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Título: As máquinas a vapor e o primeiro trem 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nestas aulas, abordaremos o surgimento das máquinas a vapor e como elas foram essenciais 

na evolução da indústria e dos meios de transporte. Será discutido brevemente como a transformação 

de materiais está relacionada à geração de energia. Esse conhecimento será a base para a compreen-

são da importância dos trens para o transporte público. 

Objetivos de aprendizagem 

• Entender a origem e importância das máquinas a vapor. 

• Compreender o papel das transformações de materiais na geração de energia. 

• Compreender a importância dos trens para a evolução do transporte público. 

• Relacionar o transporte com trens a vapor aos meios de transporte públicos atuais. 

Objetos de conhecimento 

Transformações reversíveis e não reversíveis. 

Habilidades 

(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia quando expostos a dife-

rentes condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade). 

(EF04CI03) Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são 

reversíveis (como as mudanças de estado físico de água) e outras não (como cozimento do ovo, queima 

do papel, etc.). 
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Recursos e materiais necessários  

Aula 1: 

• Cartolina. 

• Cola branca. 

• Equipamento para projetar as imagens e os vídeos. 

• Imagens de máquinas a vapor antigas (de indústria têxtil, de locomotivas, etc.). 

• Lápis de colorir. 

• Lápis preto. 

Aula 2: 

• Caderno. 

• Cola branca. 

• Folha de papel sulfite. 

• Imagens de pessoas, de animais e de alimentos. 

• Materiais recicláveis variados (como rolo de papel higiênico, caixas de fósforo, tampas de 
garrafa, embalagens longa vida, etc.). 

• Lápis de colorir. 

• Lápis preto. 

Desenvolvimento 

Aula 1 – A importância das máquinas a vapor 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: inicialmente, todos devem permanecer em suas carteiras, nos lugares habituais. Na segunda 
etapa da aula, a turma deve ser organizada em grupos de três alunos. 

Prepare com antecedência uma compilação de imagens das primeiras máquinas a vapor, in-

cluindo a eolípila (máquina a vapor inventada por Heron de Alexandria – procure imagens e vídeos 

sobre esse equipamento na internet) e máquinas utilizadas posteriormente em fábricas de tecido e 

em locomotivas.  

Comece a aula destacando o papel das máquinas a vapor para o desenvolvimento da indústria, 

principalmente a têxtil, e dos meios de transporte. Recupere a importância do fogo na geração de 

energia, possibilitando a transformação de água em estado líquido em vapor (estado gasoso). Indague-

os, então, sobre como o vapor pode ser transformado em movimento; permita que imaginem e, se 
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julgar oportuno, peça a alguns alunos que desenhem suas ideias na lousa. Conduza a discussão de 

modo que alguma máquina a vapor seja citada, como as usadas em antigas locomotivas, por exemplo. 

Após a conversa inicial, apresente a imagem de uma eolípila. Sempre levando em consideração 

a faixa etária dos alunos e o nível de compreensão da turma acerca do contexto, explique que se trata 

da primeira máquina movida a vapor conhecida, e que foi desenvolvida em um tempo muito antigo, 

há cerca de 2 mil anos. A eolípila também é chamada de bola de vento. Se possível, apresente algum 

vídeo que detalhe seu funcionamento. Comente que, dentro da esfera, há água e, abaixo dela, há fogo, 

que a aquece. A água absorve o calor gerado pelo fogo e se transforma em vapor – um processo cha-

mado evaporação. O vapor gerado pelo aquecimento da água aumenta a pressão dentro da esfera, 

fazendo com que ele seja expulso através dos tubos curvados; a força do ar sendo expulso provoca, 

então, o movimento circular da esfera. Esse é o mecanismo básico da maioria das máquinas a vapor: 

o calor do fogo provoca a evaporação da água, que por sua vez gera um aumento na pressão de uma 

câmara que irá gerar algum tipo de movimento, seja por jato, seja por um pistão. 

Apresente imagens de outros tipos de máquinas a vapor, desenvolvidas posteriormente, como 

as utilizadas em locomotivas e as utilizadas na confecção de tecidos. Incentive os alunos a relacionar o 

funcionamento dessas máquinas com a bola de vento, e selecione alguns comentários para anotar na 

lousa. Reforce que o surgimento desse tipo de máquina representou um grande avanço tecnológico, 

pois as máquinas passaram a fazer atividades que antes eram exclusivamente feitas pelo ser humano. 

Instigue-os a refletir sobre os impactos desse acontecimento, responsável por uma verdadeira revolu-

ção na indústria e na sociedade.  

Para finalizar, organize a turma em grupos de três e distribua uma folha de cartolina a cada 

grupo. Peça que criem uma pequena notícia de jornal acompanhada de um desenho sobre o uso da 

máquina a vapor e sua importância para os meios de transporte. Proponha que apresentem as notícias 

aos demais colegas e depois as exponha em um quadro fixado na parede da sala. Conclua a aula, co-

mentando que, atualmente, as máquinas a vapor já não são tão utilizadas (seja em locomotivas, seja 

nas indústrias), e que, com o advento da energia elétrica, novas máquinas foram desenvolvidas, sendo 

capazes de gerar resultados melhores a um menor custo energético e poluindo menos o ar.  

Aula 2 – Os primeiros trens a vapor 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: inicialmente, todos devem permanecer em suas carteiras, nos lugares habituais. Na segunda 
etapa da aula, a turma deve ser organizada em grupos de cinco alunos. 

Inicie a aula apresentando aos alunos algumas imagens de trens a vapor. Diga que esse meio 

de transporte foi criado após o desenvolvimento das máquinas a vapor. Instigue-os a pensar em como 

esses trens se locomovem. Lembre-os de que o principal combustível nesse meio de transporte é o 

carvão que, quando queimado, esquenta a água em estado líquido, transformando-a no vapor que 

aciona os pistões do trem, movimentando a locomotiva, que, por sua vez, puxa os demais vagões.  
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Explique que, nesse caso, a queima do carvão é um processo irreversível, enquanto a transformação 

da água de estado líquido para gasoso é um processo reversível, já que apenas muda o estado físico 

dela. Comente que os trens foram inventados antes dos automóveis e dos aviões, meios de transporte 

movidos por motores de combustão, e que, antes do surgimento das locomotivas, o transporte de 

carga e de pessoas era realizado por tração animal (uso de cavalos em charretes, por exemplo), sendo, 

portanto, limitado em quantidade de carga e de pessoas.  

O surgimento das locomotivas a vapor permitiu que as pessoas transportassem mercadorias 

ou viajassem longas distâncias em intervalos de tempo menores e com mais conforto. Esses aspectos 

contribuíram para a melhoria da qualidade de vida. Como exemplo, diga aos alunos que, para enviar 

uma carga de São Paulo ao Rio de Janeiro, sem uma máquina a vapor, um ser humano levaria, em 

média, 4 dias caminhando (sem levar em conta as paradas necessárias para descanso e alimentação) 

entre essas duas cidades, ao passo que um trem a vapor levaria cerca de 15 horas (pouco mais que a 

metade de um dia). 

Organize a turma em grupos de cinco alunos para que construam a maquete de uma 

locomotiva a vapor. A proposta é utilizar materiais recicláveis, como rolos de papel higiênico para fazer 

a parte frontal do trem e caixas de fósforo ou embalagens longa vida para fazer os vagões. Relembre 

que as locomotivas conseguiam transportar diversos tipos de cargas simultaneamente e em grande 

quantidade; portanto, peça que, em cada vagão, representem, por meio de gravuras, desenhos ou 

objetos montados com os materiais disponíveis, diferentes tipos de carga (animais, alimentos, carvão, 

etc.). Ao término da atividade, destaque a importância histórica dos motores a vapor no deslocamento 

e na produtividade dos seres humanos, mas ressalte que foram gradualmente substituídos por outros 

tipos de motores. Explique que, com o passar do tempo, a maioria dos motores a vapor foi substituída 

por motores de combustão interna e, mais recentemente, por motores elétricos. Ambos os motores 

diminuíram os custos necessários com o transporte de pessoas e de cargas, sendo que o motor elétrico 

produz menos impactos ao meio ambiente. Conclua a aula indagando os alunos sobre a forma como 

se deslocam por grandes distâncias nos dias de hoje. Peça que imaginem e desenhem como poderão 

ser os motores do futuro, considerando maior eficiência, maior conforto às pessoas e melhor 

qualidade de vida. Ao final, reserve um momento para que socializem os desenhos e promova uma 

discussão sobre os motores imaginados pela turma. 
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Aferição de aprendizagem 

Sugerimos que a aferição de aprendizagem seja realizada por meio de discussões ao longo e 

ao término das aulas. Além disso, ao final do trabalho, retome as anotações, cartazes e maquetes feitos 

pelos alunos. Discuta com eles sobre o que aprenderam a respeito das máquinas a vapor e do surgi-

mento do trem como meio de transporte. Conduza a conversa de modo que eles relacionem o que 

sabiam antes com o que sabem sobre os temas agora.  

Você pode também propor aos alunos alguns itens de autoavaliação: 

• Como foi minha participação na atividade em grupo? 

• Fiz as atividades com o empenho necessário? 

• Trabalhei dentro do tempo adequado? 

• Deixei o local de estudo arrumado? 

• Qual parte da atividade gostei mais de fazer? 

• Consegui colocar itens variados nos vagões do trem que eu ajudei a construir? 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Assinale as atividades ou acontecimentos que somente puderam ser realizados após a invenção 
das máquinas a vapor: 

a) Cozinhar alimentos. 

b) Transporte de grandes quantidades de pessoas ao mesmo tempo e mais rapidamente. 

c) Aquecer o corpo. 

d) Produção de grandes quantidades de tecidos em pouco tempo. 

 

2. Sobre o transporte de pessoas e cargas, classifique as afirmações em verdadeira (V) ou falsa (F). 

(   ) As máquinas a vapor, como locomotivas, permitiram que pessoas e cargas pudessem ser trans-

portadas através de longas distâncias de forma mais rápida e eficiente. 

(   ) Animais e carroças são até hoje em dia os meios de transporte mais eficientes. 

(   ) A transformação de água em vapor d’água mediante o aquecimento é importante para o funcio-

namento dos motores a vapor.  

(   ) Motores elétricos geram menos poluentes do que os motores a vapor. 

(   ) Motores elétricos e de combustão nunca serão superados por outras tecnologias. 
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Gabarito das questões 

1. Espera-se que aluno assinale: 

b) Transporte de grandes quantidades de pessoas em um mesmo veículo e mais rapidamente. 

d) Produção de grandes quantidades de tecidos em pouco tempo. 

 

2. Espera-se que o aluno classifique da seguinte maneira: 

(V) As máquinas a vapor, como locomotivas, permitiram que pessoas e cargas pudessem ser trans-
portadas através de longas distâncias de forma mais rápida e eficiente. 

(F) Animais e carroças são até hoje em dia os meios de transporte mais eficientes. 

(V) A transformação de água em vapor d’água mediante o aquecimento é importante para o fun-
cionamento dos motores a vapor.  

(V) Motores elétricos geram menos poluentes do que os motores a vapor. 

(F) Motores elétricos e de combustão nunca serão superados por outras tecnologias. 

 


