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Título: Energia elétrica e consumo de água 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Com a evolução da tecnologia, a energia elétrica tem se tornado um recurso cada vez mais 

indispensável. No Brasil, as usinas hidrelétricas são a principal fonte de geração de energia elétrica. 

Esta sequência pretende fazer com que os alunos compreendam o funcionamento das hidrelétricas e 

os impactos ao ambiente gerados pelos reservatórios das usinas. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Impactos das atividades humanas. 

(EF03GE10) Identificar os cuidados necessários para utilização da água na agricultura e na ge-

ração de energia de modo a garantir a manutenção do provimento de água potável. 

Recursos e materiais necessários  

Lousa, giz (ou caneta para lousa), projetor, televisão ou computador com acesso à internet, 

caderno, lápis, borracha, papel kraft, lápis de cor, canetas hidrográficas coloridas, tinta guache, pincéis. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 5 

Organização dos alunos: disponha-os em semicírculo, para a observação do vídeo e participação na conversa; para a 
terceira atividade, organize grupos, com as carteiras juntas. 

1ª atividade: 

Solicite que os alunos imaginem que estão em casa, com seus familiares. É um sábado e são 

18 horas; a luz se apaga e eles ficam sabendo que faltará luz por 4 horas, isto é, até às 22 horas. O que 

eles fazem? Quais são as atividades que podem ser realizadas sem o uso da energia elétrica? Haverá 

algum prejuízo? Quais?  

Chame a atenção dos alunos para a importância da energia elétrica no seu cotidiano. 
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2ª atividade: 

Questione se eles conhecem a origem da energia elétrica. Após a resposta dos alunos, avise 

que eles vão assistir a um vídeo que lhes mostrará como é produzida a maior parte da energia elétrica 

consumia no Brasil. 

Exiba o vídeo a seguir, disponível no site da TV Escola: <https://tvescola.mec.gov.br/tve/vi-

deo/de-onde-vem-de-onde-vem-a-energia-eletrica> (acesso em: 10 nov. 2017). Caso seja necessário, 

passe o vídeo mais de uma vez. 

3ª atividade: 

Divida os alunos em grupos de três ou quatro, solicitando que eles conversem brevemente 

entre si sobre o que compreenderam com base no vídeo. 

Coletivamente, de acordo com as informações do vídeo, eles deverão responder às seguintes 

perguntas, registrando as respostas no caderno: 

• Qual é a fonte da maior parte da energia elétrica produzida no Brasil? 

• Por que precisamos economizar energia nos períodos em que há redução das chuvas? 

• Como a energia é levada das usinas até as casas das pessoas? 

As perguntas podem ser colocadas na lousa, para cópia no caderno, ou então ser impressas 

em uma folha à parte, para ser distribuída entre os grupos. Ao fim da aula, recolha as atividades para 

verificar as respostas. 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 5 

Organização dos alunos: coloque-os em semicírculo para a realização da primeira atividade, de frente para a lousa; em 
seguida, forme os mesmos grupos da aula anterior, juntando suas carteiras. 

1ª atividade: 

Inicie a aula relembrando a atividade feita na aula anterior. Mencione que, embora existam 

outros meios de geração de energia elétrica, a maior parte da energia produzida no Brasil (cerca de 

70%) tem origem hidráulica, ou seja, é gerada a partir de usinas hidrelétricas, que usam a força da água 

dos rios para fazer girar turbinas que produzem eletricidade. 

Monte na lousa o esquema simples de um reservatório de usina hidrelétrica: desenhe um 

curso de rio, explicando que a escolha do local da construção da usina depende das características do 

leito do rio e do relevo, principalmente. Trace uma linha “cortando” o leito do rio, para indicar onde a 

usina foi construída. Então, alargue o leito do rio, antes da passagem de suas águas pelausina, 
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comentando que é o reservatório da usina. Chame a atenção deles para a quantidade de água neces-

sária para se produzir boa parte da  energia usada no suprimento de eletricidade no  Brasil.  

Convide os alunos a participar da conversa, questionando-os: A água é usada apenas para pro-

dução de energia elétrica ou tem outros usos? A mesma água utilizada para fazer girar as turbinas que 

geram energia pode ser usada para consumo humano? Se sim ou não, por quê? 

Chamar a atenção dos alunos para o que ocorre na formação dos reservatórios das usinas hi-

drelétricas. Observe que, ao se formarem os reservatórios, grandes áreas são alagadas, inundando 

formações vegetais, áreas de plantações e cidades. Assim, a decomposição das formações vegetais 

pode tornar a água imprópria para consumo, além de pessoas e animais serem removidas de seus 

locais de origem. 

2ª atividade: 

Retome os grupos formados na aula anterior. Solicite que metade dos grupos, coletivamente, 

pense em três prejuízos ao ambiente decorrentes da formação dos reservatórios das usinas hidrelétri-

cas. A outra metade dos grupos deverá elencar três formas de economizar energia elétrica. Estabeleça 

um tempo para que os grupos realizem a atividade. Ao final, convide cada grupo a apresentar seus 

resultados, brevemente, para os demais colegas. 

Aula 3 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 5 

Organização dos alunos: para a primeira atividade, podem permanecer organizados da forma habitual; depois, forme 
dois grandes grupos, cada um de um lado da sala, para realizar a segunda atividade. 

1ª atividade: 

Comece a aula fazendo uma revisão dos conteúdos abordados nas aulas anteriores, relembrando 

especialmente os problemas ao ambiente decorrentes dos reservatórios das usinas hidrelétricas. 

Apresente aos alunos um outro tipo de usina hidrelétrica: as usinas a fio d’água. Mais informa-

ções sobre esse tipo de usina podem ser localizadas na matéria do site Pensamento Verde, disponível 

no link: <http://www.pensamentoverde.com.br/economia-verde/usina-fio-dagua/> (acesso em 10 

nov. 2017). Se possível, mostre aos alunos a ilustração da matéria. 

Explique que as usinas a fio d’água utilizam a própria força dos rios para fazer girar as turbinas 

da usina, por isso necessitam de um reservatório muito menor, causando, assim, menos impacto ao 

ambiente. Em contrapartida, as usinas a fio d’água têm diminuída sua capacidade de geração de ener-

gia nas épocas de seca, quando chove menos ou não chove, pois o volume de água nos rios diminui. 
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2ª atividade 

Divida a sala em dois grandes grupos, distribuindo a cada um deles um pedaço de papel kraft. 

Um dos grupos deverá elaborar um cartaz sobre as usinas hidrelétricas com reservatório, citando uma 

vantagem e uma desvantagem desse tipo de usina, enquanto o outro fará o mesmo com as usinas a 

fio d’água. Estabeleça um tempo para que eles pensem nas vantagens e desvantagens. Depois, eles 

poderão inserir essas informações no cartaz, com o título: Usinas hidrelétricas com reservatório / Usi-

nas hidrelétricas a fio d’água. Se necessário, auxilie-os a fazer os registros escritos. Eles também pode-

rão ilustrar o cartaz. 

Quando terminarem, cada grupo deverá expor seus cartazes, justificando seu trabalho 
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Aferição de aprendizagem 

Verifique se os alunos identificaram a importância da energia elétrica no cotidiano. Por meio 

da atividade realizada na primeira aula, avalie se os alunos conseguiram compreender o processo de 

geração da energia elétrica através das usinas hidrelétricas, compreendendo o papel da água nesse 

processo. Na segunda aula, observe se os alunos compreenderam os impactos à sociedade e ao ambi-

ente decorrentes do uso da água para geração de eletricidade. Na última aula, veja se os alunos apre-

enderam que todo tipo de geração de energia tem vantagens e desvantagens, e que isso faz com que 

seja necessário, sempre, economizarmos no uso de energia elétrica. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O que você e sua turma podem fazer para diminuir o consumo de energia elétrica na escola? 
Elabore uma lista de sugestões do que podem realizar. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Qual das opções abaixo não representa um impacto decorrente do uso da água para geração de 
energia elétrica? 

a) Diminuição da quantidade de água disponível para consumo humano. 

b) Perda de habitat de animais selvagens. 

c) Geração de energia elétrica com menos poluição do ar que combustíveis (carvão mineral e petróleo). 

d) Contaminação da água decorrente da decomposição de matéria orgânica. 

e) Deslocamento de pessoas devido à inundação de vilas e cidades. 

Gabarito das questões 

1. Respostas pessoais. O aluno deverá responder com ações como apagar as luzes ao deixar as salas, 
não deixar aparelhos elétricos ligados quando não estão sendo usados, etc. 

2. C. 


