acervo da escola 
da ciência. 

Figura 10 - Sala temática de 
Eletromagnetismo. Figura 9 - Sala temática de Eletricidade.  

eletrioto 10: vista interna. 

Fonte: Autoria própria. Fonte: Autoria própria. 
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num contexto histórico. O desenvolvimento científico se dá a partir das inter-relações 

sociais, políticas, culturais, econômicas. Portanto em seu desenvolvimento histórico. 

 

A Física e sua história 

 

A Física é a ferramenta com a qual exploramos e lemos a realidade 

que nos cerca. Muitas de nossas descobertas sobre o mundo físico 

representam o auge da realização humana. A História da Física 

traça a trajetória da humanidade em busca de respostas a algumas 

questões que nos sãos importantes: Quem somos? De onde 

viemos? De que somos feitos? Entre outras. Para isso é preciso aprender e utilizar a 

linguagem da matemática para avançarmos nesse entendimento. Mais que isso, é 

compreender a forma com que os homens de outros tempos buscaram responder 

essas questões. 

 

A Eletricidade e sua história 

 

O conceito de energia é relativamente novo, aparecendo, com o 

significado que temos hoje, apenas em 1807 utilizado pelo médico 

e físico Thomas Young a partir de suas experiências com a luz. As 

formas mais comuns de energia são luz e calor, ambos vêm 

livremente do Sol. A humanidade também aproveita a energia 

química, gravitacional, cinética, elétrica e nuclear. O fenômeno científico mais 

característico do Século da Luzes (séc. XVIII) foi a eletricidade. Palavra cunhada por 

Willian Gilbert, que estudara magnetismo durante anos, até concluir que a própria 

Terra era magnética. O primeiro tipo de eletricidade a ser descoberto foi a eletricidade 

estática. O americano Benjamim Franklin, foi o primeiro a esboçar a natureza elétrica 

do raio, e sugeriu que a eletricidade tem cargas elétricas positivas e negativas. Não 

dá para falar de eletricidade sem falar no magnetismo. A força que alguns materiais 

têm de atração. Eletromagnetismo é o nome que se dá a junção da eletricidade ao 

magnetismo e hoje, boa parte dos aparelhos elétricos, tem na sua constituição um 

eletroímã.   
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1) Princípio de funcionamento da pilha 
 
 

O simulador científico-pedagógico demonstra o princípio de 

funcionamento de uma pilha. Ele possui duas placas de metal, uma 

de zinco e a outra de cobre. Quando você coloca as mãos sobre 

elas estabelece-se uma migração de íons positivos da placa de 

zinco em direção à placa de cobre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desse modo, surge uma corrente elétrica entre as placas. Gradativamente a placa de 

cobre perde elétrons para neutralizar os íons que chegam até ela, tornando-se 

positiva. Por sua vez, a placa de zinco, ao perder íons positivos, torna-se negativa. O 

suor do nosso corpo é uma solução eletrolítica que pode remover íons dos metais.  

 

Quando encostamos as mãos, uma sobre a placa de zinco e a outra sobre a placa de 

cobre, fechamos através de nosso corpo um circuito eletrolítico que origina uma 

diferença de potencial entre essas placas. Por isso pode se verificar o movimento no 

ponteiro do voltímetro do aparelho.  

 

Alessandro Volta foi o cientista inventor da primeira pilha, a partir dos experimentos e 

observações realizadas com pernas de rã. A pilha de Volta, era um pequeno 

“sanduíche” de discos de cobre e zinco intercalados por discos de papel embebido em 

água salgada. Havia um fio em cada ponta que quando se tocava gerava corrente 

elétrica. Pode-se dizer que sua potência pode ser comparada a uma pilha AA de hoje, 

embora durasse bem menos (MARTINS, 2007).   

Figura 11 - Simulador do 
funcionamento da pilha. 

Fonte: Autoria própria. 
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Não precisava mais esfregar tubos de vidro ou esperar raios de tempestade para gerar 

energia, com a bateria de Volta tinha-se uma corrente e carga de energia sempre à 

disposição. 

 

 

Questões a serem exploradas: 

 

1) Quais são os benefícios que a invenção da pilha trouxe para a 

vida das pessoas? 

2) De que substâncias químicas as pilhas se compõem? Podem ser 

prejudiciais à saúde? Como? 

 3) Existem formas de descartá-las corretamente? Como? 
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2) Gerador de Van Der Graff 

 

Este simulador é um gerador de energia eletrostática de indução 

contínua. Nele, uma carga positiva é transportada continuamente 

por uma cinta de borracha para dentro de uma esfera metálica e  

oca. Ali a carga é coletada e armazenada, na superfície externa, até 

que o potencial elétrico (voltagem) se torna tão elevado que uma 

descarga elétrica, entre algum objeto próximo e a cúpula, acaba conduzindo a carga 

elétrica para longe dessa cúpula. Tão logo isso acontece, o processo de carga se 

reinicia. 

 

Figura 12 – Gerador Van Der Graaff 

 

 

 

 

 

 

A eletricidade estática foi o primeiro tipo de energia a ser descoberta. Em 1663, Otto 

Von Guericke construiu o primeiro gerador eletrostático. Usava um globo de enxofre 

que ao ser friccionado e girado gerava uma carga elétrica. Posteriormente, foi utilizado 

globos de vidro. Em 1744 foi inventada a garrafa de Leyden. Era um tubo que tinha a 

capacidade de armazenar energia. Só no século XX, em 1929, o gerador foi inventado 

pelo engenheiro norte-americano Robert Jemison Van de Graaff (MARTINS, 2007). 

 

Este princípio energético é muito utilizado na física nuclear pela necessidade de 

geração de altos índices de voltagem, em pesquisas na indústria, na medicina, 

agricultura, biologia, etc. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Questões a serem exploradas: 

 

1) Qual a finalidade para criar o gerador? Como ele funciona? 

Para que é utilizado? 

2) Por que os cabelos se arrepiam quando tocamos o gerador? 

3) Quando aproximamos a mão ou um metal da cúpula geram 

faíscas.  Por quê? Podemos neutralizar este efeito? 
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3). Anel Saltador 
 

 
Esta demonstração, conhecida como “anel saltador”, é muito 

conhecida e é bastante difundida por meio de demonstrações em 

diversos centros de Ciências.  Ao se acionar o circuito que 

alimenta a bobina, um forte pulso de corrente elétrica cria um 

campo magnético variável dentro e ao redor da bobina preenchida 

com um núcleo de ferro que se prolonga para fora dela. Esse campo magnético 

variável e crescente induz uma força eletromotriz no anel ou tubo de alumínio e, em 

consequência disso, passa a circular nele uma corrente elétrica cujo sentido é tal que 

o campo magnético por ela gerado age em oposição ao campo magnético indutor da 

bobina. Essa repulsão causa a projeção do anel para o alto, como mostra a figura 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se o anel estivesse cortado (separado), não haveria indução de corrente e o efeito 

não seria observado. O pulso inicial, que faz o anel saltar para o alto, é maior do que 

a força repulsiva subsequente, quando o anel levita ao redor do núcleo de ferro. Se o 

circuito formado pelo anel fosse puramente resistivo (resistência elétrica), ele sofreria 

a ação de uma força alternadamente positiva e negativa, de modo que a força média 

seria nula e o anel não levitaria. Mas, como o anel tem indutância (indução 

eletromagnética), há uma defasagem entre a corrente induzida e a força eletromotriz, 

e assim origina-se uma força de repulsão responsável pela levitação do anel. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 13 - Anel saltador. 
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Em 1820, Hans Christian Oersted (1771-1851), observou que a agulha de uma 

bússola desviava quando colocada sob um fio percorrido por corrente elétrica. Esse 

fato permitiu que ele estabelecesse conexões entre as correntes elétricas e os 

fenômenos magnéticos (MARTINS, 2007).  

 

A partir daí ocorreu um rápido desenvolvimento da eletricidade prática, com a 

construção de eletroímãs, motores elétricos, geradores mecânicos de energia elétrica, 

telefones, telégrafos. 

 

Questões a serem exploradas:  

 

1) Neste experimento ocorre a associação entre fenômenos elétricos 

e fenômenos magnéticos? Como se denomina em Física esta 

ocorrência?  

2) Qual seu princípio de funcionamento? 

3) Qual a utilidade de se conhecer este princípio? Como podemos       

utilizar isso no dia a dia? Cite exemplos.  
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3). Eletroímã 
 
 
O eletroímã é um dispositivo formado por um núcleo de ferro envolto por um solenóide   

(bobina). Quando uma corrente elétrica passa pelas espirais da bobina, cria-se um 

campo magnético, o qual faz com que os ímãs elementares do núcleo de ferro se 

orientem, ficando assim imantado e, consequentemente, com a propriedade de atrair 

outros materiais ferromagnéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O guindaste eletromagnético é largamente empregado para erguer e movimentar 

grandes e pesadas peças de aço, tais como lingotes e sucatas ferrosas. Sua utilização 

é comum nas indústrias que trabalham com este tipo de material, entre elas as usinas 

siderúrgicas, grandes metalúrgicas e depósitos de ferro em geral. Sua invenção está 

ligada a história do magnetismo. 

 

Questões a serem exploradas: 

1) Qual é o princípio de funcionamento do eletroímã? 

2) Como são utilizados os eletroímãs? Que materiais são atraídos 

por ele? 

3) Existe diferença entre a utilização de ferro e aço para se construir 

um eletroímã? 

 

 

Figura 14 - Eletroímã. 

Fonte: Autoria própria. 
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5) Bicicleta sobre cabo de aço (gerador 
manual de energia) 
 
 

 
   

Um dínamo (aparelho que gera corrente elétrica contínua) de 

bicicleta, acionado por força física é empregado para transformar 

energia mecânica em elétrica. A força eletromotriz gerada é 

suficiente para colocar a bicicleta em funcionamento.  

 

O elemento básico do dínamo é um conjunto de espiras condutoras que giram no 

interior de um campo magnético. Ele é constituído de um ímã conectado a um eixo de 

rotação. Acionado manualmente, o ímã gira dentro de um núcleo de ferro revestido 

por uma bobina.  

 

Esse princípio da indução eletromagnética aplica-se aos dínamos nos quais as espiras 

condutoras estão fixas e integradas à “armadura” do dínamo, e o núcleo móvel é um 

ímã que, ao girar, induz uma força eletromotriz nas espirais. 

 

Michael Faraday (1791-1867), descobriu o fenômeno de indução eletromagnética. Ele 

verificou o aparecimento de corrente elétrica numa bobina, quando um ímã era 

movimentado de forma conveniente nas suas proximidades. A indução 

eletromagnética é o fenômeno básico para o funcionamento dos geradores mecânicos 

de energia elétrica (MARTINS, 2007).  

Figuras 15 e 16 - Bicicleta-dínamo. 

Fonte: autoria própria. 
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James Clerck Maxwell (1831-1879) usou a matemática para dar sustentação a relação 

entre eletricidade e magnetismo. Maxwell explicou que tanto os campos elétricos 

quanto os magnéticos surgem das mesmas ondas eletromagnéticas. 

 

Questões a serem exploradas: 

 

1) Qual o princípio que faz movimentar a bicicleta a partir das 

pedaladas que ocorre na bicicleta adaptada? Como se chama este tipo de 

energia utilizada e a energia gerada? 

2) Qual a utilidade deste tipo de gerador? Ele consegue acender 

lâmpadas?  

3) Este tipo de energia é o mesmo que é gerado pelas pilhas e baterias? 

Justifique. 
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6) Lâmpada Mágica 
 

 
 

Este experimento é possibilitado pelas 

ondas eletromagnéticas, produzidas 

em um gerador de energia, que viajam 

pelo espaço e promovem uma 

excitação dos elétrons no interior da 

lâmpada fluorescente, mesmo esta 

estando “queimada”, fazendo-a 

acender. É uma forma divertida de 

estudarmos os fenômenos 

eletromagnéticos.  

 

Vejamos um pouco da história deste importante invento: a lâmpada.  

 

A lâmpada elétrica é um dos maiores inventos da história da humanidade. A lâmpada 

elétrica nos trouxe comodidade e segurança dentro das nossas casas. Graças a essa 

descoberta que pudemos eliminar na maioria das localidades o uso de lampiões, 

tochas ou velas. 

 

Desenvolvida no final do século XIX, a lâmpada incandescente é composta de uma 

ampola de vidro bastante fino preenchido com um gás inerte, em geral o argônio, e 

um fino filamento constituído de tungstênio, que ao ser percorrido por uma corrente 

elétrica, se aquece até a incandescência, emitindo uma luz branca de tom levemente 

amarelado. 

 

A lâmpada elétrica foi inventada em 1879 por Thomas Alva Edison (1847-1930), que, 

após várias experiências, ele utilizou um filamento de algodão carbonizado dentro de 

uma ampola de vidro da qual retirou o ar, fazendo um vácuo, a fim de evitar que o 

filamento se queimasse. Ele conseguiu manter a lâmpada brilhando por cerca de 40 

horas (MARTINS, 2007).   

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 17 – Lâmpada Mágica. 
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A lâmpada fluorescente foi inventada nas primeiras décadas do séc. 

XX. Existem diversos tipos de lâmpadas fluorescentes, porém, todas 

obedecem ao mesmo princípio de funcionamento, ou seja, a 

excitação (agitação) e o deslocamento de átomos de uma mistura 

gasosa pelas paredes fosforescentes do tubo ao qual damos o 

nome de “tubo de descarga”. As lâmpadas fluorescentes funcionam segundo o 

princípio da descarga de um gás sob baixa pressão, com uma pequena quantidade 

de mercúrio. 

 

 

 

 

Questões a serem exploradas: 

 

1) Que tipo de energia é gerada no simulador “lâmpada mágica”? 

Qual o seu princípio de funcionamento? 

2) Todo tipo de lâmpada acende por este processo? Justifique. 

3) Pode-se relacionar este princípio com as ondas geradas pelas 

antenas de celulares?   

4) Esse campo magnético faz mal para a saúde?  
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7) Condutores/Isolantes 
 
 

 
 
Cotidianamente estamos em contato com 

elementos que são condutores elétricos e 

outros que são isolantes elétricos. 

 

Os corpos considerados condutores 

elétricos possuem excesso de elétrons em 

sua camada de valência, que é a última 

camada a receber elétrons em um átomo.  

 

De modo geral, os metais são excelentes condutores elétricos. Os isolantes são 

também chamados de dielétricos. Os elétrons que formam esses materiais não têm 

facilidade de movimentação, tendo em vista a forte ligação entre eles e o núcleo 

atômico.  

 

Questões a serem exploradas: 

 

1) Quais são os materiais isolantes e condutores utilizados no 

equipamento? 

2) Existem materiais que podem ser considerados 

semicondutores? 

3) Qual a utilidade dessa informação na vida cotidiana? 

4) Que outros materiais isolantes e condutores que você conhece?  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 18 - Testador de materiais condutores ou 
isolantes de eletricidade.   

Fonte: Autoria própria. 
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8) Arco Voltaico 

 
 
O simulador é um transformador que 

eleva a tensão e está conectado a duas 

hastes verticais paralelas e em formato 

de chifres. Na base, essas hastes estão 

próximas uma da outra. O vão que as 

separa é suficientemente pequeno para 

que, devido à alta tensão existente, uma 

faísca possa saltar entre elas, dando 

início a um arco voltaico, que é a 

corrente passando neste meio. 

 

A temperatura deste arco é bastante elevada. A ionização que resulta da faísca vai 

permitir, então, que a chispa (raio) transponha uma sucessão de vãos maiores que o 

inicial, pois a convecção (corrente atmosférica predominante vertical que tem origem 

no movimento do ar pelo aquecimento do solo, decorrente do calor solar) faz o ar 

quente subir ao longo das hastes. 

 

Questões a serem exploradas:  

 

1) Qual o princípio de funcionamento do arco voltaico? 

2) O ar é um condutor ou isolante? 

3)  Para que serve estas informações em nossa vida prática? 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

Fonte: autoria própria. 

Figura 19 - Arco voltaico. 
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Parte II - Na sala de aula (atividades pré-visita 
à Escola da Ciência-Física) 
 

Textos Didáticos 
Complementares 

 
 
                    Texto 1 – A eletricidade na atualidade 

                                                                     

Tanto no Brasil como no mundo, a demanda por 

energia elétrica é enorme e tende a aumentar. Nossa 

produção industrial é altamente dependente desta 

fonte de energia, e os aparelhos que tornam nossas 

vidas mais confortáveis necessitam dela para 

funcionar. A eletricidade está ligada a todo o 

desenvolvimento científico e tecnológico que está 

ocorrendo atualmente. 

 

 

Existem outras 

fontes de energia 

que são utilizadas também, como nos carros, 

movidos à gasolina, álcool ou diesel. Mas, ainda, 

para dar a partida nos automóveis, utiliza-se um 

motor elétrico, bem como a eletricidade está 

presente na bateria, nos faróis, nas lanternas, etc.  

 

Além disso, as pesquisas que tem como objetivo a viabilização do automóvel 

totalmente elétrico têm crescido bastante. Seja devido porque os combustíveis fósseis 

tendem a se esgotar, ou devido ao processo crescente de poluição ambiental gerado 

pelo uso excessivo dessa fonte energética.  

 

Em nosso dia a dia a eletricidade está tão presente que sem ela passaríamos por 

grandes transtornos. A energia elétrica está presente em quase tudo que utilizamos, 

Em sala de aula, a critério do 
professor, vamos estudar alguns 
textos sobre a história da 
eletricidade.E lembre-se: a 
eletricidade é a parte da Física que 
estuda os fenômenos associados 
às cargas elétricas. Os estudos na 
área são divididos em 
eletrostática, eletrodinâmica e 
eletromagnetismo. Os próximos 
textos irão ajudar...vamos nesta? 

Figura 20 - Torres de transmissão de 
eletricidade. 

Fonte:  Mundo Educação, 2017. 
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desde os objetos mais simples de casa como uma campainha até os computadores 

mais sofisticados.  

 

E os campos de utilização da eletricidade tem 

aumentado significativamente, tanto para aparelhos 

de uso pessoal e doméstico (celulares, tablets, etc.), 

quanto para uso industrial, como no campo da 

robótica (montadoras de veículos, hospitais, etc.).  

 

Em resposta a essa demanda, muitas usinas 

hidrelétricas estão sendo construídas a fim de    

transformar a energia mecânica dos rios, em 

energia elétrica. Ao mesmo tempo, as usinas nucleares também têm crescido 

bastante, apesar dos riscos, no investimento em transformar energia armazenada no 

núcleo do átomo em energia elétrica.  

 

Porém, mesmo com todo esse crescimento, precisamos nos conscientizar de 

economizar eletricidade. Lembremo-nos que os recursos naturais não são 

inesgotáveis. É preciso desenvolver uma consciência mundial sobre isso, ou seja, 

preservar os nossos recursos a fim de que o tenhamos no futuro.  

 

 

Agora responda:  

1) Quais são os aparelhos que utilizam energia elétrica em sua casa? 

2) Você sabe como a energia elétrica é produzida? 

3) Que problemas podem gerar para a natureza e para a sociedade a produção 

da eletricidade?  

4) Já presenciou a falta de energia em seu bairro ou cidade? Relate o que 

aconteceu?  

 

  

Fonte - Blog de Física, 2016. 

 

Figura 21 - Equipamentos 
elétricos. 
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Texto 2 - As origens: o âmbar e a eletrização por atrito 

 

Pode-se dizer que o inicio da História da Eletricidade, se constituiu a partir da Grécia 

Antiga com destaque para a figura do filósofo Tales. Foi ele que primeiro, no mundo 

Ocidental, mencionou os fenômenos físicos relativos à Eletricidade e Magnetismo.  

 

Por meio de experiências com o âmbar amarelo e de atritos 

com pedaços de lã atraindo corpos leves e chegando ao 

que chamamos de eletrização por atrito. Explicação essa atual, pois no período, ligou-

se tal fenômeno às explicações místicas. 

 

Os corpos são constituídos de átomos, e esses são formados por prótons, elétrons e 

neutros. Enquanto os prótons e neutros se localizam em uma região central do átomo, 

os elétrons giram em torno do núcleo. É a eletrosfera.  

 

Os prótons, por sua vez, possuem carga 

elétrica positiva, enquanto os eletros possuem 

carga elétrica negativa. O átomo, possuindo 

número igual de elétrons e prótons, é 

eletricamente neutro.  

Quando atritamos dois corpos, como uma 

régua de plástico e uma flanela, por exemplo, 

a régua cede elétrons para o tecido, 

eletrizando-se positivamente. Enquanto o 

tecido se eletriza negativamente.  Se aproximarmos a régua a pedaços pequenos de 

papéis, esses serão atraídos. A força de atração entre o plástico e o lado negativo do 

papel é mais forte do que sobre o seu lado negativo, o que poderia causar uma 

repulsão.  

 

 

 

Figura 22 - eletrização por atrito. 

Fonte:  Física na prática, 2011. 

O âmbar é uma resina 
fóssil endurecida. 
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Agora responda:  

 

1). Dois corpos friccionados podem ser eletrizar, como vimos. Você 

sabe por quê? Explique. 

2). Cite outros exemplos. 

       3) É possível carregar eletricamente uma barra metálica por meio 

desse processo?   
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Texto 3 – De Gilbert a Franklin: das máquinas 
eletrostáticas aos fios elétricos 

 

  

O cientista William Gilbert (1544-

1603), foi um médico da realeza 

inglesa e realizou vários 

experimentos. Utilizou vidro e 

resinas (borrachas, âmbar etc.) 

atritando-os a fim de que 

atraíssem objetos leves. Para 

designar o fenômeno, Gilbert 

criou o termo elétrico, derivado 

de élektron, palavra grega que 

significa âmbar. Foi a partir 

destas experiências que os corpos depois de 

atritados passaram a ser denominados corpos 

eletrizados ou corpos carregados de eletricidade 

(MARTINS, 2007).  

 

Após a morte de Gilbert e, 

passadas algumas décadas, o 

alemão Otto Von Guericke 

(1602-1686), uma espécie de 

prefeito ou administrador da 

cidade de Magdeburgo, na 

Alemanha, se dedicava, além 

de governar a cidade, a 

experimentos científicos. Por 

meio da retomada das 

experiências de Gilbert, ele 

inventou uma bomba pneumática, para criar o vácuo no interior de duas meias esferas. 

Após ele fazer demonstrações para o imperador alemão na época, o que lhe trouxe 

Figura 23 - Willian Gilbert. 

Fonte: Famous Scientists, 2017. 

Fonte: Wikimedia Commons, 2014. 

Figura 24: Otto Von Guerick. 

Seu principal trabalho foi uma obra 
escrita sobre ímãs, corpos magnéticos 
e o grande ímã terrestre.  
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credibilidade, continuou com suas experiências, em tentar acumular energia no interior 

da esfera. Era a primeira máquina eletrostática, em que a eletricidade podia ir de um 

ponto a outro (esfera) e se acumular de maneira estática, imóvel, e que vários objetos 

podiam ser atraídos por ela e a carga de eletricidade podia passar de um objeto a 

outro (MARTINS, 2007). 

 

O inglês Stephen Gray (1666-1736), um 

londrino de poucos recursos financeiros, 

patrocinado por um amigo rico e 

interessado em suas pesquisas, 

descobriu que a eletricidade podia ser 

conduzida a outro ponto por   diversos 

materiais, ressalvando que alguns 

materiais conduziam e outros isolavam a 

energia, ou seja, uma carga elétrica 

podia ser conduzida a outro dependendo 

das substâncias utilizadas, algumas 

condutoras e outras isolantes. O desenho mostra uma das experiências mais famosas 

de Gray. Um garoto suspenso por cordas de seda (isolante), ser carregado 

eletricamente (por um tubo de vidro) e então como um corpo (condutor), poderia atrair 

pequenos objetos – eletrostaticamente - (MARTINS, 2007). 

 

O cientista francês, 

décadas mais tarde, 

Charles François Du Fay 

(1698-1739), que ao longo 

de sua vida publicou vários 

livros sobre eletricidade que 

influenciaram a Ciência na 

França, descobriu duas 

classes de eletricidade 

distintas: as cargas elétricas 

Figura 25 -  Experiência de Gray. 

Fonte: Wikimedia Commons, 2014. 

Fonte:  Grupo de Estudo 10, 2017. 

Figura 26 - Descoberta de Du Fay. 
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que se atraem e as que se repelem. Às duas classes Du Fay denominou de 

eletricidade vítrea e eletricidade resinosa. Essas ideias perduraram até a 

descoberta do elétron por Thompson no final do século XIX (MARTINS, 2007). 

 

Já o americano Benjamim Franklin (1706-1790), filho de 

imigrantes ingleses, não teve formação acadêmica, mas 

foi uma figura que trouxe grande contribuição à História 

da Eletricidade, formulou algumas teorias para explicar 

os fenômenos elétricos.  

 

De família simples, com 

mais 16 irmãos, ele 

gostava muito de ler e 

adquiriu uma boa cultura. 

Trabalhou em jornais de Boston e Filadélfia e tomou 

conhecimento dos experimentos sobre a Garrafa de 

Leyden (um capacitor de armazenamento de energia) 

pelos periódicos científicos que recebia de Londres e 

de suas amizades com importantes pesquisadores da época. Franklin se tornou um 

importante político na Colônia e paralelamente desenvolveu diversas pesquisas na 

área da eletricidade (MARTINS, 2007).  

 

Franklin, fazendo experiências com a garrafa, 

observou as faíscas que saiam dela 

comparando-as aos relâmpagos e levantando 

questões sobre a existência de eletricidade no 

céu, ou seja, eletricidade atmosférica. O que 

mais tarde foi comprovada por Franklin, a partir 

de muitos experimentos com a garrafa, observações e uso de varas de ferro - que 

mais tarde se tornariam os para-raios - (MARTINS, 2007).  

Fonte:  Wikipedia, 2017. 

Fonte: Portal São Francisco, 
2017. 

Figura 28 - Garrafa de Lyden . 

Fonte:  Wikimedia commons, 2014. 

Figura 27- Benjamin Franklin. 

Figura 29 – Tempestade. 
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  Suas experiências foram desenvolvidas por vários 

pesquisadores na Europa e uma das mais 

significativas, ainda hoje, encontra-se envolta em 

polêmica, a experiência com o papagaio e a chave 

em meio a tempestade (se foi verdade ou não).  

 

 

 

 

 

Agora responda:  

1) faça um quadro síntese, contendo nomes e descobertas dos 

cientistas que aparecem nesse texto. 

 

2) Relacione a descoberta de Gilbert com os instrumentos de 

navegação desenvolvidos no período. 

 

3) Qual a importância científica para as descobertas de  Gray, Du Fay         

e Franklin? 

 

4) Qual a importância dos para-raios nos dias atuais?  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 30 - a polêmica da chave e 
do filho. 

Fonte:  Wikipédia, 2017 
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Texto 4 - Eletroímã: história e aplicações 
práticas 

 

Muitos cientistas supunham que havia 

uma relação entre o magnetismo e a 

eletricidade, mas foi o professor 

dinamarquês Hans Christian Oersted 

(1771-1851), conhecido posteriormente 

como o Pai do Eletromagnetismo, que, 

casualmente, durante uma de suas aulas, 

fazendo experiência com a pilha de Volta, 

observou que uma agulha magnética 

colocada sobre a mesa, movia-se quando 

ele fechava um circuito sobre a pilha 

(MARTINS, 2007).  

 

Por meio de experimentos posteriores, Oersted estabeleceu relação entre correntes 

elétricas e magnetismo, o que levou ao rápido 

desenvolvimento da eletricidade prática com a construção 

de eletroímãs, motores elétricos, geradores mecânicos de 

energia elétrica, telégrafos e telefones. O eletromagnetismo 

desempenha um importante papel no funcionamento dos aparelhos elétricos e na 

própria produção de eletricidade.  

 

Cabe um destaque para o nome do cientista francês 

André-Marie Ampère (1775-1836), que construiu o 

primeiro eletroímã, e do inglês, Michael Faraday 

(1791-1867), contribuindo por meio de suas 

experiências, na blindagem metálica dos aparelhos 

eletroeletrônicos evitando descargas elétricas em 

seu exterior, bem como, na indução eletromagnética, 

Experimentos de Oersted a 
corrente que flui no fio cria 
um campo magnético que 
desvia a agulha da bússola.   

Figura 31 - Oersted realizando experiências em 
1820. 

Fonte:  Wikipédia, 2017. 

Figura 32 -  A gaiola de Faraday. 

Fonte:  Recursos terapêuticos, 
2017. 
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responsável na geração de energia elétrica dos geradores mecânicos.  

 

Ampère foi professor de Física e Química em Lion, França. Teve 

um primeiro contato com o trabalho de Oersted por meio de uma 

cópia de um artigo científico que chegou na Escola Politécnica de 

Paris, onde lecionava. Ele, por meio de inúmeras experiências, 

descobriu que o magnetismo de um fio que transportasse uma 

corrente elétrica estava espalhado por todo o fio. Isso criava um 

campo magnético. Verificou que se dois fios transportando corrente 

elétrica na mesma direção ou contrária os 

campos magnéticos se atraiam ou 

repeliam, respectivamente. Desta forma, Ampère, foi 

levantando hipóteses sobre a força magnética e sua 

capacidade de atração chegando ao princípio do eletroímã 

(MARTINS, 2007).  

Em 1860, apareceu a primeira 

proposta viável, para construção de 

geradores e motores, idealizada pelo 

físico italiano Antonio Pacinotti (1841-

1912), aperfeiçoada, em 1869, pelo 

eletricista belga Zénobe Gramme 

(1826-1901), criando, assim, um 

dínamo eficiente que tornou possível                         

a utilização da energia elétrica, por     

meio da conversão da energia 

mecânica (MARTINS, 2007).  

 

 

 

 

 

Figura 34 - Eletroímã. 

Figura 33 - Ampère. 

Fonte:  Educação, 
2017. 

Fonte:  Italpro, 2011. 

Fonte:  Wikimedia commons, 2014. 

Em homenagem a este 
grande personagem da 
história da humanidade, foi 
dado o nome de ampère 
(símbolo: A) à unidade da 
intensidade de corrente 
elétrica. 

Figura 35 - Gerador (dínamo) de Pacinotti. 
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Agora responda:  

 

1) Faça um pequeno relato da experiência de Oersted.  

2) Que relação podemos estabelecer entre a gaiola de Faraday e os 

modernos equipamentos eletrônicos? 

3) Relacione as descobertas de Ampère, Pacinotti e Gramme.  
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Texto 5 – Raios e Trovões: a atmosfera e a 
eletricidade 

 

Será que a história de Franklin, que estudamos no texto 3, com as experiências com 

as pipas/papagaios e com seu filho em meio às tempestades nos EUA é verdadeira?  

 

Há controvérsias devido ao perigo que esta experiência representa, porém, não 

podemos negar as descobertas de Franklin sobre a eletricidade atmosférica. Mas, por 

que ocorre esse fenômeno? 

 

As nuvens de tempestades, geralmente, estão eletrizadas. Por meio de pesquisas 

científicas, descobriu-se que a parte superior das mesmas possuem carga elétrica 

positiva e a parte de baixo, negativa.  

 

Quando a nuvem está 

bastante carregada, inicia 

o processo de descargas 

elétricas sob forma de uma 

grande faísca, o raio. Da 

nuvem para o solo, e desse 

para a nuvem, em uma 

sucessão rápida, e por 

diversas vezes, durante 

uma tempestade. O 

relâmpago, por sua vez, 

resulta da ionização do ar e o som, o trovão, é produzido pelo aquecimento e 

expansão do ar. 

 

A partir de seus estudos e experimentos Benjamin Franklin inventou um artefato capaz 

de oferecer um direcionamento para as descargas elétricas das tempestades, o para-

raios. Sua finalidade: proteger casas, edifícios, postos de combustíveis, linhas de 

transmissão e energia elétrica, etc.  Ele é formado por uma base metálica disposta 

verticalmente na parte mais alta da estrutura que se quer proteger.  

Fonte:  Ufrs, [200?]. 

 
Figura 37 -  O raio. 
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A extremidade do para-raios possui um material 

de elevada temperatura de fusão. A outra 

extremidade é ligada, por meio de condutores 

metálicos, a barras metálicas enterradas com 

profundidade no solo. Sendo assim, este objeto 

atrai os raios para si, fazendo sua potência se 

desvanecer na terra (FERRARO, 1991). 

   

Em tempestades devemos evitar locais 

descampados, pois nosso corpo pode funcionar 

como um para-raios, locais com árvores 

isoladas, terrenos altos, e ficar longe de praias, 

rios ou piscinas.  Se tiver de carro, permaneça 

nele, e se esse for atingido, não coloque as 

mãos na lataria estando em solo. A corrente 

elétrica gerada pode eletrocutar uma pessoa.  

 

Agora responda:  

 

1) Você acha que a história de Franklin, do filho, da pipa, da chave e 

da tempestade é verdadeira? Por quê? 

2) Relacione as descobertas de Franklin com a invenção do para-

raios. 

3) Por quais motivos que devemos evitar lugares praias, descampados, lugares altos 

e isoladas em tempestades?  

4) E se uma pessoa estiver em um carro durante uma tempestade, como  deve  

proceder? 

 

 

 

Fonte:  rwengenharia, 2016. 

Figura 38 - O para-raios. 
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Texto 6 – A pilha: de Galvani a Volta 

 

Alessandro Volta (1745-1827) foi professor da Universidade de 

Pávia, na Itália. Recebeu o título de conde, conferido por 

Napoleão Bonaparte. A invenção da pilha por Volta originou-se 

de uma observação do biólogo/médico italiano Luigi Galvani 

(1737-1797), professor de Anatomia da Universidade de Bolonha 

(MARTINS, 2007). 

 

Certa ocasião, Galvani pendurou pernas de rã, por meio de 

ganchos de cobre, a um suporte de ferro, com a finalidade de 

secá-las para suas experiências.  Devido ao vento as pernas 

balançavam, e Galvani notou que, cada vez que as pernas 

tocavam o suporte de ferro, elas se contraíam (MARTINS, 2007).  

 

Galvani atribuiu as contrações a uma corrente elétrica produzida 

pela rã. Galvani passou a defender, a partir de tal momento, uma 

teoria que tentava explicar esse fato: a teoria da “eletricidade 

animal”. Segundo Galvani, os metais eram apenas condutores da 

eletricidade, que na realidade estaria contida nos músculos da rã 

(MARTINS, 2007). 

 

  Volta não concordou com o amigo, explicando que 

a corrente elétrica era originada pela existência de 

dois metais diferentes em contato com substâncias 

ácidas existentes no corpo da rã. Para demonstrar 

sua teoria, construiu a primeira pilha (MARTINS, 

2007). 

 

A pilha original inventada por Volta tinha a seguinte 

disposição: um disco de cobre, sobre ele um disco 

de pano embebido em ácido sulfúrico diluído em 

Figura 39 - Volta e 
sua bateria. 

Fonte: Encyclopedia 
Britannic, 2017. 

Figura 40 - A 
experiência de 

Galvani. 

Fonte:  If-bahia, 2011. 

Fonte:  brasilescola, 2017. 

Figura 41- A pilha original de Volta. 
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água e um disco de zinco; sobre este, outro disco de cobre e 

assim por diante, formando um conjunto de discos empilhados 

uns sobre os outros. Daí o nome pilha elétrica. Aos discos nas 

extremidades ligam-se fios condutores que são os terminais 

da pilha. Posteriormente, Volta apresenta a Napoleão e a 

cientistas franceses sua grande invenção (MARTINS, 2007).  

  

Nos dias atuais sabemos que o que o ocorre em uma pilha, 

como essas criadas por Volta, é que a eletricidade tem seu 

fluxo do polo negativo, denominado ânodo, que se oxida, 

perdendo elétrons para o polo positivo, chamado de cátodo, 

que se reduz, ganhando elétrons. 

 

Essas pilhas feitas em solução aquosa não são muito 

usadas hoje em dia. Mas elas foram o princípio que 

desenvolveu as pilhas modernas que conhecemos 

atualmente como pilhas secas. 

 

Essas são bem mais práticas para usar e transportar, 

além de fornecer uma corrente elétrica satisfatória por 

muito mais tempo. 

 

Porém, é preciso ficar atento, pois, o conteúdo do interior da pilha é tóxico e pode 

causar danos à saúde de humanos e animais, e ao meio ambiente. Seu descarte deve 

obedecer às normas estabelecidas a fim de dar uma finalidade correta sem causar 

grandes prejuízos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Volta com 
Napoleão. 

Fonte: Encyclopedia 
Britannic, 2017. 

Figura 43 - pilhas atuais. 

Fonte:  Manual da Química, 
2017. 
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Agora responda:  

 

1) Relacione Alessandro Volta, Galvani e a invenção da pilha. 

 

2) Descreva como era a pilha de Volta e diga qual é a importância de 

sua descoberta para nós atualmente. 

 

3) Que tipo de danos à saúde dos seres humanos o conteúdo do interior das pilhas 

pode causar?  

 

4) Como deve ser o seu descarte para que essa situação seja amenizada? 

 

5) Em sua opinião quais são os pontos positivos e negativos na utilização das pilhas 

nos dias atuais. 
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Texto 7 – A lâmpada: a história iluminada  

 

Um importante invento que envolveu o trabalho de vários pesquisadores ao longo da 

história, foi a lâmpada elétrica. Foi um conjunto de descobertas que, aperfeiçoadas, 

levaram à sua invenção. Quando entramos em nossa casa e com um simples toque 

no interruptor iluminamos a sala, cozinha e quartos, nem passa pelo pensamento o 

longo caminho histórico para se chegar a esse invento.  

O funcionamento de uma lâmpada 

incandescente baseia-se no efeito térmico, 

ou seja, a corrente elétrica atravessa o 

condutor, e o choque entre os elétrons causa 

aquecimento do filamento transformando a 

energia elétrica em térmica. 

  

No início do século XIX, o químico inglês 

Humphry Davy (1778-1829) inventou a 

lâmpada de arco voltaico, porém, além de 

alto consumo de energia, a duração de sua 

luminosidade era curta e sem controle 

(MARTINS, 2007).  

 

Depois de passar por aperfeiçoamentos de 

vários pesquisadores, o americano Thomas 

Edison (1847-1931) aprimorou a invenção e 

chegou ao resultado de uma lâmpada de alto 

vácuo e de filamento de carvão (MARTINS, 

2007). 

  

Edison pesquisou obstinadamente por muitos anos, e com seus assistentes testaram 

mais de 1600 tipos de materiais do mundo todo que servisse aos seus propósitos.  O 

grande problema enfrentado por Edison foi a queima do filamento muito rápido, pois 

podia produzir luz, mas também calor (MARTINS, 2007).  

 

Figura 45 - Lâmpada de Davy. 

Fonte:  Wikipédia, 2017. 

Fonte: Jmc, 2017. 

Figura 44 - Tipos de Lãmpadas. 
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Enfim, em 1879, ele conseguiu. O material utilizado foi 

bambu e papel carbonizado.   

 

Foi a partir dessas ideias que a humanidade teria a luz    

elétrica. Claro que o aperfeiçoamento da invenção não 

parou por aí. 

 

Depois de inúmeros melhoramentos novos tipos de 

filamentos foram testados até chegar ao tungstênio e aos 

materiais atuais como os utilizados pelas lâmpadas 

fluorescentes, led, etc.    

 

 

Agora responda: 

1) Em sua opinião quem inventou a lâmpada? Qual a importância 

dessa invenção? 

2) Quais os tipos de lâmpadas que você conhece? 

3) Por quê a lâmpada incandescente aquece? 

     4) O material no interior da lâmpada fluorescente é tóxico? Explique. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Cultfurniture, 2016. 

Figura 46 – A lâmpada de 
Edson 
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Texto 8 – Energia Elétrica: da geração aos 

cuidados com a natureza 

 

Michael Faraday, por meio de suas experiências com a indução eletromagnética, 

descobriu que poderia gerar corrente elétrica por meio de uma bobina e um ímã.  É o 

princípio básico de funcionamento dos geradores mecânicos de energia elétrico. A 

corrente elétrica gerada nesse processo pode variar de intensidade, sendo chamada 

de corrente alternada. Diferente das pilhas, que tem um processo contínuo de 

liberação e energia (FERRARO, 1991).  

 

Pensando em um gerador bem maior, pode-se citar 

o funcionamento das usinas hidrelétricas, grandes 

geradoras de energia elétrica para uso geral na 

sociedade, desde residências às grandes indústrias 

e comércio. A rotação da bobina é obtida por meio 

da rotação das turbinas. A energia gerada é 

proveniente da força das águas represadas em 

barragens. A queda d’água faz as turbinas girarem 

transferindo a energia para os geradores.  

 

Toda a energia obtida nessas usinas é transmitida 

por meio de linhas de transmissão de alta tensão em 

que é necessário o uso de transformadores para 

equilibrar essas tensões elétricas.  

 

Para a implantação de uma usina é preciso fazer um 

grande reservatório de água. Para isso uma grande 

área é inundada causando impactos no meio 

ambiente pela extensão da represa, principalmente 

a fauna aquática. O prejuízo é incalculável também 

para as populações ribeirinhas que tem na pesca sua 

principal fonte de alimentação ou atividade 

Figura 47 - Esquema de um gerador e 
uma turbina de uma hidrelétrica. 

Fonte: Wikimedia commons, 2012. 

 

Fonte: Governo do Brasil, 2016. 

Figura 48 - Usina hidrelétrica. 
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econômica. Além disso, em vários lugares a 

população tem que ser removida para outra área 

para dar lugar aos gigantescos reservatórios 

(FERRARO, 1991).  

 

A flora da região também é atingida, a inundação 

destrói a cobertura vegetal nativa, sem falar dos 

grandes desmatamentos realizados em momentos 

anteriores para “limpar” o terreno. 

 

A fauna da região é atingida fortemente, pois os 

animais, com a inundação, precisam ser retirados 

de seu habitat para regiões que muitas vezes não 

se adaptam ou que não há meios de sobrevivência 

para todos condenando-os à morte. 

 

Muitas dessas regiões inundadas, também fizeram 

desaparecer partes de reservas indígenas 

atingindo sua população negativamente em muitos 

aspectos, colocando-os em constante conflitos 

com os interesses capitalistas nas regiões.  

 

 

Os reservatórios também encobrem parte da 

história das regiões, casarios, ruinas de igrejas 

antigas, artefatos arqueológicos, entre outros.  

 

Por isso, a implantação de uma usina, deve ser 

planejada, desde as suas origens, considerando 

os aspectos socioambientais e as formas de 

amenizar as questões pontuadas neste texto.  

 

 

 

Figura 49 - Impactos ambientais com 
as construções de usinas hidrelétricas 

(a). 

Fonte: O segundo Ato, 2017. 

Figura 50 - Impactos ambientais com as 
construções de usinas hidrelétricas (b). 

Fonte: O segundo Ato, 2017. 

Figura 51 -Impactos ambientais com as 
construções de usinas hidrelétricas (c). 

 

Fonte: O segundo Ato, 2017. 
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Agora responda:  

 

1) Você acha que no Brasil a demanda por energia elétrica tem 

aumentado? Por quê? 

 

2) É possível encontrar soluções para os problemas expostos? 

 

3) Você conhece outras formas de gerar energia elétrica? Quais? Explique. 

 

4) Será que outras usinas geradoras de eletricidade causariam menos problemas para 

a natureza e para as pessoas? Explique.   
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 2. Atividades Demonstrativas Experimentais 

 

Atividade experimental 1: Descobrindo a energia 

estática  

Objetivo:   

- Mostrar as diferentes maneiras de eletrizar um corpo. 

  

Material:  

 - 1 régua de plástico, pente ou 1 cano de pvc. 

 - 1 sacola plástica, pedaço de flanela. 

 -  Papéis picotados. 

 

Procedimentos:  

- Friccionar a régua com 

o pedaço de flanela energicamente e depois colocá-la 

sobre os pedaços de papéis.  

- Friccionar o pente no cabelo e depois colocá-lo sobre 

os pedaços de papéis. 

- Atritar a sacola plástica no cano de PVC e colocá-lo 

sobre os papeis.  

 

Observações:  

- Essas experiências devem ser realizadas com o clima sem chuvas e seco.  

- Fazer os alunos observarem como os papéis são atraídos pelos materiais 

friccionados. 

- Pode-se questionar os alunos fazendo perguntas e levantando hipóteses. 

- O que acontecerá depois que esfregarmos a régua e encostarmos nos papéis 

picados? Os papéis serão atraídos? A régua foi eletrizada? 

Com materiais simples podemos 
fazer estas atividades em sala de 
aula. É divertido, é educativo...na 
dúvida pergunte ao professor 
como fazer. Vamos lá? 

Figura 52 - Pente eletrizado. 

Fonte: Ebah, 2013. 
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- Por que ocorre esse fenômeno? Podemos repeti-los com outras materiais? Quais? 

- Quais são os efeitos sobre os materiais? 

- Que relação podemos fazer com os conceitos trabalhados pelo professor em sala de 
aula? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

  Atividade experimental 2: Construindo um capacitor  

 

Objetivo:  

- Demostrar as diferentes maneiras 

de eletrizar um corpo e compreender 

que se pode armazenar energia.  

Material: 

- 1 Vidro/pote vazio (maionese). 

- 1 Pedaço de arame de cobre (10 cm). 

- Pedaço de fio (20 cm).  

- 3 Pedaços de papel alumínio (10 x 20).  

- 1 Bolinha se ping pong.  

- 1 Fita adesiva.  

- 1 Cano de pvc.  

- 1 Sacola plástica. 

- 1 Balão de aniversário.  

 

Procedimentos:  

Montagem: Para esta experiência melhor contar com a ajuda do professor. Fure a 

bolinha e enfie o arame, cubra com papel alumínio a bolinha até a sua base, fure a 

tampa do pote o e enfie o arame com a bolinha colocando um pedaço de fio enrolado 

no arame, cubra a parte interna e externa do pote com os papeis alumínios, tampe o 

pote, cole a ponta do fio no papel alumínio interno e feche o pote, coloque um pedaço 

de fio do arame até o papel alumínio externo. 

- Segurar o pote com uma mão, com a outra esfregar o balão no cabelo, ou o PVC 

com uma sacola plástica, e passar na bolinha várias vezes.  

- Enquanto um aluno segura o pote, outro atrita o cano de PVC com uma sacola e 

fricciona na bolinha várias vezes.  

 

Figuras 53 e 54 - Experiência 
em sala de aula-capacitor. 

Fonte: Autoria própria. 
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Observações:  

- Depois de atritar o material na bolinha, encostar a mesma no dedo ou no braço e 

verificar o que acontece, pode-se questionar os alunos fazendo perguntas e 

levantando hipóteses. 

- O que acontece depois que friccionamos o PVC, passar na bolinha e encostar o 

dedo? 

- Por que ocorre este fenômeno? 

- Qual a importância desta descoberta?  Por quê?  

- Qual a sua importância nos dias atuais? Qual sua utilidade prática? 
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Atividade experimental 3: Construindo uma pilha de limão  

 

Objetivo: Construir uma pilha elétrica, utilizando limões, que seja capaz 

de fazer uma calculadora comum funcionar. 

 

Materiais: 

- 2 Limões. 

- 2 Parafusos (zinco) e duas moedas (cobre). 

- Fios de cobre para ligação e transmissão da 

energia. 

- Conectores (jacaré). 

- Calculadora. 

- Multímetro. 

- Faca pequena. 

 

Procedimentos: 

- Conte com o  professor para orientar como fazer 

e explicar os principios desta experiência; 

   

-  Limpeza dos parafusos e das moedas; preparar 

os fios com os prendedores (3 pedaços); 

- Dar dois cortes em cada limão; enfiar um parafuso e uma moeda em cada limão;  

- Conectar os fios em cada parafuso e em cada moeda; 

 

- Conectar as extremidades dos fios nos conectores da calculadora (compartimento 

das pilhas vazio); 

 

- Verificar no multímetro quanto de corrente elétrica foi produzido.  

 

Observações: 

 

- Pode-se questionar os alunos fazendo perguntas e levantando hipóteses. 

Figuras 54 e 55 - Experiência em sala 
de aula-pilha de limão. 

Fonte: Autoria própria. 
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- O que pode acontecer quando ligarmos os fios ao limão e à calculadora? 

- Quando ligada ao circuito montado a calculadora ligou? Foi possível fazer cálculos? 

- Após retirarmos um limão, o que aconteceu? Como se explica este fenômeno? 

- Quais são os benefícios que a invenção da pilha trouxe para a vida das pessoas? 

- De que substâncias químicas as pilhas se compõem? Elas podem ser prejudiciais à     

saúde? À natureza? Como? Por quê? 

- Existem formas de descartar as pilhas corretamente? Como? 
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Atividade experimental 4: Aprendendo a acender uma lâmpada 

fluorescente 

 

Objetivo: Compreender o funcionamento das lâmpadas fluorescentes, 

quais as substâncias que as compõem e como a energia estática a faz       

..acender mesmo estando queimada.  

 

Materiais: 

- Lâmpada fluorescente queimada. 

- Sacola plástica. 

 

Procedimentos: 

-Deixar o ambiente escuro. 

-Esfregar vigorosamente a sacola na lâmpada. 

 

Observações: 

- Muito cuidado nesta experiência para não quebrar a lâmpada e se ferir;  

- -Pode-se questionar os alunos fazendo perguntas e levantando hipóteses. 

-  Vocês acham que a lâmpada queimada acenderá depois de esfregada com o 

plástico?  

- Por que a lâmpada, mesmo estando queimada, emite luz?  

- De que materiais elas são feitas? São tóxicos? Quais os males que podem fazer 

para a saúde? E para o meio ambiente? 

- Como podemos amenizar seu potencial prejudicial para nós e para a natureza? 

  

  

Figuras 56 – Lâmpada 
fluorescente. 

Fonte: Autoria própria. 
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Atividade experimental 5: Brincando com pilhas e lâmpadas  

 

Objetivo: Construir um circuito elétrico e compreender seu 

funcionamento. Mostrar a transformação de energia elétrica em 

luminosa.  

 

Materiais:  

- Placa e pedaço de madeira pequenos. 

- Prendedores de roupa. 

- 2 Pilhas grandes. 

-  Lâmpadas coloridas pequenas. 

- Fios e fita isolante. 

- Soquete de lanterna. 

- Aparelho de solda. 

 

Procedimentos  

- Esta experiência pode ser realizada de 

diversas formas diferentes, por exemplo 

com uma pilha grande, dois pedaços de 

fios e uma ou duas lâmpadas interligadas, o circuito desta experiência é só uma 

sugestão;  

- Colar o pedaço de madeira e os prendedores à placa.  Soldar os fios nos 

prendedores e estes entre si (como um pisca-pisca natalino). Soldar os fios às 

lâmpadas. Colar as lâmpadas na madeira do centro da placa (pode ser na horizontal.  

Fazer as conexões com os fios e estes com as extremidades das pilhas (as pilhas 

podem ser coladas umas nas outras com fita isolante ou utilizar a parte interna de uma 

lanterna comum-soquete). Após fazer as conexões com os fios, utilizar os 

prendedores para ligar e desligar as lâmpadas (permitir ou cortar a corrente elétrica). 

Figuras 57 e 58 - Experiência na sala de aula-
circuito elétrico. 

Fonte: autoria própria 
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Observações:  

- Pode-se questionar os alunos fazendo perguntas e levantando hipóteses. 

- Quando e por que a lâmpada 1 acende? E a 2? E a 3?  

- Como podemos acender as três lâmpadas ao mesmo tempo? Por que ocorre isso? 

- O que são ligações em série? E ligações paralelas?  

- Relacione a experiência ao funcionamento de nossos aparelhos eletrônicos 
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Atividade experimental 6: Brincando com um globo (esfera ou 

lâmpada) de plasma. 

 

OBS.: O globo pode ser adquirido pela Internet em lojas de 

brinquedos educativos.  

 

Objetivo: Compreender e relacionar o 

conceito de plasma aos conceitos de 

eletricidade estudados. 

 

Material:  

- O globo, lâmpada ou esfera de plasma. 

- Lâmpadas fluorescentes queimadas ou não. 

 

Procedimentos: 

- Escurecer o ambiente. Ligar o globo. Colocar 

a mão e verificar os raios e seus movimentos. 

- Colocar a lâmpada fluorescente encostada no 

globo e verificar o que acontece. 

 

Observações: 

- Pode-se questionar os alunos fazendo 

perguntas e levantando hipóteses. 

- O que é plasma?  

- Por que a lâmpada fluorescente acende ao 

ser encostada no globo?  

 

Figuras 59, 60 e 61 - Experiência em sala 
de aula – globo de plasma. 

Fonte: Autoria própria 
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- Por que os raios se movimentam quando movimentamos a mão? 

- Por que os raios são coloridos?  

- É prejudicial à saúde colocar as mãos sobre o globo? 
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Atividade experimental 7: Construindo uma bússola 

Objetivo: Evidenciar as leis de atração e repulsão dos ímãs. 

Identificar a direção Norte e Sul. Estudar as propriedades magnéticas.  

 

Materiais:  

- Rolha (cordata do tamanho de uma moeda). 

- Agulha.  

- Fita adesiva. 

- Ímã. 

- Vasilha pequena para água. 

- Uma bússola comum (para comparação). 

 

Procedimentos:  

Transpasse a agulha na rolha ou cole-a com fita adesiva. Coloque na água e 

observe. Retire e passe a agulha pelo ímã. Recoloque na água e observe.  

 

Observações:  

- Pode-se questionar os alunos fazendo perguntas e levantando hipóteses. 

- A agulha imantada aponta para o Norte e para o Sul?  

- Por que ocorre esse fenômeno?  

- Qual a utilidade das bússolas?  

- Qual a utilidade dos ímãs? 

 

 

 

 

Figura 62 - Bússola. 

Fonte: IMGRUM, (201[?). 
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Atividade experimental 8: Construindo um eletroímã 

 

Objetivo: Demonstrar como se pode produzir força magnética com a 

passagem da corrente elétrica em torno de um objeto de ferro. 

  

Material:  

- Prego grande. 

- Fio de cobre (1m) 

- Pilha grande 

- Alfinetes 

- Fita adesiva 

- Faca pequena.  

 

Procedimentos:  

Enrole o prego com o fio (duas voltas) e deixe o suficiente para colocar nas 

extremidades da pilha. Raspe as pontas do fio com a faca. Encoste a ponta do prego 

nos alfinetes e coloque os fios nas extremidades da pilha. Observe o que acontece. 

 

Observações: 

- Pode-se questionar os alunos fazendo perguntas e levantando hipóteses. 

-  Quando ligamos as pontas dos fios à pilha os alfinetes são atraídos?  

- Que tipo de aplicação prática possuem os eletroímãs?  

 

 

 

 

Fonte: Haja Newton, 2012. 

 
Figura 63 - Eletroímã. 
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