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RESUMO 

 

A sociedade atual se encontra em constante progresso científico e tecnológico, graças aos 

avanços proporcionados por pesquisas realizadas nas áreas de ciências. Essas tecnologias 

estão cada vez mais difundidas na sociedade com o uso de telefones celulares, notebooks, 

microcomputadores, etc. Diversos estudos na área de educação apontam para a necessidade de 

inserção dessas novas tecnologias como ferramentas didáticas no processo de ensino-

aprendizagem nas escolas brasileiras, com o objetivo de tornar o ensino contextualizado com 

as mudanças culturais decorrentes das transformações observadas no mundo contemporâneo. 

Entretanto, a maioria das escolas ainda faz pouco uso dessas tecnologias como recurso 

didático. Com o olhar voltado para a necessidade de uma reformulação pedagógica que 

priorize a participação ativa do aluno nas diversas etapas de construção do seu próprio 

conhecimento, propomos neste trabalho a inserção dessas ferramentas, através do uso de 

simulações computacionais (applets), particularmente para o ensino do conceito de Energia 

em Física. Com esse objetivo, elaboramos uma seleção de simulações por temas, de modo que 

o conceito de energia possa ser abordado de forma mais ampla. Além disso, analisamos o 

processo histórico de evolução desse conceito, bem como sua centralidade nas ciências 

físicas, justificando sua escolha como tema deste trabalho. Apresentamos, ainda, uma lista de 

sugestões de atividades que podem ser aplicadas pelo professor em sala de aula, fazendo uso 

dessas simulações. Por fim, relatamos os resultados obtidos durante a aplicação de uma dessas 

atividades para alunos de uma escola da rede particular de ensino, bem como a análise desses 

resultados.  

 

Palavras-chave: Ensino de Física, Energia, Simulações Computacionais, Construção do 

Conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Today's society is in constant scientific and technological progress, owing to advances 

provided by research conducted in the sciences. These technologies are increasingly 

widespread in society with the use of cellular telephones, notebooks, computers, etc. Several 

studies in education point to the need for inclusion of these new technologies as teaching tools 

in the teaching-learning process in Brazilian schools, with the goal of making education 

contextualized with the cultural changes resulting from transformations observed in the 

contemporary world. However, most schools still makes little use of these technologies as a 

didactic resource. In facing the need for a pedagogic reformulation that prioritizes active 

student participation in the various stages of building their own knowledge, we propose in this 

paper the insertion of these tools, through the use of computer simulations (applets), in 

particular for teaching the concept of energy in physics. With this goal, we developed a 

selection of these simulations by subject, so that the physical concept of energy can be 

addressed more broadly. Furthermore, we analyze the historical process of evolution of this 

concept as well as its centrality in the physical sciences, justifying its choice as the theme of 

this work. We also present a list of suggested activities that can be applied by the teacher in 

the classroom, using these simulations. Finally, we report the results obtained during the 

application of these activities for students of a private school, as well as the analysis of these 

results. 

 

Keywords: Teaching Physics, Energy, Computer Simulations, Construction of Knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O papel que o ensino de Física desempenha no Ensino Médio é fundamental para que 

o aluno possa desenvolver habilidades e competências específicas que o faça compreender 

os diversos fenômenos que ocorrem na natureza, bem como usar os conhecimentos 

adquiridos para explicar esses fenômenos, tornando-se, assim, um cidadão ativo e crítico na 

vida em sociedade. Para isso, é necessário que o aluno desenvolva essas habilidades e 

competências de maneira plena, pois caso contrário, terá dificuldades na assimilação do 

conteúdo apresentado ou até mesmo poderá compreender de forma incorreta certos 

fenômenos da natureza. 

Um dos grandes problemas no ensino de Física está relacionado com o uso da 

linguagem matemática para descrever suas definições ou leis da natureza. O aluno, ao 

ingressar no Ensino Médio, em geral não possui domínio suficiente desta linguagem. Soma-

se a esse fator o pouco aprofundamento conceitual dado pelo professor a um determinado 

assunto ou tema e o baixo grau de abstração do aluno para formar um modelo mental do 

conteúdo que lhe é apresentado.  

Mesmo com o crescente desenvolvimento na área das Tecnologias da Informação 

(TI), as aulas de Física (e outras áreas do conhecimento humano) ministradas nas escolas de 

Ensino Médio, ou até mesmo em universidades, sejam elas públicas ou privadas, em sua 

grande maioria não utilizam computadores ou qualquer outro tipo de meio digital, mesmo 

quando a instituição possui um local apropriado para esse fim. As aulas continuam sendo 

ministradas com o uso tradicional do quadro verde e giz.  

Ao fazer uso dessas novas tecnologias, o professor de Física tem a oportunidade de 

diversificar sua aula, tornando-a mais atrativa e dinâmica, e de contribuir para que o aluno 

possa quebrar o paradigma de que a Física é uma disciplina difícil e que só envolve fórmulas 

e contas complicadas, vencendo assim um obstáculo que dificulta o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Softwares destinados ao Ensino de Física simulam modelos e/ou situações físicas 

que, em geral, só poderiam ser estudados em um laboratório tradicional, mas que 

apresentam de forma bastante significativa vantagens em relação a este: são ferramentas que 

podem ser utilizadas pelo professor como recursos didáticos, otimizando seu trabalho em 

sala de aula e fazendo com que o aluno tenha um contato inicial menos traumático com a 

Física. Com a utilização desses softwares, o aluno terá menos dificuldade em formar um 
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modelo mental do fenômeno físico abordado, e poderá compreender com mais facilidade a 

formulação matemática envolvida, adquirindo assim um conhecimento mais fundamentado 

no conceito físico. 

 Esses softwares também tornam a participação do aluno mais efetiva no processo de 

ensino-aprendizagem, colocando-o na posição de agente ativo na construção do 

conhecimento, amadurecendo seu raciocínio e seu senso investigativo, bem como 

favorecendo seu contato com as novas ferramentas tecnológicas que estão cada vez mais 

difundidas na sociedade. 

O presente trabalho tem, como objetivo, propor ao professor de Física do Ensino 

Médio o uso de Simulações Computacionais, mais especificamente sobre o conceito de 

Energia e suas transformações. Com esse propósito, elaboramos uma seleção e análise de 

simulações por tema e/ou conteúdo, a fim de potencializar sua utilização em sala de aula. 

Ainda com a finalidade de auxiliar o professor na preparação de suas aulas, dispomos uma 

série de atividades didáticas baseadas nas simulações selecionadas, abrangendo algumas das 

formas em que a energia se apresenta: potencial gravitacional, cinética, térmica, elétrica e 

nuclear. 

No capítulo 2, apresentamos uma pequena análise sobre o processo de ensino-

aprendizagem em Física. Já no capítulo 3, discutimos a aplicação das tecnologias da 

informação e comunicação como ferramenta didática no processo de ensino-aprendizagem. 

No capítulo 4, apresentamos uma breve descrição do conceito de energia, abordamos a 

evolução deste conceito ao longo da história, bem como o uso do termo energia no 

cotidiano. No capítulo 5, encontra-se a proposta desenvolvida neste trabalho, onde 

apresentamos a metodologia utilizada, uma descrição detalhada de cada uma das simulações 

selecionadas, bem como a proposta de atividade que foi aplicada em uma escola do Ensino 

Médio. Nos capítulos 6 e 7, expomos uma análise e discussão dos resultados alcançados na 

aplicação das atividades e as considerações finais. No capítulo 8, encontram-se as obras 

citadas neste trabalho, e no capítulo 9 o apêndice, com a lista de atividades elaboradas para 

cada uma das simulações selecionadas.       
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2 APRENDIZAGEM EM FÍSICA  

 

As aulas de Física no Ensino Médio são tidas como as mais difíceis e sem uma 

conexão clara com o cotidiano do aluno. O aluno geralmente atua de forma passiva e 

observa a exposição dos conteúdos de forma sistemática, onde é priorizada a resolução de 

problemas com predominância na aplicação direta de fórmulas e expressões matemáticas. 

Assim, o aluno não consegue estabelecer uma ligação direta entre o tema abordado e sua 

manifestação na natureza, tornando as aulas de Física pouco significativas e bem distantes 

de uma aplicação prática. Em geral, não se busca fazer uma relação entre esses conceitos e 

suas aplicações e implicações na vida em sociedade. Cardoso e Dickman (2012) relatam a 

necessidade de uma ruptura desse velho paradigma: 

 

Apesar das inúmeras pesquisas na área de Ensino de Física que buscam formas 

diversificadas de ensino ou práticas pedagógicas eficazes, novas formulações de 

currículo e mudanças na maneira de avaliar a aprendizagem, em geral pressupõe-

se que, na Física, o aluno ainda seja um observador, memorizando fórmulas e 

exercícios já usualmente trabalhados. Nesse contexto, o aluno frente a uma 
situação inusitada tende a ficar desestruturado, pois não possui elementos na sua 

estrutura cognitiva que o auxiliem na confecção de um raciocínio para resolver o 

problema. O aprendiz que somente faz uso de uma aprendizagem mecânica, ou 

seja, caracterizada pelo armazenamento temporário de informações de forma 

arbitrária e sem conexão com os conhecimentos prévios da sua estrutura cognitiva, 

terá uma imensa dificuldade em resolver problemas novos, pois estes requerem 

competências e habilidades a serem desenvolvidas em uma aprendizagem 

significativa (p. 897).    

 

Nesse contexto, percebemos que a maneira com que o professor ministra a aula de 

Física faz com que o aluno possa ou não ser um agente participativo na construção do 

conhecimento. Cabe ao professor, através da inserção de novas ferramentas didáticas, 

desafios ou questionamentos, fomentar seus alunos para que estes sejam mais ativos no 

processo de ensino-aprendizagem.  

O professor deve identificar quais são os conhecimentos prévios dos alunos sobre 

determinados conceitos, e fazer com que este possa relacioná-los aos conceitos 

cientificamente aceitos e incorporá-los à sua estrutura cognitiva, corrigindo, assim, os erros 

contidos em seus conhecimentos prévios. Pelizzari, et al (2002), de acordo com a teoria da 

aprendizagem significativa de Ausubel, afirmam:  

 

Para haver aprendizagem significativa são necessárias duas condições. Em 

primeiro lugar, o aluno precisa ter uma disposição para aprender: se o indivíduo 

quiser memorizar o conteúdo arbitrária e literalmente, então a aprendizagem será 
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mecânica. Em segundo, o conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser 

potencialmente significativo, ou seja, ele tem que ser lógica e psicologicamente 

significativo: o significado lógico depende somente da natureza do conteúdo, e o 

significado psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem. Cada aprendiz 

faz uma filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para si próprio (p. 

38). 

 

Fica claro que essa tarefa é complexa, pois o processo de ensino-aprendizagem deve 

ser feito de forma colaborativa, isto é, a participação do professor e do aluno nesse processo 

é fundamental. Ambos desenvolvem um papel ativo na construção do conhecimento, e essa 

interação do professor com o aluno é que fará com que este possa incorporar plenamente as 

novas informações à sua estrutura cognitiva. 

Pelizzari, et al (2002) destacam, ainda, o importante papel do professor nesse 

processo: 

 

O próprio educador, praticante da sua área de conhecimento, é uma ferramenta do 

saber do aluno. Se ele for apaixonado pela sua área de conhecimento e for capaz 

de encantar, o aluno poderá talvez perceber que existe algo pelo qual alguém de 

fato se interessou e que talvez possa valer a pena seguir o mesmo caminho. Mas se 

essa não for a realidade vivida pelo professor, se ele apenas transmitir aquilo que 

leu nos livros, por mais que ele fale de determinado assunto, todo corpo estará 

dizendo o contrário e o aluno provavelmente terá aquele conhecimento como algo 

para apenas ser cumprido, porque a mente humana é capaz de fazer leituras 

bastante profundas dos detalhes aparentemente insignificantes, mas que certamente 
têm um grande poder de semear profundo significados (p. 38). 

 

Concluímos que, como educador, o professor deve olhar para o aluno como se este 

estivesse a todo o momento disposto a buscar por conhecimento. E cabe ao professor 

alimentar e incentivar essa busca, de forma que o aluno o veja como agente motivador, que 

o orienta no processo de aprendizagem e na busca por conhecimento. Somente assim o aluno 

terá oportunidade de obter uma formação escolar plena, tornando-se um cidadão crítico e 

ativo na sociedade, capaz de discutir, compreender e buscar por informações de cunho 

científico ou não, que agucem ou desafiem sua curiosidade. 
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3 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: SIMULAÇÕES (APPLETS) 

  

Atualmente existem grandes dificuldades que devem ser rompidas para que o 

aprendizado possa se tornar mais significativo para o aluno. Um desses problemas, como 

mencionado anteriormente, é a linguagem matemática da qual a Física se utiliza. O aluno, 

em geral, não domina essa linguagem e acaba tendo grande dificuldade ao longo dos seus 

estudos na escola básica e, posteriormente, no Ensino Superior. Esse fato é salientado nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio (PCN+): 

 

O ensino de Física tem enfatizado a expressão do conhecimento aprendido através 

da resolução de problemas e da linguagem matemática. No entanto, para o 

desenvolvimento das competências sinalizadas, esses instrumentos seriam 

insuficientes e limitados, devendo ser buscadas novas e diferentes formas de 

expressão do saber da Física, desde a escrita, com a elaboração de textos ou 

jornais, ao uso de esquemas, fotos, recortes ou vídeos, até a linguagem corporal e 

artística. Também deve ser estimulado o uso adequado dos meios tecnológicos, 

como máquinas de calcular, ou das diversas ferramentas propiciadas pelos 
microcomputadores, especialmente editores de texto e planilhas (Brasil, 2002, p. 

112). 

 

Essa ênfase faz com que a Física pareça uma ciência de resolução de problemas, 

mecanizada, limitada e sem aplicação na vida prática. O aluno acaba perdendo a vontade de 

aprender algo que não desperte o seu interesse, nem o desafie.   

A Física é uma ciência experimental e é extremamente importante que esse fato seja 

transmitido aos alunos, de forma que estes possam construir seu raciocínio centrado nos 

conceitos físicos e, posteriormente, na assimilação e compreensão do modelo matemático 

proposto, e não na mera memorização de fórmulas e receitas prontas para resolver exercícios 

e problemas que, na maioria dos casos, pouco tem a ver com o cotidiano do aluno. Sobre 

esse fato, os Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio (PCN+) afirmam: 

 

É indispensável que a experimentação esteja sempre presente ao longo de todo o 

processo de desenvolvimento das competências em Física, privilegiando-se o 

fazer, manusear, operar, agir, em diferentes formas e níveis. É dessa forma que se 

pode garantir a construção do conhecimento pelo próprio aluno, desenvolvendo 

sua curiosidade e o hábito de sempre indagar, evitando a aquisição do 

conhecimento científico como uma verdade estabelecida e inquestionável 

(BRASIL, 2002, p. 111). 

 

De fato, a experimentação é fundamental em Física. Porém, grande parte das escolas 

públicas não possui laboratórios para este fim. Soma-se a esse fator, o pouco tempo de aula 
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disponível para o professor apresentar o conteúdo, não sobrando, assim, tempo suficiente 

para que seja inserido um experimento como introdução, para expor um dado modelo físico, 

ou mesmo posteriormente, como forma de aprofundamento do conteúdo ensinado. Para os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio (PCN+) outras formas de 

experimentação podem ser utilizadas: 

 

Experimentar pode significar observar situações e fenômenos a seu alcance, em 

casa, na rua ou na escola, desmontar objetos tecnológicos, tais como chuveiros, 

liquidificadores, construir aparelhos e outros objetos simples, como projetores ou 

dispositivos óptico-mecânicos. Pode também envolver desafios, estimando, 

quantificando ou buscando soluções para problemas reais (Brasil, 2002, p. 111). 

 

Portanto, é fundamental que novas formas de potencializar a aprendizagem sejam 

inseridas no cotidiano escolar. Com o crescente desenvolvimento na área de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs), abre-se um grande leque de possibilidades para a 

inserção desses meios como recursos didáticos no ensino de ciências. A inserção das TICs, 

com uso de simulações computacionais (applets), pode revelar ao aluno o quanto o seu 

cotidiano está relacionado com a Física que é ensinada em sala de aula, além de 

proporcionar uma melhor compreensão de certos fenômenos, e auxiliar o professor no 

processo de ensino-aprendizagem. Sobre a utilização de applets, Figueira (2005, p. 615) 

afirma:  

 

Dentre os diversos usos do computador como recurso didático, a simulação ou 

modelagem é uma atividade que permite uma maior interatividade dos alunos com 

um determinado modelo físico. O ensino de Física tem, dentre outros, o objetivo 

de ilustrar e questionar o aluno sobre conceitos e modelos físicos. Assim, a 

modelagem computacional constitui um recurso didático no ensino de Física de 

atualização e enriquecimento das atividades de ensino. (FIGUEIRA, 20051, apud 

LOPES, 2009, p.03). 

 

O papel das simulações no processo de aprendizagem é fundamental, pois o aluno 

não se sente mais confortável em reproduzir no seu caderno figuras estáticas, desenhadas 

pelo professor no quadro, ou propostas pelo livro didático. Nem tampouco na mera 

memorização de fórmulas e resolução mecânica de problemas. Nessas simulações a atuação 

do aluno é mais dinâmica, fazendo com que este perceba as relações entre as variáveis dos 

temas abordados somente manipulando os valores e/ou parâmetros ali apresentados, 

                                                             
1 FIGUEIRA, Jalves S. Easy Java simulations –modelagem computacional para o ensino de Física. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 

27, n. 4, p. 615, 2005. 
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explorando valores limites de certos problemas, ou até mesmo, descobrindo os próprios 

limites das simulações propostas.  

Porém, alguns cuidados devem ser tomados na utilização dessas simulações como 

ferramentas de ensino. Nesse sentido, Lopes e Feitosa (2009) comentam: 

 

O ambiente virtual amplia as dimensões de espaço e de tempo da sala de aula. 

Nesse sentido, simulações e animações por computador é uma alternativa atraente 

de apoio ao ensino presencial de Física em todos os níveis. Utilizando bem tais 

recursos, o professor poderá tornar suas aulas mais dinâmicas, facilitando e 

motivando a aprendizagem dos alunos. 

Cabe ao professor destacar aos alunos as limitações de cada ‘experimento’ virtual, 

e enfatizar que as animações são criações feitas a partir de modelos matemáticos 

de fenômenos físicos. A qualidade dessas criações depende da habilidade e do 

interesse específico de seu criador (programador) (p. 03). 

  

 Percebemos que a simples utilização de simulações em aula, sem planejamento e um 

prévio conhecimento dos conceitos físicos envolvidos e de suas funcionalidades por parte do 

professor, pode fazer com que o aluno compreenda incorretamente estes conceitos e até 

mesmo construa um modelo que seja completamente incoerente com a realidade do 

fenômeno. O professor deve destacar que essas simulações são somente representações 

modeladas de certo fenômeno físico, portanto são limitadas, assim como qualquer 

experimento realizado em laboratório didático ou de pesquisa.  

Sobre o potencial da TICs e o uso de simulações no processo de ensino-

aprendizagem, quando utilizados em sala de aula, Vaniel, Heckler e Araújo (2011, p. 4) 

destacam:  

 

Observa-se que o operar do docente na mediação pedagógica com os OVA 

(Objetos Virtuais de Aprendizagem) é o que pode possibilitar a autonomia e a 

reflexão, processos estes, indispensáveis na construção do conhecimento. A 

mediação pedagógica é a ação problematizadora do professor, que interage de 

diferentes maneiras, ao lançar questionamentos visando os desequilíbrios 

cognitivos, que ajudem o estudante a estabelecer relações daquilo que ele já sabe 

com o conhecimento que está sendo construído. Dessa forma, desencadear 

pensamentos reflexivos, que contribuam para o estudante tornar-se cada vez mais 

autônomo na busca de seus conhecimentos. 

 

Concluímos assim, que se faz necessária a busca, por parte do docente, por novos 

meios e ferramentas didáticas que dinamizem e tornem sua aula mais atrativa, de modo a 

proporcionar ao aluno uma maior interação com os objetos de aprendizagem que contribuam 

na assimilação e na construção do conhecimento. Nesse sentido, quanto maior for a 

interação do aluno, melhor será o seu rendimento na vida escolar, favorecendo sua 
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autonomia e capacitando-o para que possa desenvolver um pensamento crítico e 

investigativo que o ajudará a resolver situações-problemas propostas pelo professor, ou 

mesmo alguma situação do seu cotidiano que o desafie.  

Os múltiplos recursos das TICs possibilitam seu uso nas mais diferentes áreas. Em 

Física, a quantidade de simulações disponíveis, em todos os seus ramos, surpreende aqueles 

que as utilizam pela primeira vez.  O aprendizado do conceito de Energia, que é tão 

importante, mas possui um grau de abstração elevado, pode ser bem explorado se as 

simulações computacionais forem utilizadas como ferramenta didática. De fato, trata-se de 

uma um excelente instrumento de interatividade que pode auxiliar o professor nessa busca e 

potencializar todo o processo de ensino-aprendizagem.  
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4 ENERGIA  

 

4.1 ENERGIA – SIGINIFICADOS DIFUNDIDOS EM SENSO COMUM 

 

A palavra energia é comumente utilizada em nosso cotidiano com diversos 

significados, alguns muito distantes do seu real sentido físico. Além disso, a falta de clareza 

na definição de energia e suas diversas formas de manifestação na natureza (elétrica, 

térmica, luminosa, nuclear, mecânica, etc.) podem levar o estudante a concluir que se trata 

de conceitos diferentes e que não há nenhuma relação entre eles.   

O conceito de Energia é bastante sutil, pois não é algo palpável, não podemos tocar 

com as mãos, mas podemos sentir suas manifestações. O conceito de Energia e seu Princípio 

da Conservação é um tema central da Física. Há inúmeras aplicações de interesse teórico e 

prático desse conceito na Física Clássica e Contemporânea, aplicações essas que justificam o 

fato de sua centralidade nas Ciências Físicas.  

Sobre os usos da palavra energia, Praxedes e Jacques (2009) destacam: 

 

[...] o conceito de energia não é trivial, é carregado de múltiplos sentidos 

extracientíficos: metafísicos, esotéricos, morais, etc. Na escola, a esta 

multiplicidade de sentidos se acrescentará mais um. Este ‘mais um’, não é ‘um 

qualquer’. Entra em cena o conceito científico, que em nosso contexto cultural tem 

uma ‘natural’ pretensão à hegemonia. É lugar comum o reconhecimento de que a 
escola é, por excelência, o espaço em que se processa a educação formal e esta 

envolve a educação científica. Há também um relativo consenso, de que a ciência 

se apropria das palavras do cotidiano e as ressignifica, remetendo-as para um novo 

campo de sentidos, muitas vezes, distanciados do contexto imediato do educando 

(p. 8).  

 

De fato, os diversos significados que damos à palavra energia em nosso dia a dia 

fazem com que tenhamos certa dificuldade em compreender o seu significado científico. A 

todo o momento, empregamos esse termo com as mais variadas conotações. Bucussi (2006) 

afirma: 

 

Energia é um termo amplamente utilizado na descrição e na explicação de fatos 

cotidianos, sendo um tema de grande relevância para a sociedade moderna. 

Notícias sobre construções de hidrelétricas e termelétricas, preço do petróleo, o 

uso de fontes renováveis de energia, riscos da energia nuclear, são frequentes nos 

meios de comunicação (p.17). 

 

A atual ocorrência de grandes debates em torno desse tema, como por exemplo, do 

alto consumo de energia elétrica, fontes renováveis de energia, impactos ambientais, e mais 
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recentemente, a crise energética brasileira e o possível risco de apagão, evidenciam a 

atualidade do tema e sua importância socioeconômica. Todos esses assuntos são 

frequentemente abordados na mídia e o aluno, como cidadão ativo, deve desenvolver 

competências em Física que o façam compreender e debater sobre esses temas, mostrando 

seu ponto de vista e senso crítico.   

 

4.2 BREVE HITÓRICO DO CONCEITO DE ENERGIA 

 

 A palavra energia deriva-se do grego enérgeia e do latim energia, que significa 

“trabalho”. Seu emprego inicial se referia a fenômenos explicados através do termo força 

viva ou calórico. Em 1807, o médico Thomas Young usou o termo energia para informar 

sobre a capacidade de um corpo realizar algum trabalho mecânico (WILSON2, 1968, apud 

BUCUSSI, 2006).  

Diversos cientistas buscavam relacionar o conceito de força com alguma quantidade 

que se manteria constante, isto é, seria conservada, em obras publicadas antes dos anos 

1800. Dentre estas, Bucussi (2006) destaca: 

 

• Galileu Galilei (1564-1642) em sua obra ‘Diálogos sobre Duas Novas Ciências’ 

chegou a fazer considerações a respeito de regularidades observadas em alguns 

processos de transformação envolvendo a força gravitacional, mais 
especificamente sobre o funcionamento do ‘bate-estacas’; também afirmava 

conservar-se o que entendia ser o ímpeto presente nos corpos em movimento; 

• Leibniz (1646-1716) e Huygens (1629-1695) contribuíram para o 

desenvolvimento da ideia de conservação da vis viva em situações onde ocorrem 

colisões; 

• Lagrange (1736-1813) em 1788 estabelece o que entendemos hoje como o 

princípio da conservação da energia mecânica; 

• Joseph Black (1728-1799), Rumford (1753-1814) e Carnot (1796-1832) 

desenvolveram uma ideia de conservação dentro da própria ‘Teoria do Calórico’.  

 

Assim, no início do século XIX, o termo energia era largamente utilizado no meio 

científico e acadêmico, sendo que nas décadas anteriores aos anos de 1850, houve uma 

verdadeira revolução no pensamento científico na Europa, culminando no princípio da 

Conservação da Energia. Dentre os principais responsáveis por essas ideias, podemos citar 

Julius Robert von Mayer (1814-1878, Alemanha), Hermann von Helmholtz (1821-1894, 

Alemanha), L. A. Colding (1815-1888, Dinamarca) e James Prescott Joule (1818-1889, 

Inglaterra). Sobre esse assunto, Kuhn (1977) escreve: 

                                                             
2 WILSON, M. A energia. Rio de Janeiro: José Olympio, 1968. 200p. 
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Entre 1842 e 1847, a hipótese da conservação da energia foi publicamente 

anunciada por quatro cientistas europeus amplamente dispersos – Mayer, Joule, 

Colding e Helmholtz - todos, exceto o último, trabalhando em completa ignorância 

dos outros (KUHN3, 1977, p.101, apud BUCUSSI 2006, p.10). 

 

Com essa hipótese, os cientistas foram levados a concluir que a energia poderia ser 

convertida de uma forma para outra, de modo que o total de energia se manteria constante, 

isto é, se conservaria. Nesse ponto, vale a pena citar o que Richard P. Feynman 4(1963) 

escreveu:  

 

É importante observar que hoje nós não sabemos o que é energia. O que sabemos é 

que existe uma lei governando todos os fenômenos naturais conhecidos até hoje. 

Não existe nenhuma exceção conhecida a essa lei, que é conhecida como Lei da 

Conservação da Energia. Ela estabelece que há uma certa quantidade, que nós 

chamamos de energia, cujo valor não se altera, nas várias mudanças que ocorrem 

na natureza. Ela não é a descrição de um mecanismo ou qualquer coisa concreta. É 
uma lei abstrata porque é um princípio matemático. Ela exprime o fato de que, 

quando calculamos um certo número (o valor da energia) no início de um processo 

e no fim do processo, os resultados são iguais (R. P. Feynman, 1963; apud 

Sampaio e Calçada, 2005, p. 330). 

 

Apresentamos, abaixo, uma tabela que relaciona as transformações de energia de 

uma forma para outra e seu respectivo pesquisador. 

 

 

 

 

 

Com esse breve resumo sobre os estudos realizados pelos diversos cientistas para 

compreender a manifestação das diferentes formas de energia na natureza, percebemos que 

se trata de algo extremamente complexo, e que os esforços dos cientistas para compreender 

melhor esse fenômeno são inegáveis. Para termos uma ideia de como foi esse 

                                                             
3 KUHN, T. A tensão essencial. Lisboa: Edições 70, 1977. 
4 R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. Lectures on Physics. Massachusetts: Addison –Wesley, 1963. V. 1 

Tabela 1 – Lista ilustrativa de algumas conversões energéticas conhecidas até o 

final das quatro primeiras décadas do século XIX. (Bucussi, 2006, p. 11). 
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desenvolvimento, devemos ir mais além na história da ciência, investigar os pormenores de 

cada época e examinar o período histórico da humanidade à época dos estudos científicos, a 

fim de verificar em qual contexto histórico este estava inserido. Entretanto, essa tarefa não é 

o objetivo principal deste trabalho e, portanto, finalizamos esse item com as palavras de 

Bucussi (2006):  

 

Assumimos, portanto, ter este conceito passado por um processo de construção 

histórico-conceitual que não é resultado da aplicação de um ‘método científico’ 

rígido e fundamentado unicamente nas observações experimentais. Queremos crer 
que o pensamento científico que nos legou o atual conceito de energia envolveu a 

criatividade, a imaginação e a ideologia de diversos homens ao longo da história, 

de forma a produzirem esta abrangente metáfora da natureza que é o Princípio de 

Conservação da Energia (BUCUSSI 2006, p. 14). 

 

 

4.3 ENERGIA NO COTIDIANO 

 

A todo o momento usamos a palavra energia com um significado aquém do seu real 

significado físico, ou recebemos informações através de diversos meios de comunicação 

falando sobre um determinado assunto relacionado à energia. Por exemplo, o Brasil passa 

por uma grave crise de energia elétrica, e terá que pôr em funcionamento as usinas de 

energia termoelétrica para minimizar os riscos de apagão. Quando o aluno recebe essa 

informação, o mesmo geralmente não consegue ver nenhuma relação entre energia térmica e 

energia elétrica, e pode acabar concluindo que se trata de duas entidades distintas, sem 

nenhuma relação entre si. Bucussi (2006), mais uma vez, destaca: 

 

Sabemos que as principais fontes de energia em uso atualmente: movimento das 

águas e do ar, o calor produzido por reações químicas ou nucleares e a luz solar 

são todas conversíveis por meio de dispositivos adequados em energia elétrica. 

Esta por sua vez, depois de servir como “intermediária” até os locais de consumo, 

é convertida em outras “formas” desejadas. Outra maneira de transportar energia 

até seu local de consumo é através da energia química ou nuclear “armazenada” 

nos diversos combustíveis. Estes, da mesma forma que no caso da energia elétrica, 

deverão passar por um processo de transformação a fim de que possamos dispor da 

energia neles contida (BUCUSSI, 2006, p.17-18). 

 

Um dos objetivos previstos pelos documentos oficiais, como o PCN+, é que o aluno, 

ao ter contato com informações e notícias relacionadas à ciência, possa pensar e agir 

criticamente e debater sobre o assunto com argumentação coerente, precisa e bem 

relacionada ao conceito científico. Sendo assim, o aluno irá se deparar com um tema que é 
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largamente utilizado no meio não científico e que, na maioria das vezes, possui um 

significado muito distante do que lhe é atribuído na ciência. Esse fato está diretamente 

relacionado às chamadas Concepções Alternativas. O aluno geralmente traz consigo certos 

conhecimentos que são adquiridos no contexto social em que está inserido, e consegue 

desenvolver argumentos para sustentar uma explicação para um dado conceito que para ele 

está correto, mas que em geral possui erros e são inconsistentes cientificamente. Esse fato é 

salientado por Bucussi (2006), que mostra qual é a influência dessas concepções e como 

podem dificultar o processo de aprendizagem e construção do conhecimento por parte do 

aluno: 

 

As chamadas concepções alternativas, portanto, fazem parte desta ecologia, e 

podem ser identificadas com estruturas conceituais que podem preceder ou formar-

se durante o processo de escolarização, levam a interpretações da realidade que 

não estão inteiramente de acordo com as concepções cientificamente aceitas, 

tornando-se motivo de confusão, e induzindo a erros na interpretação e solução de 

problemas da ciência. Estas concepções alternativas caracterizam-se por serem 

superficiais e coerentes com o ponto de vista do estudante, explicando, 

equivocadamente, situações do dia-a-dia ou questões colocadas pela educação 

formal. Também são resistentes à mudança, manifestando-se mesmo após o ensino 

formal, revelando-se como estruturas conceituais que não estão isoladas e que 

podem estar explícitas ou implícitas para os estudantes (p. 18). 

 

Bucissi (2006) ainda ressalta como essas concepções são construídas pelos alunos: 

 

Sendo o conceito de energia um conceito original, resultado de um processo de 

evolução da leitura de mundo feita pelas teorias científicas, e de uso bastante 

disseminado na sociedade atual, entendemos que os estudantes acabam por 

construir concepções alternativas sobre o mesmo não apenas por sua experiência 
direta com manifestações da energia no mundo físico, mas, principalmente, pela 

influência cultural da linguagem fortemente difundida pelos meios de 

comunicação em torno do conceito de energia (p. 19). 

 

Dada à grande complexidade de se definir o que é energia, listamos abaixo algumas 

concepções alternativas de estudantes sobre esse conceito, adaptadas de um texto de Bucussi 

(2006). 

 

Concepção Significado 

Energia como vida, ou 

como algumas 

manifestações 

específicas dos seres 

vivos. 

Qualidades humanas como força, vigor e disposição, também são 

associadas à energia. Associação com referências à linguagem e à cultura 

pode ser diferenciada do conceito científico de energia sem ser substituída 

por outra concepção. O termo energia num contexto associado à vida ou a 

algumas emoções caracteriza uma metáfora válida se explicitamente 

identificada como metáfora. 
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Energia confundida 

com outras grandezas 

Físicas.  

 

A associação energia-força é uma das mais presentes entre os estudantes. O 

termo força durante muito tempo foi utilizado para representar o que hoje 

denominamos energia. O estudante deve refletir sobre a necessidade de 

diferenciar os dois conceitos. Energia é um estado e força é uma ação; ou 

quando se diz: “eu tenho energia” e “eu fiz uma força”, e não o contrário. 

O movimento ou a 

atividade. 
Identifica a energia com tudo aquilo que demonstra atividade, movimento. 

Devem ser trabalhadas de forma a aproximá-las do conceito de energia 

cinética, não se esquecendo de destacar o caráter latente da energia 

potencial. 
Algo concreto, 

material. 

 

Superada cientificamente com a queda da “teoria do calórico”, a concepção 

de energia como algo material vai desde a tradicional confusão com algum 

tipo de combustível até a identificação com coisas como o Sol, a água, o 

vento. É importante partir destes tipos de concepção para se introduzir o 

conceito de energia interna, energia térmica e energia química. 

Alguns fenômenos 

físicos ou 

tecnológicos. 

A luz, o som, o calor, e as máquinas ou outros mecanismos tecnológicos 

que manifestem algum dos fenômenos físicos citados. É necessária a 

diferenciação entre a energia e o fenômeno a ela associado, ou ao 

dispositivo responsável pelos processos de conversão.  
 

Tabela 2 – Concepções alternativas sobre o conceito de Energia. 

 

Frente a essas concepções, concluímos que se faz necessário trabalhar o tema energia 

como algo mais abrangente, de forma que essa não fique atrelada a uma ou outra área da 

ciência, levando em consideração que distinções devem ficar claras entre a utilização desse 

termo no meio científico e no meio comum. 

  

4.4 ENERGIA NO ENSINO MÉDIO 

 

No nível médio, ocorre o primeiro contato do aluno com uma definição científica, 

limitada e bastante fragmentada para energia, em Física. Nesse momento, o aluno é 

apresentado à definição de várias formas de energia. Essa fragmentação favorece o 

distanciamento das suas diversas formas de manifestação na natureza e contribui para que o 

aluno tenha grandes dificuldades em compreender seus significados e relacioná-las através 

de suas transformações.  

Castro e Mortale (2012) afirmam que:  

 

[...] o tema é frequentemente compreendido de maneira reducionista relacionado a 

um único ou a poucos fenômenos. Sua difícil compreensão se torna acessível por 

meio de interpretações causais que contribuem para o fortalecimento do senso 

comum e de concepções equivocadas, configurando-se como um grande obstáculo 
para o entendimento correto dos fenômenos envolvidos com a Energia (p. 27). 
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Faz-se necessário que o professor trate o tema de forma contextualizada e relacionada 

aos fenômenos do cotidiano do aluno, levando em consideração as suas concepções 

equivocadas, relacionando-as de forma a auxiliá-lo na sua correta interpretação e 

compreensão. 

Os livros didáticos utilizados nas escolas de nível médio contribuem de forma bastante 

significativa para que haja um enorme distanciamento e fragmentação entre os temas que 

abordam o conceito de Energia em Física e nas outras Ciências. Esse fato é destacado por 

Barbosa e Borges 5(2006, apud Castro; Mortale, 2012, p. 27), afirmando: 

 

 [...] que os livros didáticos das Ciências Naturais procuram enfatizar definições de 

variadas formas de energia, que são apresentadas dentro de domínios específicos das 

Ciências e associadas a processos e fenômenos particulares. Um exemplo é tratar as 

energias: gravitacional, cinética, potencial e mecânica sem elos com as energias 

química, térmica, elétrica e nuclear e todas essas formas de energia sem ligação 

entre si, como se pertencessem a assuntos distintos (p. 27). 

 

Outro grave problema está relacionado à falta de domínio desse conteúdo, por parte do 

professor, que acaba dificultando e criando obstáculos no processo de ensino-aprendizagem e 

fazendo com que o aluno não construa um entendimento correto e fundamentado do tema. 

Nesse sentido, Castro e Mortale (2012) destacam em seu trabalho que “a constatação de que 

os professores apresentam concepções alternativas distantes das esperadas mostra um 

problema para o ensino do tema, visto que a visão que o docente tem de determinados 

conteúdos, influencia no modo como essas explicações são dadas aos alunos” (p. 28). Castro e 

Mortale (2012) destacam ainda que “Se o professor mediador apresenta ideias equivocadas 

sobre o conceito de energia, em um processo de construção do conhecimento coletivo, 

docente e alunos podem construir juntos, uma visão descontextualizada sobre os conceitos” 

(p. 28). Portanto, existem diversos problemas que contribuem de maneira significativa para a 

atual deficiência no ensino de Física. A abordagem inadequada nos livros didáticos e a falta 

de preparo do professor são apenas alguns desses fatores que formam a base dessa estrutura 

deficitária, que devem ser corrigidos para que o aluno e o professor possam ter êxito no 

processo de construção do conhecimento na vida escolar.   

 

 

 

                                                             
5 BARBOSA, J. P. V.; BORGES, A. T. O entendimento dos estudantes sobre energia no início do Ensino Médio  Caderno Brasileiro de 

Ensino de Física, vol. 23, n.2, 2006, p.182-217.  



26 

 

5. A PROPOSTA  

 

5.1 APPLETS COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

A presente proposta tem, como base, os seguintes objetivos: utilizar as Simulações 

Computacionais (Applets) como ferramenta complementar para auxiliar o professor durante 

a apresentação do conceito físico de Energia; introduzir ferramentas Tecnológicas (TICs) no 

processo de ensino e proporcionar uma maior interação do aluno com o uso dessas 

simulações; aplicar atividades quantitativas e/ou qualitativas com o uso dos applets que 

desenvolvam e ampliem a capacidade de argumentação e raciocínio do aluno, 

possibilitando-o relacionar as transformações energéticas existentes na natureza, bem como 

compreender o significado do conceito físico de Conservação da Energia; relacionar as 

diferentes formas de manifestação da grandeza Energia com suas fontes ou processos de 

transformação. 

 

 5.2 SIMULAÇÕES – A FONTE 

 

As Simulações Interativas Phet (Phet Interactive Simulations) fazem parte de um 

projeto da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, que conta com uma equipe 

(Figura 1) composta por diversos professores universitários e colaboradores. O objetivo 

deste projeto consiste em desenvolver e aplicar simulações como ferramentas pedagógicas 

que possibilitem o estudante fazer uma conexão entre os fenômenos físicos cotidianos e a 

ciência básica aprendida na escola, criando um ambiente propício para um melhor 

aproveitamento das aulas de Física e melhor compreensão da sua relação com a natureza. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Equipe Phet. 
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As simulações criadas por esse grupo passam por vários testes a fim de verificar se 

há algum erro conceitual ou de programação, antes de serem disponibilizadas para 

download. Elas são utilizadas pela própria instituição como ferramenta de ensino nos cursos 

de graduação na área de ciências.  

Em seu endereço eletrônico (http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation), é possível 

verificar que as simulações possuem tradução para diversos idiomas, inclusive para o 

português do Brasil. Além das simulações, há um link especialmente destinado ao professor, 

onde ele pode encontrar uma lista com diversos modelos de atividades e tarefas criadas por 

professores e usuários das simulações, que são coerentemente analisadas pela equipe do 

Phet e disponibilizadas para download gratuitamente, podendo ser utilizadas em sala de aula 

ou em atividades de casa, de acordo com a necessidade do professor. 

As simulações apresentadas neste trabalho foram selecionadas exclusivamente do 

site do Phet. Os critérios adotados na seleção foram baseados em alguns fatores facilitadores 

para a utilização das simulações, como a funcionalidade e adequação ao fenômeno físico 

abordado. Outras características também foram consideradas: a interface simples e intuitiva, 

que possibilite uma fácil utilização de suas ferramentas e uma visualização direta do 

fenômeno a ser estudado; a praticidade na inserção dos parâmetros, que permita o usuário 

perceber as relações entre cada um deles e as variáveis existentes em sua formulação 

matemática; a utilização de unidades de medida coerentes com as adotadas pelo Sistema 

Internacional de Unidades; e um número satisfatório de ferramentas que possibilite a 

medição das grandezas físicas envolvidas no fenômeno. 

Destacamos ainda, alguns pontos relevantes que nortearam essa escolha:  

 

 A confiabilidade da fonte - por se tratar de um grupo de pesquisa que pertence a uma 

universidade conceituada e empenhada na criação de simulações computacionais 

para modelagem de fenômenos físicos com fins pedagógicos. 

 Grande número de artigos de pesquisa publicados relacionados ao ensino de Física e 

a utilização de simulações computacionais nesse processo.  

 Não exigir hardware sofisticado – computadores básicos devem executar com 

facilidade as simulações. 

 Não exigir conexão permanente com a internet. 

 Modelagem dos fenômenos físicos de forma coerente com as teorias físicas, 

possuindo poucas limitações. 
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As simulações encontradas no site do Phet se encaixam perfeitamente nesses 

requisitos, pois exigem muito pouco dos computadores onde são executadas, necessitando 

apenas da instalação dos softwares Java, versão 1.5, e Adobe Flash 9 ou superior, e qualquer 

navegador de internet (Firefox, Google Crome, etc.). Todas essas aplicações são 

gratuitamente distribuídas e o link para download, assim como as orientações para a 

instalação e utilização estão presentes na homepage do Phet. Além disso, essas simulações 

podem ser utilizadas em ambientes (sistema operacional) Windows ou Linux, sendo este 

último um software livre, possuindo, portanto, versões que podem ser baixadas e instaladas 

gratuitamente.  

É importante salientar que as simulações aqui apresentadas não devem ser utilizadas 

como única ferramenta didática. Elas servem apenas como objeto complementar no processo 

de ensino, visando auxiliar professor e aluno no processo de construção do conhecimento. 

Não foi elaborado um roteiro para a utilização dessas simulações, pois acreditamos que isso 

seria o mesmo que criar um manual de instruções, que limitaria sua utilização em sala aula. 

 

5.3 SIMULAÇÕES – DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO 

 

A seguir, faremos uma breve apresentação das simulações selecionadas neste 

trabalho. Optamos em separá-las por temas, considerando as diferentes formas de energia: 

mecânica, térmica, elétrica, etc., com o objetivo mostrar a relação entre cada uma dessas 

diferentes formas e explicitar a centralidade deste tema em Física. No APÊNDICE 9, p. 46, 

encontra-se uma lista com as propostas de atividades, elaboradas utilizado cada uma das 

simulações aqui apresentadas. 

 

 5.3.1 ENERGIA EM MECÂNICA 

 

O primeiro contato do aluno com o tema Energia em Física ocorre no nível médio 

com a introdução do conceito de energia mecânica. Logo abaixo, descrevemos dois applets 

que podem ser utilizados para explorar de forma bastante lúdica esse primeiro contato do 

aluno. Os applets “Parque energético para Skatistas” (Figura 2) e “Laboratório de Pêndulos” 

(Figura 3) apresentam interfaces bastante intuitivas, onde o aluno pode identificar e utilizar 

suas funcionalidades de forma bastante simples. 
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1) Parque Energético para Skatistas.  

 

 

 

 

 

 

 

2) Laboratório de Pêndulos. 

 

 

 

 

 

 

 

O professor poderá trabalhar o conceito de energia potencial e cinética, suas 

transformações e a lei da Conservação da Energia Mecânica. O aluno poderá customizar um 

trajeto completamente arbitrário no Parque Energético para Skatistas. Nos dois applets 

apresentados, há a possibilidade de se alterar o valor da massa do objeto, variar o valor da 

aceleração da gravidade e alterar a altura do ponto de referência, possibilitando ao aluno 

verificar a relação direta entre essas grandezas e a energia do sistema. Além disso, é possível 

visualizar graficamente o comportamento da energia em função do tempo e da posição, bem 

como o gráfico que mostra a conservação da Energia Mecânica do sistema, quando livre da 

ação de forças dissipativas. Em cada uma dessas simulações, há a possibilidade de introduzir 

a força de atrito, que faz com que não haja conservação da energia mecânica do sistema, 

permitindo, assim, relacionar de forma direta a transformação de energia cinética em energia 

Figura 3: Página inicial do applet Laboratório de Pêndulos. 

Figura 2: Página inicial do applet Parque Energético para Skatistas. 
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térmica, dando um sentido mais amplo para o conceito de energia. No APÊNDICE 9, seções 

9.1, p. 46 e 9.2, p. 52, encontram-se duas propostas de atividades elaboradas para serem 

aplicadas em sala de aula, utilizando os applets Parque Energético para Skatistas e 

Laboratório de Pêndulos. 

 

5.3.2 ENERGIA EM TERMODINÂMICA 

 

 Em Termodinâmica, as grandezas físicas centrais são o calor e temperatura, ambas 

relacionadas à energia constituinte dos corpos. A energia térmica é estudada 

estatisticamente, descrevendo os estados microscópicos da matéria, isto é, suas interações 

em nível molecular. A seguir, apresentamos dois applets que podem auxiliar o professor na 

apresentação deste tema aos alunos.   

1) Estados da Matéria e Mudança de Fase 

 

  

 

 

 

 

2) Balões e Empuxo 

 

 

As propriedades físicas da matéria estão relacionadas de forma direta com sua 

temperatura.  A temperatura é apresentada como a medida do grau de agitação molecular de 

um objeto ou substância. Esse grau de agitação é definido como a energia cinética média das 

Figura 4: Imagens ilustrativas de duas situações do applet Estados da Matéria e Mudança de Fase. 

Figura 5: Página inicial do applet Balão e Empuxo. 
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moléculas constituintes dos corpos ou de um sistema físico. Sendo assim, é necessário que o 

aluno tenha em certo nível de abstração para conseguir visualizar esse modelo. No applet 

“Estados da Matéria e Mudança de Fase” (Figura 4), que utiliza um gás contido em um 

recipiente como modelo, é possível visualizar esse grau de agitação e sua relação direta com a 

temperatura do sistema físico. O professor poderá relacionar o conceito de energia térmica e 

de energia cinética de forma simples, fazendo com que o aluno perceba a relação existente 

entre estas duas manifestações da grandeza energia. Já no applet “Balões e Empuxo” (Figura 

5), o professor poderá desenvolver atividades relacionadas à teoria cinética dos gases, 

mostrando as relações de temperatura absoluta e das variáveis de estado com a energia interna 

de um gás. Sua utilização auxiliará em uma construção contextualizada do conceito de energia 

térmica, e fará com que o aluno possa associá-la diretamente ao conceito central de energia 

em Física. No APÊNDICE 9, seção 9.3, p. 56, encontram-se duas propostas de atividades 

elaboradas para serem aplicadas em sala de aula utilizando o applet Estados da Matéria.  

 

5.3.3 ENERGIA NO ELETROMAGNETISMO 

 

Os grandes avanços tecnológicos da sociedade moderna se devem, principalmente, 

aos estudos realizados pelos cientistas nas áreas da Eletricidade e do Magnetismo durante os 

séculos XIX e XX, que culminaram com o surgimento da área da Física denominada 

Eletromagnetismo. Diversos aparelhos que utilizamos atualmente em nosso dia a dia são 

frutos desse desenvolvimento, e o aluno certamente não terá muitas dificuldades em citar 

exemplos. 

A definição de energia elétrica está associada à noção de ddp (diferença de potencial) 

e corrente elétrica, e esses conceitos podem ser tornar complexos, pois é difícil o aluno 

conseguir visualizar mentalmente o comportamento de uma ddp, e como a corrente, que está 

associada ao fluxo de elétrons em um condutor, está relacionada com a energia elétrica. 

Apresentamos, a seguir, alguns experimentos que podem auxiliar o aluno a relacionar 

esses dois principais conceitos com a energia elétrica.  

Utilizando as simulações ilustradas a seguir, o aluno poderá ter uma ideia de como é 

o funcionamento de uma pilha (Figuras 6 e 7) e que transformações energéticas estão 

envolvidas nesse processo. Aprenderá que a energia elétrica está diretamente ligada ao fluxo 

de elétrons livres em um material condutor. Além disso, pode-se relacionar diretamente a 
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transformação de energia elétrica em energia térmica, através do chamando efeito Joule e, 

consequentemente, em energia luminosa. 

 

1) Circuito Bateria-Resistor 

 

 

 

 

 

 

2) Sinal do Circuito 

 

 

 

 

 

 

 

3) Kit de Construção de circuito. 

 

 

 

 

 

A simulação “Kit de Construção de Circuito” (Figura 8) possibilita a construção de 

circuitos em série e em paralelo. Estão disponíveis para essa construção resistores e lâmpada 

Figura 6: Página inicial do applet Circuito Bateria Resistor. 

Figura 8: Página inicial do applet Kit de Construção de Circuito. 

Figura 7: Página inicial do applet Sinal do Circuito. 
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(ambos com resistência variável), interruptor, gerador e dispositivos de medição elétrica 

(voltímetro, amperímetro). O professor poderá mostrar como são utilizados os aparelhos de 

medição. Poderá estudar também o comportamento da corrente elétrica e da dpp ao 

atravessar circuitos, verificar a transformação de energia elétrica em luminosa ao ligar a 

lâmpada no circuito, bem como calcular a potência a qual a mesma pode ser submetida, nos 

circuitos em série e em paralelo. Assim como na primeira simulação, é possível ajustar a 

resistência do fio e a ddp do circuito (colocando várias pilhas). Há ainda “uma sacola” com 

diversos itens em seu interior que podem ser selecionados e adicionados ao circuito 

construído, a fim de verificar se possuem propriedades condutoras. 

Os estudos sistemáticos da eletricidade e do magnetismo culminaram com a 

descoberta de uma relação estreita entre essas duas áreas da Física. A energia elétrica que 

chega a nossas residências resulta dos estudos dessa relação. As usinas hidrelétricas, 

nucleares e termoelétricas são as fontes das quais obtemos a energia elétrica que 

necessitamos em nosso dia a dia. Porém, quando se ouve falar de termos como energia 

térmica e energia nuclear, geralmente o estudante não consegue ver nenhuma relação com a 

energia elétrica que ele utiliza. 

As simulações a seguir podem auxiliar o professor a relacionar essas formas de 

energia com a energia elétrica que é produzida em usinas que utilizam combustível fóssil ou 

nuclear, ou ainda, associada à transformação da energia potencial, armazenada em grandes 

quedas d’água, em energia de movimento. 

 

4) Gerador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Página inicial do applet Gerador. 
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5) Solenóide  

 

 

   

 

 

 

Nessas simulações são apresentadas diversas formas de transformações de energia. Na 

simulação “Gerador” (Figura 9), o professor poderá mostrar para o aluno um modelo de como 

a energia elétrica é obtida em usinas hidrelétricas, onde a energia potencial das quedas 

d’águas é convertida em energia de movimento que move turbinas com dínamos, e que 

convertem essa energia de movimento em energia elétrica, uma aplicação direta da Lei de 

Indução de Faraday que pode ser ilustrada com o applet “Solenóide” (Figura 10). Essa energia 

elétrica também é transformada em energia luminosa pelo aquecimento do filamento da 

lâmpada de tungstênio em nossas residências, uma clara demonstração do Efeito Joule e da 

transformação de energia elétrica em energia térmica. No APÊNDICE 9, seções 9.4, p. 59 e 

9.5, p. 62, encontram-se propostas de atividades elaboradas para serem aplicadas em sala de 

aula utilizando os applets Circuito Bateria-Resistor, Kit Construção de Circuito, Gerador e 

Solenóide.  

 

5.3.4 ENERGIA EM FÍSICA MODERNA  

 

Na simulação “Fissão Nuclear (Quebra Nuclear) – Reação em cadeia” (Figura 11), 

que representa uma fissão nuclear, o professor poderá mostrar para o aluno um modelo que 

representa como é obtida energia térmica através da quebra (fissão) de um núcleo atômico. 

Há também, nessa mesma simulação, a representação de um dispositivo que mostra como 

essa reação nuclear pode ser controlada e utilizada na produção de grandes quantidades de 

energia térmica, que pode ser empregada na construção de bombas atômicas. Já a forma 

como essa energia pode ser convertida em energia elétrica em uma usina nuclear é modelada 

na simulação “Reator Nuclear” (Figura 12). 

Figura 10: Página inicial do applet Solenóide. 
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1) Fissão Nuclear (Quebra Nuclear) – Reação em cadeia 

 

 

 

 

 

 

 

2) Reator Nuclear 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto em usinas termoelétricas como em usinas nucleares, o que se deseja “obter” é 

a energia elétrica, e o que as diferencia, e o combustível e as transformações energéticas que 

ocorrem em cada uma delas.  Deve ser explicado para os alunos que as quantidades de 

energia elétrica produzidas em cada uma dessas usinas são muito diferentes e o impacto 

ambiental causado por cada uma delas é extremamente relevante. 

 

 

 

Figura 12: Página inicial do applet Reator Nuclear 

Figura 11: Página inicial do applet Fissão Nuclear (Quebra Nuclear) 

– Reação em cadeia 
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3) Formas de Energia e Transformações de Energia 

 

 

 

 

 

O applet “Formas de energia e suas transformações” (Figura 13) pode ser explorado 

de forma qualitativa. Nele, o aluno poderá observar as diversas transformações energéticas 

que ocorrem na natureza. No APÊNDICE 9, seção 9.6, p. 65, encontram-se propostas de 

atividades elaboradas para serem aplicadas em sala de aula utilizando os applets Reação em 

Cadeia e Reator Nuclear. 

    

5.4 PROPOSTAS DE ATIVIDADES USANDO SIMULAÇÕES (APPLETS). 

 

O professor que se propõe a utilizar applets em suas aulas perceberá que os mesmos 

apresentam um potencial de aplicação bastante elevado, possibilitando o desenvolvimento e 

utilização de diversas atividades teóricas e práticas. Essas atividades podem ser 

desenvolvidas com apenas um applet, ou com uma combinação de dois ou mais deles. 

Durante a execução deste trabalho, tivemos a oportunidade de aplicar as atividades 

que foram desenvolvidas utilizando o applet “Parque Energético para Skatistas” a alunos do 

ensino médio do colégio Centro Educacional Imperial (CEI). Essas atividades foram 

aplicadas de forma colaborativa por um professor de Física da própria instituição de ensino, 

que foi orientado sobre a metodologia a ser seguida, de acordo com a proposta constante 

neste trabalho.   

O colégio foi fundado em 1996 e está situado no município de Magé, no Estado do 

Rio de Janeiro. O colégio possui turmas que vão desde o maternal até o pré-vestibular. Sua 

estrutura escolar é ampla, com laboratório de informática, área de recreação e prática de 

atividades físicas, entre outros ambientes. Sua grade de professores é composta, em sua 

maioria, por professores formados em universidades públicas.  As turmas de ensino médio 

contam com alunos com idades na faixa dos 13 aos 17 anos.  

Figura 13: Página inicial do applet Formas de Energia e Transformações de Energia 
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5.5 APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES. 

 

As questões da atividade aplicada no CEI (Apêndice 9, seção 9.7, p. 69) foram 

elaboradas para serem trabalhadas utilizando o applet “Parque Energético para Skatista”, 

com o objetivo de aprofundar os conceitos de Energia Mecânica e o Princípio da 

Conservação da Energia. Essa atividade mescla questões qualitativas e quantitativas, e foram 

aplicadas em uma aula (dois tempos didáticos de 50 minutos) a turmas do 1º, 2º e 3º anos do 

ensino médio, no mês de novembro do ano de 2013. Nesse período, foi verificado que todas 

as turmas já haviam tido aulas expositivas sobre esse tema. Sendo assim, buscou-se 

certificar, com a aplicação dessas atividades, se esses alunos obtiveram uma aprendizagem 

realmente significativa sobre o referido tema, ou se tiveram apenas uma aprendizagem 

superficial, onde foi dada maior ênfase à aplicação sistemática de fórmulas e resolução de 

problemas e exercícios de forma mecânica.  

Buscou-se, em cada uma das questões constantes da lista, fazer com que o aluno 

estabelecesse uma relação direta entre o fenômeno modelado na simulação e o seu conceito 

físico. Através das ferramentas disponíveis na simulação, o aluno deveria medir as 

grandezas físicas envolvidas no fenômeno, ler e interpretar essas grandezas através de 

gráficos, e perceber a dependência entre cada uma delas com as demais variáveis do 

fenômeno, através de sua formulação matemática. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A simulação “Parque energético para Skatista” foi aplicada como atividade de 

aprofundamento conceitual, junto com o questionário de atividades, a um total de 82 alunos 

do ensino médio do CEI, com a seguinte distribuição: 32 alunos do 1º ano, 24 alunos do 2º 

ano e 24 alunos do 3º ano. O questionário deveria ser aplicado individualmente para cada 

aluno, mas isso não foi possível, sendo então respondido em dupla. Na análise dos 

resultados, foram consideradas as respostas por aluno, uma vez que os erros ou acertos 

foram consenso da dupla durante a resolução de cada uma das questões. Listamos abaixo 

(Tabela 2), os principais objetivos que deveriam ser alcançados pelos alunos em cada uma 

das questões da lista.    

  

Atividade Parque Energético para Skatistas 

Questão Principais objetivos 

1 

Perceber as relações da energia potencial com a massa do corpo, com a 

altura em que se encontra o corpo num dado instante em relação a um 

referencial pré-determinado e com o valor da aceleração da gravidade 

local. Mostrar que o conceito de energia potencial está intimamente 

relacionado com a escolha do referencial para o qual se considera a 

energia potencial nula. 

2 

Aplicar corretamente a expressão para o cálculo da energia potencial em 

situações em que a massa do corpo e sua altura em relação ao referencial 

escolhido assumem diferentes valores. Utilizar apropriadamente as 

unidades de medida das grandezas envolvidas.  

3 Perceber a relação entre energia cinética e velocidade. Usar a expressão 

para o cálculo da energia cinética. 

4 
Perceber o real sentido do princípio da conservação de energia, segundo 

o qual a energia não pode ser criada nem destruída, podendo apenas 

transformar-se de uma forma à outra. 

5 
Perceba que diversas situações do cotidiano podem ser explicadas com 

base nos conceitos físicos aprendidos em sala de aula, especificamente 

os conceitos de energia mecânica e seu princípio de conservação. 

 

Tabela 2 -  Principais objetivos das questões  

 

O Gráfico a seguir sintetiza os resultados obtidos por cada uma das turmas. Nele, 

apresentamos o total de alunos por turma, a quantidade de acertos por questão e a respectiva 

média.  
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Os resultados obtidos não foram satisfatórios. Verificou-se apenas que o aprendizado 

de cada uma das turmas avaliadas foi bastante superficial. As respostas dadas a cada uma 

das questões foram pouco significativas, com nenhum dos objetivos expostos na Tabela 2 

alcançados. Na tabela a seguir, destacamos respostas representativas dadas pelos alunos a 

algumas questões do questionário de atividades: 

1ª Questão - Existem quatro skatistas selecionáveis nessa simulação, observe que cada um deles 

possuem massas distintas.  

a) Para uma mesma altura em relação ao solo, qual o comportamento da energia potencial do sistema 

quando selecionamos cada um dos skatistas com diferentes massas? Para qual skatista, o valor da 

energia potencial é maior? Justifique. (Dica: use o gráfico de barras para visualizar). 

Turma Resposta dada pelo aluno 

1º ano 

“Para cada um dos skatistas, a energia potencial se comporta proporcionalmente à 

massa dos skatistas. Então o skatista de maior massa (75 kg) terá o maior valor da 

energia potencial”. 

2º ano 

“Quando comparamos os skatistas de massas diferentes, o valor da energia 

potencial muda. O valor de energia potencial é maior para o skatista do Phet. Pois 

a massa dele é maior”. 

3º ano 
“O valor da energia potencial vai ser maior para o skatista que tiver de maior 

massa”. 
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2ª Questão: item d 

 Elabore, com suas palavras, uma explicação para a variação da energia potencial do skatista durante o 

deslocamento ao longo da pista.  

Turma Resposta dada pelo aluno 

1º ano “Conforme ele ganha ou perde velocidade e altura a sua energia potencial muda” 

2º ano 
“Quanto mais perto da extremidade, maior será e energia potencial. Quando o 

skatista entra em movimento ele perde energia potencial” 

3º ano 
“Quando o skatista percorre a pista, sua altura varia, logo, a energia potencial irá 

ter valores relativos” 

 

3ª Questão - Após ser abandonado do ponto mais alto da pista, o skatista sai do repouso e começa a 

percorre a pista.  

a) Durante a descida até o ponto mais baixo da pista:  

   i) o skatista se desloca cada vez mais rapidamente, cada vez mais lentamente ou com rapidez 

(velocidade) constante? Justifique. 

   ii) Sua energia cinética aumenta, diminui ou permanece constante? Justifique. 

Turma  Resposta dada pelo aluno 

1º ano 
i) “A velocidade aumenta, pois o skatista pega impulso”. 

ii) “Sua energia cinética aumenta, pois sua velocidade aumenta”. 

2º ano 

i) “Mais rapidamente, ocorre conversão de energia potencial em cinética, assim a 

velocidade aumenta”. 

ii) “Aumenta, ocorre a conversão de potencial em cinética”. 

3º ano 
i) “Cada vez mais rapidamente, pois ele possui movimento acelerado”. 

ii) “Aumenta pois com o movimento acelerado ele adquire velocidade”. 

 

3ª Questão: item b 

Durante a subida até o ponto mais alto da pista: 

  i) o skatista se desloca cada vez mais rapidamente, cada vez mais lentamente ou com rapidez 

(velocidade) constante? Justifique.  

  ii) Sua energia cinética aumenta, diminui ou permanece constante? Justifique. 

Turma   Resposta dada pelo aluno 

1º ano 
i) “Cada vez mais lentamente, pois perde impulso” 

ii) “Sua energia cinética diminui, pois sua velocidade diminui” 

2º ano 
i) “Quanto menos atrito, mais lento fica” 

ii) “Abaixa com o atrito” 

3º ano 

i) “Cada vez mais lentamente, pois durante a subida, o skatista está contra a 

gravidade, fazendo com que sua velocidade diminua” 

ii) “Diminui, porque sua velocidade está diminuindo” 
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4ª Questão - Considere as afirmações abaixo:  

  i) “Ao sair do repouso de um dos extremos da pista até a parte mais baixa, a velocidade do skatista 

aumenta e sua altura em relação ao solo diminui, consequentemente, ele ganha energia cinética e perde 

energia potencial. Da parte mais baixa até o extremo oposto da pista, sua velocidade diminui e sua 

altura aumenta em relação ao solo, logo ele ganha energia potencial e perde energia cinética’’.  

  ii) “Ao sair do repouso de um dos extremos da pista até a parte mais baixa, a velocidade do skatista 

aumenta e sua altura em relação ao solo diminui, consequentemente sua energia cinética aumenta e sua 
energia potencial diminui, havendo transformação de energia potencial em energia cinética. Da parte 

mais baixa até o extremo oposto da pista, sua velocidade diminui e sua altura aumenta em relação ao 

solo, logo a energia potencial aumenta e a energia cinética diminui, havendo transformação de energia 

cinética em energia potencial”.  

Diga se você concorda ou discorda das afirmações acima. Justifique 

Turma  Resposta dada pelo aluno 

1º ano “Concordo com a segunda opção, pois de acordo com a sua locomoção sua 

energia cinética diminui, tornando-a potencial”. 

2º ano 
“Concordo. Quando o skatista se afasta da extremidade em direção ao ponto 

central ele aumenta a velocidade, ganha também energia cinética e perde energia 

potencial”. 

3º ano 
“Concordo como a afirmação ii, e discordo da afirmação i. Pois o sistema não 

ganha nem perde energia como foi suposto pela afirmação i, o sistemas apenas 

convertem as energias. Sendo um sistema conservativo”.  

 

Tabela 3: Respostas representativas dadas pelos alunos a algumas questões. 

 

Mesmo as respostas consideradas corretas apresentavam em seu conteúdo uma séria 

deficiência na compreensão dos conceitos mais básicos em Física (Veja Tabela 3). A 

diferença entre as médias obtidas por cada uma das turmas revela algo bastante preocupante: 

a turma de 2º ano apresentou o pior resultado, obtendo a pior média de acertos por questão. 

Isso provavelmente se explica pelo fato das questões da lista de atividades abordarem 

estritamente os conceitos de energia mecânica, conceito que faz parte do conteúdo 

ministrado às turmas do 1º ano do ensino médio. Assim, concluímos que os alunos dessa 

turma não tiveram uma aprendizagem efetiva desse conceito quando eram alunos do 1º ano. 

Já as turmas de 1º e 3º anos obtiveram resultados melhores, comparados à turma do 2º ano, 

pois a primeira foi apresentada ao conteúdo no corrente ano, e a segunda, com a preparação 

para o vestibular, também teve no mesmo período, uma revisão geral dos conteúdos de 

mecânica.  

O uso da simulação e do questionário de atividades, nesse contexto, foi utilizado 

como ferramenta de aprofundamento e verificação da aprendizagem dos alunos. Em uma 

primeira análise das respostas dadas para uma das questões, foi observado que a maior parte 

dos alunos possuía uma série de concepções equivocadas sobre alguns fenômenos físicos 

relacionados ao conceito de velocidade, aceleração da gravidade, força, impulso e energia.  
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Essas concepções contribuíram significativamente para o baixo índice de respostas corretas 

que se adequassem aos objetivos esperados para cada uma das questões. Além disso, por 

razões operacionais, não houve tempo hábil para que as devidas orientações e objetivos da 

simulação fossem transmitidos aos alunos de forma satisfatória, pois todas as atividades 

foram realizadas em uma única aula.  

. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O baixo rendimento das turmas nas quais foi possível aplicar as atividades se deve 

provavelmente a diversos fatores, não apenas aqueles mencionados no final do capítulo 

anterior. Entretanto, somente uma análise mais aprofundada sobre diversos aspectos 

relacionados com o ensino e a aprendizagem dos conteúdos ministrados nessas turmas, 

assim como a identificação da metodologia utilizada pelo professor que aplicou a atividade, 

poderiam esclarecer os pontos centrais desse problema. Vale ressaltar que o objetivo dessa 

atividade não foi o de verificar o impacto da utilização dos recursos computacionais na 

aprendizagem. Para isso, seria necessário acompanhar os resultados alcançados pelas 

turmas, durante um período maior de tempo, comparando os desempenhos desses alunos 

com o de outros, em cujas turmas essa metodologia não foi aplicada. O intuito foi de apenas 

verificar, numa primeira abordagem, a reação dos alunos diante da aplicação de um recurso 

didático diferente daqueles que estão habituados. 

Uma atenção especial às concepções prévias dos alunos e uma avaliação criteriosa 

das mudanças conceituais por eles adquiridas podem ser os passos iniciais que conduzam a 

caminhos mais efetivos para a busca por soluções. A prática reflexiva do professor, atento às 

dificuldades dos seus alunos e preocupado com a qualidade do que é ensinado, certamente é 

um fator que pode contribuir para que os objetivos educacionais sejam plenamente 

alcançados. 

Essa discussão não se encerra simplesmente na análise aqui apresentada. 

Pretendemos ainda, numa próxima oportunidade, examinar as respostas de cada item do 

questionário aplicado, comparando-os com os objetivos propostos inicialmente para cada 

questão. Esperamos, dessa forma, inferir as reais dificuldades dos alunos na compreensão 

dos conceitos abordados. Além disso, é importante também mencionar que a aplicação dessa 

atividade foi realizada em caráter experimental, apenas como um recurso de avaliação de 

aprendizagem. 
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9 APÊNDICE 

 

9.1 PARQUE ENERGÉTICO PARA SKATISTAS 

 

9.1.1 INTRODUÇÃO 

 

O parque energético para skatistas é uma simulação que permite a construção de pistas 

customizadas e disponibiliza, para seleção, quatro diferentes skatistas que farão o percurso. É 

possível variar o valor da aceleração da gravidade e introduzir atrito na pista construída. Há 

gráficos que permitem a análise dos conceitos físicos envolvidos e há, também, diversas 

ferramentas que podem ser usadas para criar inúmeras situações de interesse. 

Nessa simulação, o estudante poderá estudar os conceitos de energia potencial e 

energia cinética, bem como suas transformações. Poderá verificar também o princípio da 

conservação da energia mecânica, e os casos onde a conservação não ocorre. 

 

9.1.2 ATIVIDADES 

 

Antes de iniciar as atividades, comente com os alunos que a simulação possui uma 

interface bastante intuitiva, de modo que, muito rapidamente eles serão capazes de conhecer 

as funcionalidades do programa. 

Depois que os alunos se sentirem familiarizados com os recursos disponíveis na 

simulação, peça que eles respondam as questões propostas abaixo. 

 

1- Existem quatro skatistas selecionáveis nessa simulação. Observe que cada um deles possui 

uma massa diferente. 

a) Para uma mesma altura em relação ao solo, qual o comportamento da energia potencial 

gravitacional do sistema quando selecionamos cada um dos skatistas com diferentes massas? 

Usando o gráfico de barras, verifique para qual skatista, o valor da energia potencial é maior. 

Justifique. 

b) Para cada skatista, mude sua altura em relação ao solo. O que você observa? A energia 

potencial varia ou permanece constante? Justifique. 

c) Selecione um skatista e o coloque em certa altura em relação ao solo, mude o referencial 

para a energia potencial do sistema para as seguintes posições: acima do skatista, abaixo do 
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skatista e na mesma altura do skatista. Qual é o comportamento da energia potencial para cada 

uma das situações? A energia potencial pode ser negativa? Seu valor se anula em algum 

ponto? Justifique. 

d) Para uma altura qualquer, altere o valor da aceleração da gravidade. A energia potencial do 

skatista varia ou permanece constante? Se variar, como é essa variação? Descreva com suas 

palavras. 

 

 

 

 

 

 

 

2- Crie uma pista conforme a figura ao lado. 

Considere o referencial para a energia 

potencial nula no solo. Posicione o skatista 

exatamente sobre a pista em qualquer um dos 

extremos e, então, abandone-o de forma que 

ele saia do repouso e comece a percorrê-la. 

a) Considerando que, no instante em que o 

skatista é abandonado sobre a pista, sua 

velocidade é nula, qual é o valor da energia potencial do skatista nesse ponto? Se necessário, 

use uma trena ou régua para achar a altura do skatista. Sua resposta mudaria se outro skatista 

fosse selecionado? Justifique. 

b) Analisando o gráfico de barras, verifique se, ao entrar em movimento ao longo da pista, a 

energia potencial do skatista aumenta, diminui ou permanece constante. Justifique. 

c) Existe algum(ns) ponto(s) onde a energia potencial assume um valor máximo? E mínimo? 

Localize esse(s) ponto(s) e calcule a energia potencial para cada um deles. 

Análise da questão 1: Essa questão aborda especificamente o conceito de energia 

potencial gravitacional. Com essa atividade, o aluno poderá perceber as relações da 

energia potencial com a massa do corpo (item a); com a altura em que se encontra o 

corpo num dado instante em relação a um referencial pré-determinado (item b); e 

com o valor da aceleração da gravidade local (item d). Além disso, é possível 

mostrar que o conceito de energia potencial está intimamente relacionado com a 

escolha do referencial para o qual se considera a energia potencial nula (item c). 
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d) Elabore, com suas palavras, uma explicação para a variação da energia potencial do 

skatista durante o deslocamento ao logo da pista. 

e) Há algum ponto onde a energia potencial do skatista é nula? Justifique. 

f) É possível calcular o trabalho realizado pela força peso quando o skatista sai do ponto mais 

alto da rampa até seu ponto mais baixo? Como esse valor se compara com a energia potencial 

do skatista? Justifique. 

g) E qual é o valor do trabalho da força peso quanto o skatista se desloca de um extremo ao 

outro da rampa? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Após ser abandonado do ponto mais alto da pista, o skatista sai do repouso e começa a 

percorre a pista. 

a) Durante a descida até o ponto mais baixo da pista: 

i) o skatista se desloca cada vez mais rapidamente, cada vez mais lentamente ou com rapidez 

(velocidade) constante? Justifique. 

ii) Sua energia cinética aumenta, diminui ou permanece constante? Justifique. 

b) Durante a subida até o ponto mais alto da pista: 

i) o skatista se desloca cada vez mais rapidamente, cada vez mais lentamente ou com rapidez 

(velocidade) constante? Justifique. 

ii) Sua energia cinética aumenta, diminui ou permanece constante? Justifique. 

Análise da questão 2: Essa questão se refere ao conceito de energia potencial 

gravitacional, sendo que nos itens (a) e (c) a abordagem é quantitativa. Nestes itens 

espera-se que o aluno seja capaz de aplicar corretamente a expressão para o cálculo 

da energia potencial em situações em que a massa do corpo e sua altura em relação 

ao referencial escolhido assumem diferentes valores. Espera-se também que o aluno 

utilize apropriadamente as unidades de medida das grandezas envolvidas. Nos itens 

(f) e (g), também quantitativos, o aluno deverá reconhecer a equivalência entre os 

conceitos de trabalho e energia potencial gravitacional. 
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c) Considere o instante no qual o skatista passa pelo ponto mais baixo da pista. 

i) Analisando o gráfico de energia versus posição, indique qual deve ser o valor da energia 

cinética nesse ponto. Justifique. 

ii) Ainda através do gráfico de energia versus posição, especifique qual deve ser o valor da 

velocidade do skatista quando ele passar nesse ponto. Justifique. 

d) Existe algum(ns) ponto(s) onde a energia cinética assume um valor máximo? E mínimo? 

Justifique. Localize esse(s) ponto(s) e calcule a energia cinética para cada um deles. 

e) Qual deve ser o trabalho realizado pela força resultante que age sobre o skatista de um 

extremo ao ponto mais baixo da rampa? Como esse valor se compara com a energia cinética 

até esse mesmo ponto? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

4- Considere as afirmações abaixo: 

 

i) “Ao sair do repouso de um dos extremos da pista até a parte mais baixa, a velocidade do 

skatista aumenta e sua altura em relação ao solo diminui, consequentemente, ele ganha 

energia cinética e perde energia potencial. Da parte mais baixa até o extremo oposto da pista, 

sua velocidade diminui e sua altura aumenta em relação ao solo, logo ele ganha energia 

potencial e perde energia cinética.’’ 

ii) “Ao sair do repouso de um dos extremos da pista até a parte mais baixa, a velocidade do 

skatista aumenta e sua altura em relação ao solo diminui, consequentemente sua energia 

cinética aumenta e sua energia potencial diminui, havendo transformação de energia potencial 

em energia cinética. Da parte mais baixa até o extremo oposto da pista, sua velocidade 

diminui e sua altura aumenta em relação ao solo, logo a energia potencial aumenta e a energia 

cinética diminui, havendo transformação de energia cinética em energia potencial”. 

Análise da questão 3: Essa questão se refere ao conceito de energia cinética. Nos 

itens de (a) a (d), espera-se que o aluno possa perceber a relação entre energia 

cinética e velocidade. Os itens (c) e (d), especificamente, são quantitativos e para 

chegar à resposta dessas questões, o aluno deverá saber usar a expressão para o 

cálculo da energia cinética. No item (e), que também envolve cálculos, o aluno 

deverá relacionar o trabalho da força resultante com a variação da energia cinética.  
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Diga se você concorda ou discorda das afirmações acima. Justifique. 

 

 

 

 

 

 

5- Leia com atenção o texto abaixo: 

 

“Em um sistema onde só atuam forças conservativas, a energia mecânica do sistema 

(soma da energia potencial com a energia cinética) é constante, isto é, não varia.” 

Cite situações do dia a dia em que se observa a conservação de energia mecânica. 

 

 

 

 

 

6- Introduza atrito na pista e abandone o skatista de um dos seus extremos. Deixe-o percorrê-

la de tal forma que retorne até o ponto de partida. 

a) Descreva o movimento do skatista ao longo da pista. 

b) Como você explica o fato do skatista não conseguir retornar ao ponto de partida? 

c) Analisando o gráfico de barras, note que, agora, há energia térmica no sistema. Qual a 

origem dessa energia? 

d) O que ocorre com as energias cinética e potencial do skatista quando introduzimos o atrito 

na pista? Aumenta, diminui ou permanece constante? Justifique. 

e) O que ocorre com a energia mecânica do sistema quando introduzimos o atrito na pista? 

Aumenta, diminui ou permanece constante? Justifique. 

f) Considere as afirmações abaixo. 

Análise da questão 4: Nesta questão, o principal objetivo é fazer com que o aluno 

perceba o real sentido do princípio da conservação de energia, segundo o qual a 

energia não pode ser criada nem destruída, podendo apenas transformar-se de uma 

forma à outra. 

Análise da questão 5: Com essa questão, espera-se que o aluno perceba que 

diversas situações do cotidiano podem ser explicadas com base nos conceitos 

físicos aprendidos em sala de aula, especificamente os conceitos de energia 

mecânica e seu princípio de conservação. 
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i) Ao se deslocar na pista, o skatista perde energia cinética e ganha energia térmica. Essa 

energia térmica faz com que a energia mecânica do sistema não seja conservada. 

ii) Ao se deslocar na pista, a energia cinética do skatista se transforma em energia térmica. 

Essa energia térmica faz com que a energia mecânica do sistema não seja conservada. 

Você concorda ou discorda das afirmações acima? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

7- Leia o texto a seguir: 

 

“Quando o skatista percorre a pista com atrito, há dissipação (“perda”) da energia 

mecânica do sistema na forma de energia térmica. Isso se deve ao fato da força de atrito ser 

uma força dissipativa’’. 

Cite situações do dia a dia em que se observa a transformação de energia mecânica em 

energia térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise da questão 6: Nesta questão, espera-se que o aluno compreenda o 

significado da força de atrito e sua influência no princípio de conservação de 

energia mecânica. Além disso, espera-se que o aluno compreenda a relação entre 

energia cinética e energia térmica.  

Análise da questão 7: Com essa questão, espera-se que o aluno perceba que 

diversas situações do cotidiano podem ser explicadas com base nos conceitos 

físicos aprendidos em sala de aula, nesse caso, relacionados com a força de atrito e 

suas consequências. 
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9.2 LABORATÓRIO DE PÊNDULOS 

 

9.2.1 INTRODUÇÃO 

 

Essa simulação modela o sistema físico conhecido como pêndulo simples. Explique 

para os alunos quais são suas principais características: quais são seus componentes, que tipo 

de força é responsável por seu movimento, qual a diferença entre período e frequência do 

pêndulo, etc. Em seguida, proponha aos alunos a atividade prática descrita abaixo. 

 

9.2.2 – ATIVIDADE EXPERIMENTAL 1 

 

Ao deslocarmos o pêndulo de sua posição equilíbrio (veja figura abaixo), estamos 

fazendo com que o sistema pêndulo-Terra possua uma energia de referência chamada de 

energia potencial gravitacional. Nesse ponto, o sistema terá energia potencial máxima, pois se 

encontra em repouso. Ao abandonarmos, ele entrará em movimento e passará novamente pelo 

ponto de equilíbrio. Se adotarmos esse ponto como o referencial para a energia potencial 

(ponto onde a energia potencial é nula) e desprezarmos quaisquer tipos de forças dissipativas, 

podemos usar o princípio da Conservação da Energia Mecânica e determinar a velocidade do 

corpo nesse ponto. 

 

 

 

         Figura 1 – Pêndulo simples 

 

1- Analisando as informações acima e utilizando o Princípio da Conservação da Energia, 

deduza uma expressão para calcular a velocidade do corpo suspenso no ponto mais baixo da 

trajetória. 

 

 

 

Análise da questão 1: Nessa questão, espera-se que o aluno seja capaz de compreender 

o significado do princípio da conservação de energia para deduzir corretamente a 

expressão para a velocidade do pêndulo em qualquer ponto da sua trajetória. 
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2- Utilizando as ferramentas disponíveis, execute na simulação o procedimento experimental 

abaixo e responda as questões propostas. 

a) Considere que o deslocamento inicial do pêndulo é de 30º em relação a vertical e que o 

corpo suspenso pode ser pensado como um ponto material, isto é, de dimensões desprezíveis. 

Selecione um comprimento (L) para o pêndulo e utilize as ferramentas disponíveis na 

simulação (trena, régua) para medir a altura (h) do pêndulo em relação a sua posição de 

equilíbrio. Complete a tabela 1 com esses dados.  Em seguida, preencha a tabela 2, 

calculando: a Energia Potencial (EP) para a altura considerada; a Energia Cinética (EC) e a 

Velocidade (V) no ponto de equilíbrio; e a Energia Mecânica (ET) do sistema. (Faça esses 

cálculos para cada um dos valores de massa do corpo suspenso constantes na tabela). 

 

Tabela 1 – Dados Iniciais 

gTerra (m/s2) = 10 m/s2 Ɵ = 30° L (m) = h(m) = 

 

Tabela 2 – Energia 

Massa (kg) EP (J) EC (J) V (m//s) ET (Ep + Ec) (J) 

0,5     

1,0     

1,5     

2,0     

 

b) Esse sistema é conservativo? Justifique. 

c) A velocidade do pêndulo depende da massa do corpo suspenso? Justifique. 

d) Sua resposta ao item anterior mudaria se alterássemos o valor da aceleração da gravidade? 

E a altura em relação ao zero de potencial? Justifique. 

e) Como a velocidade depende dessas variáveis? 
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f) Qual deve ser o valor de EP no ponto de equilíbrio? E o valor de Ec quando o pêndulo está 

na altura máxima em relação ao ponto de equilíbrio? Suas respostas são consistentes com o 

Princípio da Conservação da Energia? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Após passar pelo ponto mais baixo da trajetória, o pêndulo irá até certa altura máxima 

oposta ao ponto onde foi abandonado. 

a) Essa altura é maior, menor ou igual à altura de onde o pêndulo foi inicialmente 

abandonado? Justifique. 

b) Qual deve ser o valor da energia potencial nesse ponto? E a energia cinética? Justifique. 

c) A energia mecânica do sistema se conserva? Justifique. 

 

 

 

 

Análise da questão 2: Essa questão se refere aos conceitos de energia cinética e energia 

potencial do pêndulo simples. No item (a) o aluno deverá preencher uma tabela para 

posterior interpretação.  Nos demais itens, espera-se que o aluno compreenda as 

relações entre as grandezas tabeladas, e verifique a consistência do Princípio de 

Conservação de Energia.   

É importante ressaltar que o modelo proposto nessa simulação faz uso de 

algumas aproximações. Uma delas refere-se ao corpo suspenso no pêndulo, que foi 

considerado como um ponto material (sem dimensão), com o objetivo de facilitar os 

cálculos.  

Outro aspecto a se observar é que não foi feita qualquer restrição em relação ao 

ângulo do deslocamento inicial do pêndulo. Entretanto, sabemos que o período do 

pêndulo depende exclusivamente do seu comprimento e da aceleração da gravidade, 

apenas para ângulos pequenos (Ɵ < 14º). Contudo, como essa relação não é abordada na 

simulação, tal fato pode ser irrelevante neste contexto. Nada impede, porém, que o 

professor amplie essa discussão, e mostre aos alunos como se calcula o período do 

pêndulo simples. 
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4- Introduza atrito (nível máximo) e abandone o pêndulo da mesma altura em relação ao zero 

de potencial, utilizada no item 2. 

i) Analisando o gráfico de barras, é possível observar que o sistema agora possui energia 

térmica? Explique qual é a origem dessa energia. 

ii) A velocidade no ponto mais baixo será maior, menor ou igual, se comparada à situação 

onde não havia atrito? E a energia cinética? Justifique. 

iii) Após passar pelo ponto mais baixo da trajetória, o pêndulo irá até certa altura máxima, 

oposta ao ponto onde foi abandonado. Essa altura é maior, menor ou igual à altura de onde o 

pêndulo foi inicialmente abandonado? Justifique. 

iv) Qual deve ser o valor da energia potencial nesse ponto? E a energia cinética? Justifique. 

v) A energia mecânica do sistema se conserva? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise da questão 3: Essa questão se refere ao conceito de energia cinética e energia 

potencial. Nos item (a), espera-se que o aluno perceba a dependência da energia potencial 

com a altura do corpo suspenso em relação ao ponto de referência; espera-se no item (b), 

que o aluno perceba a relação entre energia cinética e velocidade, bem como sua 

transformação em energia potencial. Para responder o item (c), o aluno deverá recorrer, 

mais uma vez, ao seu entendimento sobre o Princípio de Conservação de Energia. 

Análise da questão 4: Essa questão se refere aos conceitos de energia cinética, 

potencial, térmica e o princípio da conservação da energia. Nela, o aluno deverá 

compreender as transformações energéticas envolvidas de forma qualitativa, perceber 

as diferenças entre essa situação e a abordada na questão 3, e verificar que a 

conservação da energia permanece válida.  
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9.3 ESTADOS DA MATÉRIA 

 

9.3.1 INTRODUÇÃO 

 

Na simulação “Estados da Matéria” (Figura 1), podemos estudar o comportamento 

molecular de algumas substâncias quando submetidas a uma variação de temperatura. Sua 

utilização permitirá que o estudante perceba a relação entre calor (energia) e o grau de 

agitação molecular de uma substância, bem como associar esse grau de agitação ao seu estado 

físico. Nela, dispomos de moléculas de neônio, argônio, oxigênio e água que podem ser 

selecionadas em um dos três estados da matéria. Há um recipiente cilíndrico onde essas 

moléculas são introduzidas para análise. Esse recipiente possui um termômetro que permite 

medir sua variação de temperatura quando o pomos em contato com uma pequena chama que 

é utilizada para ceder ou retirar calor do recipiente. O conceito de equilíbrio térmico também 

pode ser ilustrado com o uso dessa simulação. 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 

9.3.2 ATIVIDADES 

 

Após os alunos se familiarizarem com a as funções da simulação, proponha que eles 

respondam as questões abaixo, como aprofundamento dos conceitos apresentados em aula. 

 

1- Faça observações em cada uma das situações físicas propostas, e responda cada um dos 

itens abaixo. Selecione uma das quatro substâncias disponíveis, em seguida, altere seu estado 

físico. 

a) Que diferenças você consegue observar no comportamento molecular da substância para 

cada um dos seus estados físicos? Descreva com suas palavras o que foi observado. 
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b) Em qual dos três estados físicos as moléculas da substância apresentavam maior agitação? 

E em qual estado elas estavam menos agitadas? 

c) Em qual dos três estados físicos selecionados, a substância apresentou maior valor para a 

temperatura? E o menor valor, foi apresentado em qual estada físico? Justifique. 

d) Em qual desses estados físicos a substância apresenta maior energia em nível molecular? 

Essa energia é potencial ou cinética? Justifique. 

e) É possível associar essa energia com a temperatura na qual a substância se encontra? 

Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Selecione uma substância e mude seu estado físico utilizando o botão de ‘aquecer e esfriar’ 

da ferramenta “quente-frio” (não utilizar o menu Mudança de Estado). 

a) Quando o botão é colocado na posição “aquecer” na ferramenta “quente-frio”, o que ocorre 

com as moléculas da substância? E quando é colocado na posição “esfriar”? É possível 

associar algum tipo de energia quando o botão é colocado em cada uma dessas posições? 

Qual? Justifique. 

b) Diga em qual das posições, a ferramenta “quente-frio” utilizada no item (a) cede calor para 

a substância. Justifique. 

c) Existe alguma posição onde a ferramenta “quente-frio” retira calor da substância? 

Justifique. 

 

d) Quando cedemos calor para a substância, sua energia térmica aumenta, diminui ou 

permanece constante? E quando retiramos? Como esses fatos estão relacionados com a 

agitação molecular da substância? Justifique. 

Análise da questão 1: Essa questão se refere aos conceitos de energia cinética molecular, 

energia térmica, temperatura e mudança de estado. Espera-se que o aluno possa associar 

o conceito de temperatura com o nível de agitação molecular de uma substância e 

perceber a relação entre esse nível de agitação com o seu estado físico.  Na discussão 

sobre essa questão, o professor poderá destacar a diferença entre calor e temperatura. 



58 

 

e) Existe algum instrumento que possibilite verificar suas conclusões do item anterior em 

nível macroscópico? Qual? Justifique. 

 

 

 

 

 

9.3.3 PESQUISA 

 

Divida a turma em grupos e peça que cada grupo realize uma pesquisa, na qual os itens abaixo 

devem ser abordados. 

1- Investigar a relação entre temperatura e agitação molecular de uma substância. 

2- Definir energia térmica de um corpo. 

3- Aprofundar o conhecimento sobre o conceito de calor. 

4- Fazer um levantamento de situações do cotidiano onde os conceitos de temperatura e calor 

são usados de forma indiscriminada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise da questão 2: Essa questão se refere ao conceito de energia térmica e 

calor. Espera-se que o aluno compreenda o conceito de calor como forma de 

energia térmica em trânsito. Além disso, o professor poderá, mais uma vez, 

ressaltar a diferença entre os conceitos de calor e temperatura, e esclarecer que 

termos como “quente” e “frio” não possuem significado físico.   

Análise da atividade proposta: Ao sugerir essa atividade de pesquisa, espera-se 

que o aluno desenvolva o senso investigativo e de aprofundamento conceitual, 

além de exercitar as práticas de leitura, interpretação de texto e expressão escrita. 
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9.4 CIRCUITO BATERIA-RESISTOR E KIT CONSTRUÇÃO DE CIRCUITO 

 

9.4.1  INTRODUÇÃO 

 

Em eletrodinâmica aprendemos que quando a corrente elétrica atravessa um condutor, 

vários efeitos são provocados. Um desses efeitos foi utilizado na invenção da lâmpada 

elétrica, que representou um grande avanço para a humanidade. Atualmente esse efeito é 

bastante utilizado pelo homem em aparelhos utilizados no dia a dia que são fundamentais na 

vida moderna. 

 

 

 

 

 

                                       Figura 1                                                 Figura 2 

 

Na simulação “bateria-resistor” (Figura 1), dispomos de um circuito simples formado 

por uma pilha (gerador), um material condutor (fio) e uma resistência. Esse circuito está 

representado em corte, de modo que podemos ver o interior de cada um dos seus elementos, 

bem como os elétrons livres que o percorrem. Tanto a ddp do gerador, quanto a resistência do 

resistor podem ser convenientemente ajustadas. Ao ajustar a ddp do gerador para qualquer 

valor diferente de zero, há um fluxo de elétrons livres percorrendo o circuito. Esses elétrons 

chocam-se com as moléculas da resistência que passam a vibrar mais intensamente. Esses 

choques fazem com que haja um aumento de temperatura do resistor, que é medido por um 

dispositivo graduado com as sensações térmicas de quente e frio. 

A simulação “kit construção de circuito” (Figura 2) possibilita a construção de 

circuitos em série e em paralelo. Estão disponíveis para essa construção resistores, lâmpada, 

interruptor, gerador e dispositivos de medição elétrica (voltímetro, amperímetro). Assim como 

na primeira simulação, é possível ajustar a resistência do fio e a ddp do circuito (colocando-se 

várias pilhas). Há ainda “uma sacola” com diversos itens que podem ligados ao circuito, com 

o objetivo de verificar se possuem propriedades condutoras. 
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9.4.2 ATIVIDADES 

 

1- Separe a turma em grupos de 4 alunos e proponha que cada grupo faça uma pesquisa em 

livros e/ou internet, com base nas simulações e informações mencionadas acima, sobre os 

seguintes temas: 

 

a) Os efeitos da corrente elétrica ao atravessar um material condutor. As manifestações 

macroscópicas desses efeitos. 

b) A concepção física envolvida no conceito de ddp (diferença de potencial elétrica). 

c) As transformações de energia envolvidas e suas aplicações em dispositivos práticos 

utilizados pelo homem (lâmpada elétrica, por exemplo). 

d) O funcionamento desses dispositivos 

 

 

 

 

 

2- Na simulação “kit construção de circuito”, construa os circuitos sugeridos e responda as 

seguintes questões: 

a) Circuito simples constituído de um fio (sem resistência) com uma lâmpada, um gerador 

(bateria) e um interruptor. 

i) O que você observar ao fechar a chave do interruptor? Você pode associar esse fato a algum 

fenômeno físico? Justifique. 

ii) Que elemento você poderia introduzir no circuito com o objetivo de fazer com que brilho 

da lâmpada diminua? Justifique. 

iii) Utilize o aparelho de medição elétrica correto para medir a voltagem e a corrente no 

circuito, antes e depois da introdução do elemento mencionado no item (ii). 

iv) Ao variar a resistência interna da lâmpada, o que você observa? Elabore com suas palavras 

uma explicação para esse fenômeno. 

v) Calcule a corrente que percorre a lâmpada e o elemento introduzido no item (ii) 

 

Análise da questão 1:  Espera-se que o aluno desenvolva o senso investigativo e de 

aprofundamento conceitual, além de exercitar as práticas de leitura, interpretação 

de texto e expressão escrita. 
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b) Construa o circuito elétrico conforme o modelo 

proposto ao lado (figura 3) 

i) Quais diferenças você consegue observar nas 

lâmpadas ao fechar a chave do circuito? Descreva com 

suas palavras uma explicação física para essa 

observação. 

ii) Use o voltímetro para medir a ddp em cada uma das lâmpadas. 

iii) Calcule a resistência equivalente do circuito. 

iv) Calcule a corrente em cada uma das lâmpadas e a corrente total no circuito. Em seguida, 

utilize o amperímetro para verificar se o valor calculado está correto. 

v) Varie a resistência interna de cada uma das lâmpadas e observe o que ocorre com o seu 

brilho. Ele aumenta, diminui ou permanece constante? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Análise da questão 2: Nesta questão, estão presentes os conceitos de ddp, corrente 

elétrica e funcionamento de circuitos elétricos. Nela, o aluno deverá ser capaz de 

associar esses dois fenômenos; perceber o efeito da corrente elétrica nos elementos 

que compõem o circuito (lâmpada, resistor, etc.) e verificar as transformações de 

energia que estão presentes na simulação. 
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9.5 LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO: LEI DE FARADAY- GERADOR E 

SOLENÓIDE 

 

9.5.1 INTRODUÇÃO 

 

O eletromagnetismo é uma das áreas da Física mais responsável pelo grande progresso 

científico e tecnológico da sociedade moderna. Christian Oersted (1771-1851) verificou que 

ao aproximar uma bússola de um fio condutor percorrido por uma correte elétrica, sua agulha 

era desviada. Assim, foi possível estabelecer um relação estreita entre os fenômenos elétricos 

e magnéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

É possível verificar o fenômeno de indução eletromagnética estudado por Michael 

Faraday (1791-1867), utilizando a simulação “Solenóide” (Figura 1), onde dispomos de um 

imã em forma de barra, um solenóide (com número de espiras e área ajustáveis) e um 

dispositivo (lâmpada, voltímetro) para verificar se há corrente elétrica passando pelo 

solenóide. Na simulação “Gerador” (figura 2) é possível verificar como esse fenômeno é 

utilizado em usinas hidroelétricas para obtenção da energia elétrica que chega até nossas 

residências. 

 

9.5.2 ATIVIDADES 

 

1- Utilize a simulação “Solenóide” com a lâmpada como indicador de corrente. 

a) O que ocorre com quando o imã é aproximado e afastado da espira? 

b) Elabore, com suas palavras, uma explicação física para esse fenômeno. 

c) O que ocorre quando o imã e aproximado e afastado com uma velocidade maior? 

Figura 2 Figura 1 
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b) Aumente o número de espiras e repita o procedimento do item anterior. O que você 

observa? Qual é o motivo dessa alteração? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Utilize a simulação “Solenóide” com o voltímetro como indicador de corrente. 

a) O que ocorre com quando o imã é aproximado e afastado da espira? 

b) Elabore, com suas palavras, uma explicação física para esse fenômeno. 

c) O que ocorre quando o imã é aproximado e afastado com uma velocidade maior? 

d) Aumente o número de espiras e repita o procedimento do item anterior. O que você 

observa? Qual é o motivo dessa alteração? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Pesquise em livros e/ou internet sobre os seguintes assuntos: 

a) O fenômeno de indução eletromagnética e o cientista que descobriu esse fenômeno. 

Análise da questão 1: Nessa questão, o aluno será apresentado ao conceito de 

indução eletromagnética. Espera-se que ele possa compreender a relação entre o 

campo magnético e a corrente elétrica produzida no fio condutor (solenóide), bem 

como observar a dependência da intensidade da corrente com a velocidade com 

que o imã é aproximado ou afastado. O aluno deverá, também, observar a 

dependência entre o número de espiras do solenóide e a corrente induzida, e 

perceber o motivo pelo qual uma lâmpada está ligada ao fio condutor.  

Análise da questão 2: Da mesma forma que na questão anterior, espera-se que o 

aluno possa compreender a relação entre o campo magnético e a corrente elétrica 

produzida no fio condutor (solenóide), bem como observar a dependência da 

intensidade da corrente com a velocidade com que o imã é aproximado ou afastado. 

Além disso, espera-se que o aluno perceba a relação entre o número de espiras do 

solenoide e a corrente induzida, e saiba associar o sinal da corrente à leitura 

apresentada pelo voltímetro.   
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b) Funcionamento de usinas hidroelétricas e sua relação com o fenômeno de indução 

eletromagnética, bem como as transformações energéticas envolvidas durante seu 

funcionamento e como essa energia chega até nossas casas. 

c) Possíveis impactos ambientais causados pela implementação de usinas hidroelétricas, 

termoelétricas e nucleares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise da questão 3: Nessa questão, com a atividade de pesquisa proposta no 

item (a), espera-se que o aluno aprofunde seu conhecimento sobre a lei da indução 

de Faraday; no item (b), o aluno deve compreender como esse fenômeno é 

utilizado nas usinas hidroelétricas; e no item (c), espera-se que o aluno desenvolva 

seu senso crítico, ao analisar os riscos na implementação dos diferentes tipos de 

usinas, no que se refere ao meio ambiente. 



65 

 

9.6 FISSÃO NUCLEAR (QUEBRA NUCLEAR) – REAÇÃO EM CADEIA 

 

9.6.1 INTRODUÇÃO 

 

A compreensão clássica dos fenômenos eletromagnéticos fez com que os avanços 

científicos e tecnológicos crescessem de forma exponencial. E a energia elétrica é uma das 

responsáveis por esses avanços e pelo atual desenvolvimento cientifico-tecnológico. Mas a 

demanda por energia elétrica é cada vez maior e, atualmente, as linhas de pesquisa nessa área 

buscam por formas alternativas de obtenção dessa energia. 

Os estudos realizados na área de Física Nuclear e de partículas culminaram com a 

descoberta do fenômeno chamado de fissão nuclear. Nesse processo, um núcleo de um 

elemento químico, com grande número de massa, pode ser “quebrado” quando um nêutron o 

atinge, liberando, assim, certa quantidade de energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa simulação, vamos estudar o processo de fissão nuclear do urânio-235, que é um 

isótopo do elemento químico urânio-238. Vamos ver como esse processo de fissão pode se 

tornar uma reação em cadeia, e como essa reação pode ser utilizada na construção de armas 

com fins militares (Figura 1) e na produção de energia elétrica em usinas nucleares (Figura 2), 

onde essa reação pode ser controlada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Figura 2 
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9.6.2 ATIVIDADES 

 

1- Na simulação “Fissão Nuclear”, selecione a aba “fissão: um núcleo” (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

a) Usando a “pistola” de nêutrons, dispare contra o núcleo de urânio-235. O que você pode 

observar? Explique. 

b) Escreva a equação nuclear para esse processo. 

 

c) Após o disparo do nêutron no urânio-235, este se torna o urânio-236. O urânio-236 é 

instável, e após certo tempo, ele irá sofrer um decaimento, onde serão liberados dois núcleos 

filhos e três nêutrons. Escreva a expressão nuclear para esse decaimento. 

 

d) Observe o gráfico de energia do urânio-235. Quando o nêutron penetra nesse núcleo, o que 

ocorre com a energia total do sistema? Aumenta, diminui, ou permanece constante? 

Justifique. 

 

e) Sabendo que após o decaimento do urânio-236, os elementos 56Ba-141, 36Kr e três 

prótons são liberados, calcule qual deve ser a massa do elemento Kr liberado após a fissão. 

 

f) Após o decaimento do núcleo de urânio-236, há um decréscimo na energia potencial do 

sistema. Observe que a energia total do sistema não sofre variação alguma. Que princípio 

físico justificaria essa não variação da energia total do sistema? Há alguma transformação 

energética envolvida? Justifique. 

Figura 3 
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g) Ao sofrer o processo de decaimento do urânio-236, parte da energia potencial armazenada 

no núcleo é liberada. Sob qual (quais) forma(s) essa energia é liberada? Esse processo poderia 

ser utilizado para produção de grandes quantidades de energia? Como? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Selecione a aba “reação em cadeia”. 

a) Selecione um núcleo de urânio-238. O que ocorre quando disparamos um nêutron contra 

ele? Escreva a equação nuclear para esse processo. 

b) Selecione 100 núcleos de urânio-238 e coloque dentro da câmara de contenção. Dispare um 

nêutron e descreva suas observações. 

c) Selecione 100 núcleos de urânio-235 e coloque dentro da câmara de contenção. Dispare um 

nêutron e descreva suas observações. 

d) Explique porque o urânio-238 não é utilizado em usinas nucleares nem na produção de 

armas. 

d) Qual é o nome do processo que é utilizado para obtenção do urânio -235 a partir do urânio- 

238? Pesquise sobre como é feito esse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise da questão 1: Nessa questão, espera-se que o aluno compreenda o processo 

de fissão do urânio-235, associando-o a instabilidade nuclear do urânio-236. Espera-

se, também, que ele compreenda o significado da equação nuclear de decaimento; as 

leis de conservação que justificam os produtos desse decaimento e a validade do 

princípio da conservação da energia nesse processo, bem como as transformações 

energéticas envolvidas.  

Análise da questão 2: Nessa questão, espera-se que o aluno compreenda o processo 

de fissão nuclear, onde são usados n núcleos de urânio-235 para realizar uma reação 

em cadeia e seja capaz de entender como essa reação pode ser utilizada, sob controle, 

para produção de armas militares. Além disso, o aluno deverá ser capaz de 

compreender o processo de obtenção do isótopo do urânio-235 a partir do urânio-238 

e por qual motivo não se utiliza o urânio-238 no processo de fissão.  
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3) Selecione a aba “reator nuclear”. 

 

a) Qual é a função das barras móveis nesse reator? 

b) Qual o principal combustível desses reatores? Qual o motivo de sua utilização? 

c) Que tipo de transformações energéticas ocorre nesse reator? Qual energia, obtida como 

resultado final desse processo, que tem utilidade prática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise da questão 3: Nessa questão de aprofundamento, o aluno deverá entender 

como o processo de fissão nuclear é utilizado em reatores nucleares para produção de 

energia elétrica e, além disso, terá oportunidade de conhecer alguns elementos 

básicos de um reator.  
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9.7 ATIVIDADE APLICADA. 

Parque Energético para Skatistas. 

 

  O parque energético para skatistas, permite a construção de pistas customizadas e 

disponibiliza para seleção, quatro diferentes skatistas que farão o percurso. E possível variar o 

valor da aceleração da gravidade introduzir atrito na pista construída. Há gráficos que 

permitem o estudo do comportamentos do fenômeno físico envolvido. Há diversas 

ferramentas a sua disposição. Verifique!  

Nessa simulação, o estudante poderá estudar os conceitos de energia potencial e 

energia cinética, bem como suas transformações. Poderá verificar também o princípio da 

conservação da energia mecânica, bem como os casos onde essa conservação não ocorre. 

 Orientações. 

1. Antes da realização das atividades, procure conhecer as funcionalidades da 

simulação, que possui uma interface bastante intuitiva. No caso de dúvidas, 

peça orientação ao professor.    

2. Ao iniciar as atividades, siga estritamente as orientações constantes nesse 

caderno de questões. Sinta-se à vontade para pedir orientações ao professor 

quando julgar necessário. 

 

1- Existem quatro skatistas selecionáveis nessa simulação, observe que cada um deles 

possuem massas distintas. 

a) Para uma mesma altura em relação ao solo, qual o comportamento da energia potencial do 

sistema quando selecionamos cada um dos skatistas com diferentes massas? Para qual 

skatista, o valor da energia potencial é maior? Justifique. (Dica: use o gráfico de barras para 

visualizar).  

R: 

b) Para cada skatista, mude sua altura em relação ao solo. O que você observa? A energia 

potencial varia ou permanece constante? Justifique. 

R: 

c) Selecione um skatista e o coloque em uma certa altura em relação ao solo, mude o 

referencial para a energia potencial do sistema para as seguintes posições: acima do skatista, 

abaixo do skatista e na mesma altura do skatista. Qual é o comportamento da energia 

potencial para cada uma das situações? A energia potencial pode ser negativa? Seu valor se 

anula em algum ponto? Justifique. 

R: 
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d) Para uma altura qualquer, altere o valor da aceleração da gravidade. A energia potencial do 

skatista varia ou permanece constante? Se varia, como é essa variação? Descreva com suas 

palavras.  

R: 

 

2- Crie uma pista conforme a figura ao lado 

(Peça orientação ao professor se necessário) 

obs.: o referencial para a energia potencial 

deve estar no solo.  

Posicione o skatista exatamente sobre a pista 

em qualquer um dos extremos, e então, 

abandone-o de forma que o mesmo saia do 

repouso e comece a percorre-la 

a) Considerando que no instante em que o 

skatista é abandonado sobre a pista, sua velocidade é nula, qual é o valor da energia potencial 

do skatista nesse ponto? Sua resposta mudaria se outro skatista fosse selecionado? Justifique. 

(Dica: use a trena para achar a altura do skatista). 

R:  

 

b) Ao entrar em movimento ao longo da pista, a energia potencial do skatista aumenta, 

diminui ou permanece constante? Justifique. (Dica: analise o gráfico de barras).     

R: 

c) Existe algum ponto(s) onde a energia potencial assume um valor máximo? E mínimo? 

Localize esse(s) ponto(s) e calcule a energia potencial para cada um deles.   

R: 

 

d) Elabore, com suas palavras, uma explicação para a variação da energia potencial do 

skatista durante o deslocamento ao logo da pista.  

 R: 

 

e) Há algum ponto onde a energia potencial do skatista é nula? Justifique. 

R: 
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3- Após ser abandonado do ponto mais alto da pista, o skatista sai do repouso e começa a 

percorre a pista. 

a) Durante a descida até o ponto mais baixo da pista: 

i) o skatista se desloca cada vez mais rapidamente, cada vez mais lentamente ou com rapidez 

(velocidade) constante? Justifique.  

R: 

 

ii) Sua energia cinética aumenta, diminui ou permanece constante? Justifique. 

R: 

 

b) Durante a subida até o ponto mais alto da pista: 

i) o skatista se desloca cada vez mais rapidamente, cada vez mais lentamente ou com rapidez 

(velocidade) constante? Justifique.  

R: 

 

ii) Sua energia cinética aumenta, diminui ou permanece constante? Justifique. 

R: 

 

c) Considere o instante no qual o skatista passa pelo ponto mais baixo da pista. 

i) Qual deve ser o valor da energia cinética nesse ponto? Justifique. (Veja gráfico Energia vs. 

Posição) 

R: 

 

ii) Qual deve ser o valor da velocidade do skatista quando passar nesse ponto? Justifique. 

(Veja gráfico Energia vs. Posição). 

R: 

d) Existe algum ponto(s) onde a energia cinética assume um valor máximo? E mínimo? 

Justifique. Localize esse(s) ponto(s) e calcule a energia cinética para cada um deles.   

R: 
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4- Considere as afirmações abaixo: 

i) ‘’ Ao sair do repouso de um dos extremos da pista até a parte mais baixa, a velocidade do 

skatista aumenta e sua altura em relação ao solo diminui, consequentemente, ele ganha 

energia cinética e perde energia potencial. Da parte mais baixa até o extremo oposto da pista, 

sua velocidade diminui e sua altura aumenta em relação ao solo, logo ele ganha energia 

potencial e perde energia cinética.’’ 

ii) ‘’ Ao sair do repouso de um dos extremos da pista até a parte mais baixa, a velocidade do 

skatista aumenta e sua altura em relação ao solo diminui, consequentemente sua energia 

cinética aumenta e sua energia potencial diminui, havendo transformação de energia potencial 

em energia cinética. Da parte mais baixa até o extremo oposto da pista, sua velocidade 

diminui e sua altura aumenta em relação ao solo, logo a energia potencial aumenta e a energia 

cinética diminui, havendo transformação de energia cinética em energia potencial.  

Diga se você concorda ou discorda das afirmações acima. Justifique. 

R: 

 

“Em um sistema onde só atuam forças conservativas, a energia mecânica do sistema (soma da 

energia potencial com a energia cinética) é constante, isto é, não varia.” 

Discuta essa afirmação com o professor antes de prosseguir. 

 

5- Introduza atrito na pista e abandone o skatista de um dos extremos da mesma. Deixe-o 

percorre-la de tal forma que retorne até o ponto de partida. 

a) Descreva o movimento do skatista ao longo da pista.  

R: 

 

b) Como você explica o fato de skatista não conseguir retorna ao ponto de partida? 

R: 

 

c) Analisando o gráfico de barras, verifica-se que há agora energia térmica no sistema. Qual a 

origem dessa energia? 

R: 
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d) O que ocorre com a energia cinética e potencial do skatista quando introduzimos o atrito na 

pista? Aumenta, diminui ou permanece constante? Justifique. 

R: 

 

e) O que ocorre com a energia mecânica do sistema quando introduzimos o atrito na pista? 

Aumenta, diminui ou permanece constante? 

R: 

 

f) Considere as afirmações abaixo. 

i) Ao se deslocar na pista, o skatista perde energia cinética e ganha energia térmica. Essa 

energia térmica faz com que a energia mecânica do sistema não seja conservada. 

ii) Ao se deslocar na pista, a energia cinética do skatista se transforma em energia térmica. 

Essa energia térmica faz com que a energia mecânica do sistema não seja conservada. 

Você concorda ou discorda das afirmações acima? Justifique. 

R: 

 

“Quando o skatista percorre a pista com atrito, há dissipação (“perda’’) da energia mecânica 

do sistema na forma de energia térmica. Isso se deve ao fato da força de atrito ser uma força 

dissipativa’’. 

Discuta essa afirmação com seu professor. 


