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1 Introdução 

O material educacional aqui apresentado é resultado do meu trabalho de 

mestrado desenvolvido junto ao Programa Mestrado Nacional Profissional em Ensino 

de Física, polo UFABC1. O produto educacional disponibilizado é direcionado aos 

professores de Física do Ensino Médio, e foi concebido para ser utilizado como 

organizador prévio, visando facilitar a aprendizagem significativa de conteúdos de 

Eletromagnetismo, segundo a concepção proposta por David Ausubel2. 

O produto desenvolvido consiste de atividades de pesquisa na Internet e de 

roteiros de experimentos virtuais seguindo as etapas e sequências do simulador virtual 

“Gerador”, disponibilizado pelo grupo PhET, da Universidade do Colorado. O material 

contempla os seguintes temas de Eletromagnetismo: campo magnético e linhas de 

campo magnético, fluxo magnético, a Lei da Indução de Faraday, força eletromotriz 

induzida, a Lei de Lenz, eletroímãs, transformadores e geração e transformação de 

energia. Para fins de apresentação, organizamos o material em cinco tópicos, que 

correspondem aos nomes dos cinco experimentos virtuais do simulador “Gerador” do 

PhET: ímãs e bússolas, solenoide, eletroímã, transformador e geradores simples. 

Para cada um desses tópicos, são propostas duas atividades: (i) atividade inicial e (ii) 

atividade avançada. Para a realização destas atividades, sugerimos que os alunos se 

organizam em duplas ou trios de forma a promover o trabalho em equipe e o 

intercâmbio de ideias. 

 Na chamada atividade inicial, os alunos consultam diferentes fontes de 

pesquisa, como livros e/ou a Internet, para a realização de pesquisas relacionadas a 

conceitos e aspectos mais gerais sobre os conteúdos de Eletromagnetismo que serão 

trabalhados. O material consiste de um breve texto introdutório relacionado ao tema 

daquela sequência, juntamente com algumas questões a serem pesquisadas e 

respondidas pelos alunos, os quais devem registrar as respostas e observações em 

                                                           
1 De SOUZA, C.; Uma proposta de ensino de conceitos de Eletromagnetismo utilizando o simulador 
PhET. Dissertaçao de Mestrado. Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física. Universidade 
Federal do ABC. 2016. 
2 MOREIRA, M. A.; Organizadores previos y aprendizaje significativo. Revista Chilena de Educación 
Científica, v. 7, n. 2, pp. 23-30, 2008. 
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seus cadernos. Nesta etapa é importante que os alunos sejam orientados sobre a 

importância de avaliar a confiabilidade da fonte das informações obtidas na Internet. 

Em seguida, na atividade avançada, os alunos passam a investigar aspectos 

mais específicos, mas ainda de forma mais qualitativa, sobre o tema abordado 

seguindo as etapas e sequências do simulador virtual “Gerador” da Universidade do 

Colorado, acessando ou fazendo o download no link 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/generator. Nas atividades com o simulador 

virtual, os alunos experimentam diversas situações de acordo com as etapas e 

orientações contidas nos roteiros, modificando parâmetros e anotando as suas 

observações.  

O material aqui apresentado deve ser usado como apoio ao processo de 

ensino-aprendizagem. Ou seja, é um material complementar, a ser trabalhado com a 

classe previamente à aula formal. Assim, ao final de cada atividade, sugerimos que 

seja realizada uma roda de discussão (debate) entre os alunos, com a mediação do 

professor, visando promover a construção coletiva e a formalização dos conceitos 

trabalhados naquela atividade específica. É importante que todos os alunos sejam 

estimulados a participar, expondo suas observações e seus pontos de vista. Nesse 

momento o professor deve realizar suas intervenções e começar a desenvolver o 

conteúdo relacionado ao assunto trabalhado de maneira mais formal, refinando os 

conceitos, introduzindo as equações pertinentes ao tema abordado e propondo 

problemas a serem resolvidos pela classe. 

Na próxima seção detalhamos os tópicos trabalhados, descrevendo os 

objetivos das atividades propostas e as potencialidades dos experimentos virtuais do 

simulador “Gerador” do PhET. 

2 Temas abordados 

2.1 Ímã em Barra 

As atividades relativas a este tópico propõem estudar a natureza das interações 

magnéticas (forças atrativas e repulsivas), a configuração das linhas de campo nas 

vizinhanças de um ímã em barra, as características dos campos magnéticos 

(identificando que é uma grandeza vetorial e, portanto, é caracterizado por uma 
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intensidade, uma direção e sentido), e investigar a dependência do campo magnético 

com a posição. 

Para fins de contextualizar a questão dos campos magnéticos, propusemos 

primeiramente questões relativas à bússola e suas propriedades na atividade inicial 

de pesquisa na Internet. 

Com a realização das atividades propostas no roteiro do experimento virtual 

“Imã em barra” pretende-se que o aluno perceba a interação entre o imã e a bússola, 

registrando a representação do campo magnético, visualizado devido à interação 

imã/bússola. Também é utilizado o medidor de campo magnético para que o aluno 

possa perceber a variação da intensidade do campo com a distância entre o medidor 

e imã. O medidor de campo magnético fornece a intensidade em Gauss, as 

componentes x e y do campo em Gauss, e a orientação do vetor, dado em graus. Por 

fim, é solicitado ao aluno que compare as características do campo magnético 

terrestre às características do campo magnético de um imã natural. 

2.2 Solenoide 

Após introduzida e trabalhada a ideia de linhas de campo magnético, na 

sequência é abordada a lei da indução de Faraday a partir de uma abordagem mais 

qualitativa, por meio do experimento virtual “Solenoide” do simulador “Gerador” do 

PhET. Neste experimento, o aluno experimenta diferentes situações através de um 

solenoide. Assim, a fim de familiarizar o aluno com a ideia de solenoide e promover 

uma contextualização da lei da indução de Faraday, a atividade inicial proposta 

contemplou questões relativas às características e funcionalidade dos solenoides, 

além de propor uma pesquisa sobre os trabalhos desenvolvidos por Oersted, Ampère 

e Faraday. 

O experimento virtual “Solenoide” possibilita verificar qualitativamente a lei da 

indução de Faraday ao movimentar um ímã em barra através de um solenoide que se 

encontra ligado em série com um indicador. O indicador pode ser uma lâmpada ou 

voltímetro analógico. A verificação da força eletromotriz induzida no solenoide pode 

ser avaliada indiretamente, através da potência da lâmpada (luminosidade), ou 

diretamente pela leitura do voltímetro. O experimento permite alterar algumas 

grandezas, tais como a intensidade do campo magnético gerado pelo ímã, e a área e 
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o número de espiras do solenoide. Uma força eletromotriz pode ser induzida por meio 

de três procedimentos: (i) movimentando o ímã em relação ao solenoide em repouso, 

(ii) movimentando o solenoide em relação ao ímã em repouso, e (iii) variando 

continuamente a área do solenoide, com o ímã e solenoide mantidos em repouso. 

Além disso, é possível visualizar o sentido de circulação das cargas elétricas no 

solenoide para qualquer uma das situações descritas acima. 

Na atividade proposta no roteiro, o aluno é orientado a colocar o ímã em barra 

em movimento no interior do solenoide, para que perceba o movimento das cargas 

elétricas com a variação do fluxo magnético. Também é solicitado ao aluno variar 

algumas grandezas, tais como o número de espiras e a área do solenoide, de forma 

a estabelecer a relação entre estas variáveis e a força eletromotriz induzida. Por fim, 

o aluno deverá analisar a luminosidade da lâmpada e o sentido da corrente elétrica, 

quando o imã é deslocado em movimento de vai-e-vem através do solenoide. 

2.3 Eletroímã 

De acordo com a nossa proposta, os alunos estudam inicialmente a 

configuração de campo magnético gerado por um ímã em barra permanente. Nesta 

situação, o aluno não tem a possibilidade de alterar ou cessar a intensidade do campo 

magnético. Como exemplo de dispositivo capaz de gerar um campo magnético 

variável e controlável é discutido em seguida o eletroímã. A fim de diferenciar o ímã 

permanente de um eletroímã e identificar as grandezas que determinam o valor do 

campo magnético produzido por um eletroímã, foram propostas as questões da 

Atividade Inicial e o experimento “Eletroímã” do simulador “Gerador”. 

O objetivo do experimento virtual “Eletroímã” é investigar o campo magnético 

gerado por um eletroímã, identificando as grandezas que definem as suas 

características. O experimento é composto de um eletroímã ligado em série a uma 

fonte de corrente (AC/DC). A intensidade da fonte pode ser alterada nos casos AC/DC, 

e a frequência da corrente alternada imposta pela fonte AC também pode ser variada. 

No caso DC é possível alterar a polaridade da fonte. O experimento também permite 

modificar o número de espiras do eletroímã. A representação do campo magnético 

gerado pelo eletroímã é dada pelo arranjo dos ímãs elementares. O vetor campo 

magnético pode ser avaliado por meio do medidor de campo magnético (que fornece 
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a intensidade em Gauss, as componentes x e y do campo em Gauss, e a orientação 

do vetor, dado em graus). 

No experimento virtual proposto o aluno é orientado a variar grandezas como 

número de espiras e a tensão da fonte DC, verificando a presença do campo 

magnético através da orientação da agulha da bússola. O aluno deve analisar e 

registrar as linhas de indução do campo magnético que surgem ao redor do eletroímã, 

verificar a intensidade do campo magnético na presença de corrente elétrica 

(alterando a tensão da fonte). 

2.4 Transformador 

A atividade inicial de pesquisa propõe aos alunos investigar sobre 

transformadores, lançando algumas questões relativas à sua funcionalidade. 

O experimento virtual “Transformador”, por sua vez, propõe investigar as 

propriedades de um transformador a partir de uma montagem constituída de um 

solenoide e de um eletroímã. Veja que ambos já foram trabalhados anteriormente nas 

atividades propostas nos experimentos virtuais “Solenoide” e “Eletroímã”. A força 

eletromotriz (f.e.m.) é induzida no solenoide (secundário), cujo número de espiras e 

área podem ser variados. A f.e.m. pode ser avaliada através da intensidade da 

lâmpada ou do voltímetro analógico, ambos ligados em série com o solenoide. O 

eletroímã (primário), por sua vez, está ligado em série a uma fonte DC/AC. A 

intensidade da fonte contínua pode ser alterada entre 0 e 10 V, e sua polaridade pode 

ser invertida. No caso da fonte AC, é possível variar a sua frequência e a amplitude 

da corrente alternada. O experimento também permite modificar o número de espiras 

do eletroímã. A representação do campo magnético gerado pelo eletroímã é dada pelo 

arranjo dos ímãs elementares. O vetor campo magnético pode ser avaliado por meio 

do medidor de campo magnético (que fornece a intensidade em Gauss, as 

componentes x e y do campo em Gauss, e a orientação do vetor, dado em graus). 
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Figura 1: Print da tela do experimento virtual “Transformador”.  

 

Fonte:  https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/generator. 

 

O experimento “Transformador” oferece várias possibilidades de verificar a lei 

de indução de Faraday-Lenz, permitindo um aprofundamento de seu entendimento. 

Dentre as possibilidades a serem exploradas, podemos citar as seguintes situações: 

(iii) O surgimento de uma força eletromotriz induzida pelo movimento 

relativo do solenoide e eletroímã, considerando uma situação de fonte 

DC; 

(iv) O surgimento de uma força eletromotriz no secundário quando imposta 

uma corrente AC pela fonte do primário, na ausência de movimento 

relativo entre os componentes. 

Para variar a intensidade da força eletromotriz, o experimento “Transformador” 

permite alterar as seguintes grandezas: 

(vi) O número de espiras e a área do solenoide; 

(vii) O número de espiras do eletroímã; 

(viii) A tensão e a polaridade da fonte DC;

(ix) A frequência e a amplitude da fonte AC; 

(x) A velocidade relativa entre os componentes. 
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2.5 Gerador 

O último assunto trabalhado é a geração de corrente elétrica alternada. Em 

particular, aborda-se o princípio físico de geração de energia nas usinas hidrelétricas, 

dando particular ênfase para os processos de transformação de energia envolvidos e 

a Lei da Indução de Faraday. 

A atividade de pesquisa na Internet proposta para estudar a geração de energia 

elétrica foca em questões sobre aspectos históricos e as formas de geração de 

energia no país. 

O experimento virtual “Gerador” é composto de um solenoide ligado em série a 

um indicador (lâmpada ou voltímetro), um ímã em barra com os seus polos norte e sul 

indicados e fixo a uma roda d´água, conforme indica a figura 14. A roda d´água 

desempenha o papel de uma turbina em uma usina hidrelétrica. A comporta da usina 

é representada por uma torneira cujo vazão de água pode ser controlado. Um outro 

recurso disponível no simulador é a visualização dos ímãs elementares que 

representam as linhas do campo magnético gerado pelo ímã em barra quando 

habilitada a opção “Mostrar Campo”. 

Figura 2: Print da tela do experimento virtual “Gerador”.  

 

          Fonte:  https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/generator, 
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Uma potencialidade interessante deste simulador é a possibilidade de discutir 

de maneira mais aprofundada o conceito de fluxo magnético. Este conceito pode ser 

abordado a partir da visualização das diferentes orientações que os ímãs elementares 

adquirem quando o ímã em barra é colocado em rotação. 

Nesta etapa o aluno inicia o simulador descrevendo o funcionamento das 

diversas partes do simulador e identifica quais transformações de energia que 

ocorrem no dispositivo. Também integra qualitativamente os conhecimentos de 

mecânica e eletromagnetismo, alterando algumas variáveis como: vazão da água, 

número de espiras, intensidade do campo magnético (imã), área da espira e indicador. 

3 Roteiros 

A seguir são apresentados os roteiros das atividades inicial e avançada para 

os cinco tópicos abordados. O material é apresentado de acordo com a ordem em que 

foi trabalhado em classe. Cada roteiro é apresentado individualmente, de forma a 

facilitar a sua impressão e uso por parte do professor interessado em utilizá-lo como 

apoio. 
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ATIVIDADE INICIAL 

Questões: 

1. O que é uma bússola? 
Como ela funciona? 
 
2. Com o quê a bússola 
interage? 

 
3. Qual componente da 
bússola interage com o campo 
magnético? 
 
4. A força magnética é 
sempre uma força de atração ou 
ela também pode ser de 
repulsão? 
 
5. Qual a origem do campo 
magnético terrestre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme pesquisa, aves podem literalmente 
enxergar efeitos da magnetosfera e assim se orientar 
para empreender longos voos migratórios. 

Figura 1: Reprodução artística de como deve 
funcionar a visão dos pássaros (Diane 

Constable/VEJA) 

 

Os cientistas já sabiam que os pássaros conseguem 

perceber o campo magnético da Terra, o que os ajuda 

a fazer longos voos migratórios. Também já 

suspeitavam que este sentido, que se assemelha ao de 

uma bússola, estivesse associado à visão, já que as 

aves não conseguem detectar campos magnéticos na 

escuridão. Agora, uma pesquisa da Universidade de 

Oxford, na Inglaterra, e da Universidade Nacional de 

Cingapura mostrou que os pássaros podem 

literalmente enxergar os efeitos da força magnética. 

Sob a influência do campo magnético, uma molécula 

especial presente nos olhos do pássaro responde à 

incidência da luz de tal forma a reforçar cores e brilhos 

em determinados pontos do campo de visão. Segundo 

o estudo, o resultado aproxima-se ao de um visor, 

como os instrumentos de uma aeronave, com 

marcações próprias para balizar a navegação. 

Fonte: http://veja.abril.com.br/ciencia/passaros-

tem-visor-de-campo-magnetico-diz-estudo/ 

Pássaros têm “visor” de campo 
magnético, diz estudo. 
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Na simulação “Gerador”, abrir a aba “Ímã em barra” e marcar a opção 

“Mostrar bússola”, como mostra a figura 1. 

Figura 1: Simulador Imã em Barra  

 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/generator, Print da tela. 

Etapa 1: Coloque a bússola em, no mínimo, oito posições diferentes ao redor 

do ímã e represente em seu caderno a orientação do ponteiro da bússola. 

Etapa 2: Clique no ícone “Ver dentro do ímã” e, em seguida, procure explicar 

o que foi observado. Represente a figura em seu caderno. Também consulte no 

Google como surgem as linhas de campo magnético no interior do ímã e registre em 

seu caderno.  

Etapa 3: Clique no ícone “Mostrar campo” e, em seguida, observe e 

demonstre em seu caderno ou no roteiro de atividades a bússola, o ímã e a 

representação do campo magnético gerado por um ímã (linhas de indução). Feito 

esse procedimento, pesquise no Google como é possível visualizar o campo 

magnético gerado por um ímã e qual a sua origem. 

EXPERIMENTO 1 – ÍMA EM BARRA 
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Etapa 4: Clique no ícone “Mostrar medidor de campo” e, em seguida, mude a 

intensidade do ímã em barra e visualize a intensidade do campo magnético através 

das agulhas magnética: (a) o que representa a distribuição das agulhas magnéticas 

no espaço ao redor do ímã? (b) As agulhas distribuídas ao redor do ímã não têm 

todas a mesma intensidade de cor. O que isso significa? (c) Faça a medição do 

campo magnético colocando o medidor em diferentes pontos, nos extremos do ímã, 

no interior e afastando; represente e registre seus valores em seu caderno ou no 

roteiro de atividades. 
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ATIVIDADE INICIAL 

1.  Pesquise e registre sobre a 

descoberta de Oersted e a 

formalização de Ampère que, ao 

realizar outras experiências, 

estabeleceu a relação entre 

corrente elétrica e campo 

magnético. 

2. Pesquise e registre 

sobre a Lei de indução de 

Faraday e descreva seu 

experimento. 

3. O que é e como é 

constituído um solenoide? Para 

que serve? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até o final do século XVIII ainda não era clara a relação entre 
eletricidade e magnetismo. Nessa época, os fenômenos magnéticos, 
embora também caracterizados por atrações e repulsões, como os 
fenômenos elétricos, eram observados apenas em situações bem 
restritas, limitados aos ímãs naturais e aos metais ferromagnéticos. 

Foi a partir do início do século XIX que uma nova visão começou a 
emergir. No ano de 1820, Hans Christian Oersted, professor de Física, 
conduzia uma série de experimentos de demonstração perante uma 
plateia quando percebeu, para sua surpresa, que uma corrente 
elétrica podia deflexionar a agulha imantada de uma bússola. 
Oersted divulgou as suas observações, porém sem conseguir propor 
uma explicação satisfatória para o fenômeno. Os resultados de 
Oersted desencadearam uma série de outros experimentos ao redor 
do mundo, com os cientistas tentando encontrar uma explicação. A 
explicação foi dada pelo físico e matemático francês André-Marie 
Ampère, cujos estudos permitiram estabelecer a relação entre 
corrente elétrica e campo magnético. 

Nessa época, o físico e químico inglês Michael Faraday conduzia 

os seus próprios experimentos explorando os efeitos 
eletromagnéticos, intrigado pelos trabalhos de Oersted e Ampère. 
Foi em 1831 que Faraday conduziu o seu experimento mais 
conhecido, demonstrando a indução eletromagnética  e assim 
estabelecendo a forte relação entre os fenômenos elétricos e 
magnéticos. 

Figura 1: Michael Faraday, em 1842.  

 

Faraday é considerado por muitos como um dos maiores 

experimentalistas; muitos conceitos hoje aceitos, como a ideia de 

linhas de força magnética, foram derivados dos experimentos 

conduzidos por ele. Em 1850 Faraday já tinha completado muito do 

seu trabalho, mas a maioria dos cientistas não reconhecia a sua 

importância. Em 1865, as ideias de Faraday de campo foram 

finalmente embasadas em fundamentos matemáticos pelo físico 

escocês James Clerk Maxwell. Maxwell foi capaz de descrever 

completamente os comportamentos dos campos elétricos e 

magnéticos com quatro equações, hoje conhecidas como as 

equações de Maxwell, unificando a eletricidade e o magnetismo em 

uma única área o Eletromagnetismo

O Eletromagnetismo 



13 
 

Na simulação “Gerador”, abrir a aba “Solenoide” e deixar todas as opções 

desmarcadas, como mostra a figura. Selecione a lâmpada como indicador. 

Figura 1: Simulador Solenoide.  

 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/generator. 

Etapa 1: Ao movimentar o ímã no interior do solenoide, o que acontece com 

o brilho da lâmpada? O que ocorre quando o ímã é mantido em repouso? E se 

movimentarmos o solenoide? Explique. 

Etapa 2: Repita o procedimento selecionando o voltímetro como indicador. 

Verifique a variação de tensão enquanto você movimenta o ímã. Varie a velocidade 

deste movimento (movimente bem lentamente e depois bem rápido). O que você 

observa? Procure sistematizar suas observações.  

Etapa 3: Varie o número de espiras do solenoide (mantendo o indicador 

“Voltímetro” selecionado) e verifique se ocorre alguma alteração nos resultados. 

EXPERIMENTO 2 - SOLENOIDE 
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Você é capaz de obter uma relação entre o número de espiras e o valor medido da 

tensão? 

Etapa 4: Com o ímã em barra no interior e na região central do solenoide, 

varie a área da espira do solenoide movendo entre o máximo e o mínimo (dica: pode 

usar a seta de navegação do computador); em seguida descreva o que foi 

observado. 

Etapa 5: O que acontece com o sentido da corrente quando você move o ímã 

para trás e para frente? 
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A maioria das pessoas está familiarizada com ímãs, mas podem não saber que estes são parte integrante de 
quase todos os modernos aceleradores de partículas. Esses ímãs não são o mesmo que você põe na geladeira. 
Embora tenham um polo norte e sul, assim como seus ímãs fazem, ímãs de acelerador exigem um pouco de 
engenharia. 

Quando uma partícula carregada eletricamente, como um próton, se move através de um campo magnético 
constante, descreve um percurso circular. O tamanho do círculo depende da força dos magnetos e da energia 
do feixe. Aumentar a energia, o anel se torna maior; aumentar a força dos ímãs, o anel fica menor. 

     O Large Hadron Collider é um acelerador, uma palavra crucial que nos lembra que podemos usá-lo para 

aumentar a energia das partículas do feixe. Se a força dos ímãs permanecer a mesma, então quando 
aumentarmos a energia do feixe, o tamanho do anel terá que aumentar. Uma vez que o tamanho do anel 
permanece necessariamente o mesmo, é preciso aumentar a força dos ímãs quando a energia do feixe é 
aumentada. Por essa razão, os aceleradores de partículas usam um tipo especial de ímã. 

 

     Quando uma corrente elétrica passa através de um fio, ela cria um campo magnético; a intensidade do campo 
magnético é proporcional à quantidade de corrente elétrica. Ímãs criados dessa forma são chamados de 
eletroímãs. Ao controlar a quantidade de corrente, podemos fazer eletroímãs de qualquer força que queremos. 
Podemos até mesmo inverter a polaridade do ímã, invertendo a direção da corrente 

     Dada a ligação entre corrente elétrica e campo magnético, é claro que precisamos de grandes correntes em 
nossos ímãs aceleradores. Para conseguir isso, usamos os supercondutores, materiais que perdem sua 
resistência à corrente elétrica quando são arrefecidos o suficiente. E ‘resfriar’ é um eufemismo. Em 1,9 Kelvin, 

os centros dos ímãs do LHC são um dos lugares mais frios do universo – mais frio do que a temperatura do 

espaço entre as galáxias. 

     Dado o papel central dos ímãs em aceleradores modernos, os cientistas e engenheiros 

do Fermilab e CERN estão constantemente trabalhando para torná-los ainda mais fortes. Embora os principais 

ímãs do LHC gerem um campo magnético cerca de 800.000 vezes o da Terra, aceleradores futuros exigirão ainda 

mais. A tecnologia de eletroímãs é uma parte vibrante e crucial de futuros dos laboratórios. 

Fonte: http://supercondutividade.blogspot.com.br/2015/02/eletroimas-supercondutores-do-lhc.html

 

Eletroímãs supercondutores do LHC: grandes desafios da engenharia 
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ATIVIDADE INICIAL 

1. O que é um eletroímã? Como é constituído? Possui as mesmas características 

de um imã? 

2. Investigue e registre as vantagens e aplicações tecnológicas do eletroímã. 
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No simulador “Gerador”, abrir a aba “Eletroímã” e deixar todas as opções 

desmarcadas, como mostra a figura. 

Figura 1: Simulador Eletroímã.  

 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/generator. 

Etapa 1: Iremos avaliar a importância do número de espiras na potência do 

eletroímã. Reproduza e complete a tabela em seu caderno. 

Tabela 1: Número de espiras x Campo magnético  

Tensão Elétrica Número de Espiras Intensidade do Campo 
Magnético (Gauss) 

 

 

2 V 

1  

2  

3  

4  

 

EXPERIMENTO 3 - ELETROÍMÃ 



18 
 

Qual a diferença entre a intensidade do campo magnético de um solenoide 

com 1 espira e outro com 4 espiras? 

Etapa 2: Iremos avaliar a importância da tensão na potência do eletroímã. 

Reproduza e complete a tabela em seu caderno. 

Tabela 2: Tensão elétrica x  Campo magnético 

Número de Espiras Tensão Elétrica (V) Intensidade do Campo 
Magnético (Gauss) 

 

 

4 

2  

4  

6  

8  

 

Que diferença faz a tensão na intensidade do campo magnético do 

eletroímã? 

Etapa 3: Agora com os ícones “Mostrar campo”, “Mostrar bússola” e 

“Mostrar elétrons” selecionados, inverta a polaridade da fonte DC e registre o 

observado. 
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ATIVIDADE INICIAL  
 

1. A figura abaixo mostra um 

sistema de linhas de transmissão. 

De onde partem os cabos? Para 

onde se dirigem? 

Redes de Transmissão de Energia 

 

Fonte: VALIO, A. B. N. Ser Protagonista – 
Física. Vol. 3. 2. ed. São Paulo: Sm 
Didáticos, 2015. 320 f.  

 

2. Perto das cidades, esses cabos 

passam por transformadores. Na 

sua opinião, qual é a função do 

transformador? 

 

3. Qual é a função dos 

transformadores em uma instalação 

elétrica? Como eles funcionam? 

 

Energia eólica é desperdiçada por falta de linhas de 

transmissão no NE. Desperdício dos parques eólicos já virou 

prejuízo para o governo federal. Produção seria suficiente 

para abastecer 3,3 milhões de pessoas. 

Figura 9: Funcionamento de Usinas de Geração de Energia 

Eólica na região do Nordeste 

 

No Nordeste, a falta de linhas de transmissão em três estados 
impede que a energia produzida pelo vento chegue à casa de 
milhares de brasileiros. Esse desperdício já virou prejuízo 
para o governo. 

Além da paisagem exuberante, as praias do Nordeste reúnem 
condições ideais para mover geradores de energia limpa. Na 
região, não há barreiras para o vento, que é constante. Por 
isso, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
das 92 usinas em operação no país, 60 estão na região. 

"A energia eólica hoje é um meio alternativo, até mesmo para 
economizar água nos reservatórios. Então, no período de 
seca, você tem energia eólica gerando para poder suprir essa 
necessidade", explica o gerente do Parque Eólico, Christian 
Luz. 

O uso do vento na matriz energética brasileira cresceu 73% 
em um ano. Hoje, a energia eólica representa cerca de 2% da 
capacidade de energia elétrica disponível no Brasil. Mas 
poderia ser mais aproveitada. 

Para chegar até os consumidores, a energia gerada depende 
das redes de transmissão, que não são de responsabilidade 
das empresas que mantém os parques eólicos. E este tem 
sido um dos principais problemas do setor. 

Em três estados brasileiros, Ceará, Bahia e Rio Grande do 
Norte, 26 empreendimentos estão prontos para produzir 
energia, mas ela não é distribuída por falta de linhas de 
transmissão. A Associação Brasileira de Energia Eólica calcula 
que seria uma produção suficiente para abastecer, por mês, 
cerca de 3,3 milhões de pessoas, mais do que a população de 
Salvador. 

Fonte: 
http://g1.globo.com/jornalnacional/noticia/2013/05/ener
gia-eolica-e-desperdicada-por-falta-de-linhas-de-
transmissao-no-ne.html 

[Título da barra lateral] 
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 Na simulação “Gerador”, abrir a aba “Transformador” e deixar todas as 

opções desmarcadas, exceto “Mostrar Campo” e “Mostrar elétrons”. Selecione a 

lâmpada como indicador. 

Figura 1: Simulador Transformador.  

Fonte:  https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/generator, Print da Tela. 

Selecione a fonte de corrente DC (corrente contínua):  

Etapa 1: Ajuste a fonte de corrente continua (bateria) para 0 V e verifique 

se a lâmpada acende. Por quê? 

Etapa 2: Ajuste a fonte de corrente contínua (bateria) para 10 V e o 

solenoide com 3 espiras, e verifique se a lâmpada acende. E se movimentarmos a 

fonte ou o solenoide (aproximando ou afastando)? O que ocorre com o sentido da 

movimentação dos elétrons no interior do condutor do solenoide? Procure 

sistematizar o que foi observado. 

EXPERIMENTO 4 - TRANSFORMADOR 
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Etapa 3: Com base no que você aprendeu nos momentos anteriores, pense 

em maneiras de fazer a lâmpada acender. Teste suas ideias.   

Selecione a fonte de corrente em AC (corrente alternada) e solenoide com 

3 espiras: 

Etapa 4: O que você observa? Explique. 

Etapa 5: Selecione o indicador de tensão e verifique se ocorre variação no 

seu ponteiro. 

Etapa 6: Aproximando o primário (eletroímã) do secundário (solenoide) do 

transformador, a tensão no secundário aumenta ou diminui? Justifique. 

Etapa 7: Altere a amplitude da fonte AC entre o mínimo e o máximo (botão 

que se movimenta verticalmente na fonte AC), usando como indicador do solenoide 

a lâmpada, e verifique o que ocorre com a movimentação dos elétrons no condutor 

do eletroímã e a intensidade luminosa da lâmpada. Em seguida descreva o fenômeno 

observado. Agora faça o mesmo procedimento anterior, alterando a frequência da 

fonte AC (botão que se movimenta horizontalmente), mantendo a amplitude no 

máximo e descreva o fenômeno observado. 

Etapa 8: Altere o número de espiras do primário para uma, duas, três e 

quatro e verifique se ocorre variação de tensão no secundário do transformador. 

É possível determinar uma relação entre o número de espiras do primário e a 

tensão medida? Explique. 

Etapa 9: Agora altere o número de espiras do secundário para uma, duas e 

três e verifique se ocorre variação de tensão no secundário do transformador. É 

possível determinar uma relação entre o número de espiras do secundário e a 

tensão medida? Explique. 
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ATIVIDADE INICIAL 

1. Onde e quando foi instalada a 

primeira hidrelétrica? E a primeira 

termelétrica? 

 

2. Onde e quando foi instalado o 

primeiro sistema de iluminação 

pública? 

 
3. Quais foram as primeiras 

usinas geradoras e distribuidoras de 

energia elétrica em nosso país? 

 
4. Que tipos de usinas de 

produção de energia elétrica há em 

nosso país? Qual a mais abundante? 

 
5. Como você avalia o acesso à 

energia elétrica no Brasil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma usina hidrelétrica pode ser definida como um conjunto 
de obras e equipamentos cuja finalidade é a geração de 
energia elétrica, através de aproveitamento do potencial 
hidráulico existente em um rio.  
 
O potencial hidráulico é proporcionado pela vazão 
hidráulica e pela concentração dos desníveis existentes ao 
longo do curso de um rio. Isto pode se dar: 

de forma natural, quando o desnível está concentrado
numa cachoeira; 

através de uma barragem, quando pequenos desníveis 
são concentrados na altura da barragem; 

através de desvio do rio de seu leito natural, 
concentrando-se os pequenos desníveis nesse desvio. 

Basicamente, uma usina hidrelétrica compõe-se das 
seguintes partes: 

barragem; 

sistemas de captação e adução de água; 

casa de força; 

sistema de restituição de água ao leito natural do rio. 

Figura 1: Funcionamento de uma Usina Hidrelétrica 

 

Fonte:http://brasilescola.uol.com.br/fisica/o-principio-
funcionamento-uma-usina-hidreletrica.htm 

A água captada no lago formado pela barragem é conduzida até 
a casa de força através de canais, túneis e/ou condutos 
metálicos. Após passar pela turbina hidráulica, na casa de força, 
a água é restituída ao leito natural do rio, através do canal de 
fuga.  
 
Dessa forma, a potência hidráulica é transformada em potência 
mecânica quando a água passa pela turbina, fazendo com que 
esta gire, e, no gerador - que também gira acoplado 
mecanicamente à turbina - a potência mecânica é transformada 
em potência elétrica.  
 
A energia assim gerada é levada através de cabos ou barras 
condutoras dos terminais do gerador até o transformador 
elevador, onde tem sua tensão (voltagem) elevada para 
adequada condução, através de linhas de transmissão, até os 
centros de consumo.  
 
Daí, através de transformadores abaixadores, a energia tem sua 
tensão levada a níveis adequados para utilização pelos 
consumidores.  

http://www.furnas.com.br/hotsites/sistemafurnas/usina

[Título da barra lateral] 
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 Acessando a simulação virtual “Gerador” 

(https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/generator), abra a aba 

“Gerador”. 

Figura 1: Simulador Gerador.   

 

Fonte:  https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/generator, Print da Tela. 

 

Etapa 1: Explique o funcionamento deste gerador, descrevendo as partes 

que o compõem. 

Etapa 2: Aumente o volume d’água e verifique a intensidade do brilho da 

lâmpada. Explique. 

Etapa 3: Varie o número de espiras e a área das espiras, verificando o efeito 

sobre o brilho da lâmpada. Isto era esperado? Explique. 

EXPERIMENTO 5 - GERADOR 
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Etapa 4: Relacione o funcionamento da simulação do gerador com as 

características da corrente elétrica que obtemos em nossa casa. Faça um relato 

com suas conclusões.  


