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Conservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável são assuntos
sobre os quais a maioria das pessoas, em algum momento, já ouviu falar. O primeiro
alerta para a necessidade de preservação dos recursos naturais aconteceu ainda no
século XIX, com o surgimento de organizações ambientalistas – na Grã-Bretanha, em
1865, nos Estados Unidos e na África do Sul, em 1883, e, posteriormente, já no início do
século XX, em 1909, ocorreu também na Suíça.

A nova perspectiva de ver o planeta foi reforçada pelas missões espaciais
e pela implantação dos sistemas de satélites na década de 1960. A fotografia da TeTeT rra,
com o monitoramento dos vários processos atmosféricos e climáticos, corroborou
com a importância da criação de programas de conservação ambiental. As imagens
do desenvolvimento desordenado das cidades, do aumento populacional e do uso
indiscriminado dos recursos naturais tornavava am cada vez mais evidentes que o crescimento
incessante da produção e do consumo era contrário aos limites que os ecossistemas
suportavam para essa expansão.

Apenas em 1972, surgiu a ideia de desenvolvimento sustentávává el, durante a Primeira
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, em
Estocolmo, na Suécia, a partir do conceito de ecodesenvolvimento, proposto naquela
ocasião. Ele sugeria uma nova forma de desenvolvimento econômico, que considerava,
sobretudo, a conservação do meio ambiente e reconhecia, oficialmente, que os recursos
naturais são finitos.

De acordo com a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento
da Organização das Nações Unidas (ONU), “desenvolvimento sustentável é aquele
capaz de suprir as necessidades dos seres humanos da atualidade, sem comprometer

a capacidade do planeta para atender às futuras gerações. Não esgotando, portanto,
os recursos, tornando-os perenemente disponíveis, se possível”.

Foram criadas, então, as primeiras políticas ambientais que propagavam um
pensamento contrário ao predominante no século XX, de que o ser humano sempre seria
capaz de substituir os recursos exauridos e de corrigir os danos causados. As mudanças
ambientais eram a manifestação desse engano.

Ecodesenvolvimento
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A bomba 
populacional
 Um dos principais responsáveis pelo impacto ambiental é o crescimento 
populacional, associado ao consumo excessivo dos recursos naturais. Para se ter uma 
ideia, quando se iniciou o nosso sistema cronológico, do ano I da Era Comum, mais 
conhecida como Era Cristã, até 1750, a população do mundo, que era em torno de 500 
milhões de habitantes, cresceu para aproximadamente 800 milhões de pessoas. Por 
volta do ano 1800, chegou a 1 bilhão; nas primeiras décadas do século XX, o número 
quase dobrou e, já no final do século XX, em outubro de 1999, nasceu o bebê que inteirou 
o número 6 bilhões. Atualmente, mais de 7 bilhões de pessoas habitam o planeta, e a 
estimativa é de que, até o final do século XXI, seremos 11 bilhões. O equilíbrio do planeta 
Terra está ameaçado, por isso a população mundial precisa adotar hábitos de vida  
mais sustentáveis.

 
 
  
 

 Com o crescimento da po-
pulação, há aumento do consumo, o 
que gera um saldo ecológico cada 
vez mais negativo. Os resultados 
podem ser percebidos, por exem-
plo, na perda de bens e de serviços 
ambientais, no desequilíbrio cli-
mático, na redução de florestas, 
na queda da produtividade do solo, 
que leva à escassez de alimentos, 
além do acúmulo de gás carbônico 
na atmosfera – um dos responsá-
veis pelas mudanças climáticas.
 
 Hoje, a principal pergunta a ser respondida é: como viverá essa população até 
o final do século, se metade dos recursos hídricos disponíveis para consumo humano e 
47% da área terrestre já são utilizadas e, ainda assim, milhões de pessoas passam fome 
e milhares a cada dia morrem por esse motivo?

 A resposta é clara: está cada vez mais difícil sustentar esse déficit com
a natureza. A diferença entre a capacidade de reequilíbrio ecológico do planeta
e o consumo humano gera um saldo ecológico negativo. O uso de recursos já ultrapassou
a capacidade de reposição da biosfera. Isso quer dizer que a diversidade biológica – 
de onde vêm novos medicamentos, novos alimentos e materiais para substituir os que
se esgotam – está sendo destruída muito mais rapidamente que sendo regenerada
e o desequilíbrio aumenta cada vez mais.
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Mudanças no clima são nosso maior desafio. Influem na oferta de água e na qualidade do solo, na 
biodiversidade, na degradação dos oceanos e alteram a maneira como vivemos.  Se a temperatura do 
planeta subir além de 2ºC, por exemplo, nossa vida ficará mais difícil. Ou, no mínimo, diferente do que 
é hoje. Em 2016, as temperaturas globais médias ficaram 1,3°C acima do normal.

* Essa elevação é referente aos níveis de temperatura da Terra anteriores à Revolução Industrial.

 A proteção do meio ambiente é, portanto, determinante para a própria sobrevivência 
da humanidade. Superar o paradigma de dominação é ainda um grande desafio. Para isso, é 
necessário um novo modelo de organização planetária que tenha como alicerces responsabilidade 
e cuidado com o meio ambiente, respeito consigo e com o próximo e observação criteriosa dos 
modos de interação, para que se minimizem os impactos negativos. Ações como os cuidados 
com o consumo de energia, com a forma de utilização e de preservação da água, dos meios de 
transporte, o tratamento com o lixo gerado e a disseminação dessas ideias contribuem, muito, 
para a preservação dos recursos naturais e para o equilíbrio do planeta. Dessa maneira, e ao 
utilizarmos apenas o necessário para nossa sobrevivência, garantimos também a sobrevivência 
das gerações futuras.

Planeta 
sustentável, 
energia 
sustentável

 Nos últimos anos, a questão energética tem sido cada vez mais discutida no mundo todo. Fatores 
como o aquecimento global, provocado pela emissão de gases derivados de efeito estufa, em parte, da 
energia elétrica produzida pelo uso de combustíveis fósseis, e o custo dos insumos energéticos, vinculados 
diretamente à instabilidade no preço do barril de petróleo nos mercados internacionais sugerem a necessidade 
de desenvolvimento de projetos que privilegiem a utilização de fontes renováveis de energia. 

 No Brasil, a matriz energética é formada por 74% de fontes renováveis, enquanto no mundo todo,
a soma é inferior a 25%. Em Minas Gerais, estado que tem a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) 
como a maior fornecedora de eletricidade, quase 100% da energia vem de fontes que se renovam, mas na 
direção oposta a esses dados. O desperdício ainda é uma realidade no país e corresponde a cerca de 18% 
de toda energia elétrica gerada. Um paradoxo, já que a qualidade de vida e os desenvolvimentos econômico, 
social e tecnológico estão ligados diretamente ao consumo de energia elétrica. Necessitamos dela em uma 
velocidade ainda maior que a do crescimento da população.
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  Em 2012, na Rio+20 – Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, que ocorreu em junho, na cidade do Rio de Janeiro, com a participação de 
líderes de 193 países –, uma importante iniciativa global foi apresentada pelo secretário-
geral da ONU, Ban Ki-moon: a “Energia Sustentável para Todos”. 

 Mas o que é energia sustentável? De acordo com o texto apresentado na ocasião, 
“é a energia acessível, barata, limpa e mais eficiente – essencial para o desenvolvimento 
sustentável. Ela permite que as empresas cresçam, gerem empregos e criem novos 
mercados. Milhões de crianças a mais podem estudar à noite, por exemplo, enquanto 
hospitais e clínicas de saúde podem funcionar corretamente. Os países podem crescer 
mais resistentes e, com a energia sustentável, ultrapassar os limites dos sistemas de 
energia obsoleta e construir as economias de energia limpa do futuro”. 

 Ou seja, é a energia gerada e fornecida de modo a atender as necessidades 
atuais, sem, no entanto, comprometer o acesso para as gerações futuras. Utiliza fontes 
renováveis e limpas – com 
baixo índice de geração 
de CO2 e de outros gases 
do efeito estufa –, além de 
buscar a máxima eficiência 
energética possível, fazendo 
mais com menos. 

 Eficiência energética 
é otimizar o consumo de 
energia, utilizando-a de 
forma eficiente para obter 
melhores resultados. Se 
eficiência é fazer mais 
com menos, ao apagar 
a luz, fechar a geladeira, 
tomar banho morno e em 
menor tempo ou não deixar 

televisores e aparelhos de som em modo de espera, na verdade, você está poupando 
energia. Essas são ações importantes, amigas do meio ambiente e, ao economizar, 
o resultado final poderá também ser percebido na conta de energia, o que é bastante 
significativo. Mas o conceito de eficiência energética avança um pouco mais, é 
aproveitar melhor a energia que os aparelhos empregam. Afinal, eles são muitos no 
mundo todo, usar os mais eficientes, os que consomem menos energia, contribui para 
a redução da nossa conta com a natureza e, consequentemente, para a manutenção do 
equilíbrio do planeta.

 Segundo relatório do Programa 
Nacional de Conservação de Energia 
Elétrica, (Procel), criado pelo governo 
federal em 1985 e executado pela 
Eletrobras, o uso de equipamentos 
mais eficientes e instalações elétricas 
dimensionadas geraria redução de 8,8% 
no consumo de energia elétrica. 

 Foi de olho nessa redução que, 
em 1993, o programa instituiu o Selo 
Procel de Economia de Energia, que 
indica ao consumidor, no ato da compra, 
os equipamentos que apresentam os 
melhores níveis de eficiência energética 
dentro de cada categoria. O objetivo é estimular a fabricação e a comercialização 
de produtos mais eficientes, contribuindo não apenas para a preservação do meio 
ambiente, mas também para o desenvolvimento tecnológico. 
 
 Semelhante ao Selo Procel, o Concept é um selo criado também pelo governo 
federal para destacar os produtos mais eficientes, que usam energia de derivados do 
petróleo e do gás natural, como veículos leves, aquecedores de água, fogões e fornos 
a gás. Além disso, os chamados selos verdes, que certificam produtos e serviços que 
causam menor impacto ao meio ambiente, ajudam ainda mais a orientar o consumidor.

CL

IC!
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 Como vivíamos na pré-história e como serão os próximos anos? A partir 
da descoberta do fogo, tudo mudou para a humanidade. Ele foi o instrumento de 
transformação que acelerou o processo da cultura humana e a primeira fonte de energia 
que o homem conheceu. De lá para cá, inventamos a roda, a escrita, dominamos
a energia dos ventos e conquistamos novos continentes, criamos a máquina a vapor, 
que deu início à era da Revolução Industrial, marcando definitivamente o uso e a 
importância da energia para os tempos modernos que se iniciavam. Na metade 
do século XIX, passamos a utilizar novas fontes de energia, como o petróleo e 
a eletricidade, o que permitiu que desenvolvêssemos cada vez mais tecnologias 
– as biológicas, de transporte, informação e comunicação –, possibilitando que 
ultrapassássemos fronteiras, até mesmo a do espaço, e chegássemos aos dias
atuais, integrados ao mundo todo.

5E

 Se atualmente a maioria dos aparelhos que utilizamos acaba desperdiçando 
energia, a adoção de uma postura de pró-eficiência ajuda a promover melhor 
qualidade ambiental. A participação mais ativa da sociedade contribui para incentivar 
a criação de políticas ambientais eficientes e o desenvolvimento de tecnologias que 
reduzam o consumo energético industrial e comercial. É a soma de todas essas ações 
que poderá garantir a conservação da Terra.

Da descoberta
do fogo às cidades
inteligentes

O sol, o vento, os rios, os mares e oceanos, a matéria orgânica e o calor da terra 
são fontes que se renovam. Podem produzir energia mais limpa e eficiente.
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 Hoje, o enfoque é o desenvolvimento de cidades criativas e sustentáveis, que 
tenham como objetivo o uso de tecnologias de informação e comunicação (TIC), no 
processo de planejamento, as chamadas cidades inteligentes, ou smart cities. Contudo, 
apesar de o termo remeter à ideia de territórios futurísticos, nos quais a utilização de 
tecnologias avançadas possa tornar cidades otimizadas em benefícios do ser humano, 
os principais desafios estão relacionados ao fornecimento inteligente de serviços 
essenciais, como energia, transporte público, saúde, água e educação. 

 Uma cidade inteligente é aquela que investe no capital humano-social, incentiva 
a utilização de tecnologias avançadas, para viabilizar crescimento econômico sustentável 
e melhorar a qualidade de vida, a boa gestão de recursos naturais e energéticos, com 
participação atuante dos governos, da iniciativa privada e da população.
 
 No Brasil, a inteligência está na energia e algumas iniciativas no país vão 
ao encontro do conceito, como a utilização da tecnologia de smart grid, as redes de 
distribuição inteligentes de energia elétrica, que permitem aumentar o controle contra a perda 
de energia no processo de distribuição. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), 
por exemplo, a concessionária Cemig monitora diversas unidades consumidoras com um 
sistema que faz a medição e o faturamento da energia de forma digitalizada.

 O conceito de cidades inteligentes, em curto espaço de tempo, tornou-se uma 
nova e lucrativa indústria. A estimativa é de que o mercado de soluções inteligentes 
para cidades já movimente cerca de 1,2 trilhão de dólares no mundo – de escritórios de 
design, arquitetura e urbanismo a grandes corporações dos setores de tecnologia e de 
serviços. As cidades no mundo devem investir, ainda, cerca de 37 trilhões de dólares nos 
próximos 25 anos, para modernizar e expandir a infraestrutura. 
 
 Mesmo que não pareça tão distante o futuro 
em que a tecnologia esteja incorporada aos objetos 
em cidades e em casas otimizadas e os valores para 
investimentos estimados prometam movimentar 
diferentes setores da sociedade, ainda falta bastante 
para chegarmos lá. A criação de políticas ambientais 
mais consistentes e a sustentação de uma consciência 
ecológica individual são ações que devem ser 
constantemente observadas, para que a escassez 
dos recursos não leve ao retrocesso tecnológico e à 
consequente extinção do planeta e da humanidade. 

A cidade-estado de Cingapura, com 
mais de 6 milhões de habitantes, 
possui uma das maiores densidades 
demográficas do mundo. Mas 
evoluiu tanto em soluções, como 
eliminar os congestionamentos ou 
se tornar autossuficiente em água 
potável, que hoje o governo do 
local virou uma espécie de consultor 
para outras cidades no mundo que 
querem ser mais inteligentes.
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para a ampliação da consciência da sociedade sobre o tema, ajuda a subsidiar o 
desenvolvimento econômico e social da área em que se atua. A redução no consumo 
de energia por meio de uma utilização mais racional é ainda, consequentemente, uma 
maneira de diminuir despesas com energia elétrica.

 Um dos pontos que se destacam na proposta de educação para sustentabilidade 
energética – energia renovável e eficiência – é a possibilidade de reformular nossas 
experiências, em contato com o mundo. Um pensamento que reconhece o ser humano 
como integrante da biosfera.
 
 O projeto Conexão Educar sugere, neste livro para o professor, o desenvolvimento 
de atividades que ajudem a despertar a curiosidade sobre as questões energéticas, 
a consciência individual, além da multiplicação delas para um contexto coletivo. Elas 
reforçam a importância e os benefícios do uso eficiente da energia e a contribuição desta 
para a conservação dos recursos do planeta. 
 
 O livro para o professor tem por objetivo contribuir com a mediação pedagógica, 
sem, no entanto, ser uma imposição a ela. A educação para sustentabilidade energética 
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Educando para um 
futuro sustentável 
do planeta



 Torne a sua casa mais inteligente com atitudes simples, mas importantes para o 
uso eficiente de energia elétrica. No mundo moderno, com as novas tecnologias 
e aparelhos, temos cada vez mais necessidade de utilizar esses meios. Praticar 
o consumo consciente no dia a dia contribui para a sustentabilidade do planeta, que 
pode ser entendida como o equilíbrio entre a natureza e as nossas ações. Na hora 
de comprar os aparelhos, lembre-se sempre também de considerar a eficiência 
energética certificada pelos selos que combatem o desperdício. 

Iluminar
• Use cores claras 

na pintura das pa-
redes, tetos, jane-
las e pisos e man-
tenha-os sempre 
limpos. Aproveite 
a luz natural ao 
máximo! 

Mais com 
menos
Saiba como usar energia 
elétrica de forma eficiente
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10A

Evite acender lâmpadas sem necessidade, 
procure usar apenas as fluorescentes ou de 
LED, pois, além de apresentarem durabilida-
de maior, consomem menos energia. Opte 
sempre pelas que possuem menos watts, 
potência não indica luminosidade. 

• As lâmpadas e reatores devem ser compatí-
veis em potência e tensão. Isso evita pro-
blemas, como queima, mau funcionamen-
to e curtos-circuitos.

• Sempre apague a luz ao sair de um am-
biente. Para não esquecer, coloque lembre-
tes nos interruptores.

Perdas mínimas, eficiência máxima
• O chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais consomem energia, quando 

ele é ligado, é como se estivessem sendo ligadas 293 lâmpadas fluorescentes 
compactas ou 63 TVs ou 55 ventiladores ou 29 geladeiras ou quatro ferros de 
passar roupas ou quatro secadores de cabelo.

Evite banhos demorados e feche 
sempre o registro na hora de se 
ensaboar. Afinal, a economia de 
água é fundamental para a redução 
do consumo de energia.

Quando o tempo não estiver frio, 
deixe a chave de temperatura do 
chuveiro na posição menos quente. 
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dissipar  o calor. 
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e a capacidade máxi-
ma das máquinas para 
lavar roupas.

• A função de pré-lava-
gem desperdiça ener-
gia. Deixe as roupas 
mais sujas de molho 
no sabão antes de li-
gar a máquina.

• Sempre que possível, dê preferência aos computadores compactos (notebooks),      
que consomem menos energia.

• Os monitores com tela em LCD ou LED são mais econômicos.

• Sempre desabilite o descanso de tela e configure a máquina para o modo                 
de economia de energia. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• Desligue a televisão se ninguém estiver assistindo a ela, evite dormir com o aparelho  
ligado – utilize a função timer.

• Dê preferência a modelos com receptor digital integrado.

• No manual, procure as formas para utilizar recursos de baixo consumo de energia, 
como sensores de luz ambiente e protetor de tela.

• Quando um aparelho ficar muito tempo sem ser usado, evite deixá-lo em modo 
de espera – DVDs e Blu-Ray, aparelhos de som, decodificadores de TV a cabo e 
telefones sem fio, por exemplo. Nesse modo, eles ainda consomem 12% em relação      
ao que consomem em funcionamento normal. 

• Ao comprar um aparelho de ar-condicionado, dimensione-o para o tamanho              
do ambiente.

• Mantenha as portas e janelas fechadas quando ele estiver funcionando.                   
Uma boa maneira de não esquecer isso é afixar nelas um bilhete.

• Proteja as janelas com cortinas ou persianas, por exemplo, para que as áreas         
com ar-condicionado não fiquem diretamente expostas ao sol. 

• Ligue os aparelhos somente quando for necessário e não utilize o sistema quando    
o ambiente estiver desocupado.

• Reduza a utilização 
dele em áreas ocupa-
das por pouco perío- 
do de tempo, como 
corredores e salas de 
espera.

• Use ventilador somen-
te quando necessário 
– deixe portas e jane-
las abertas para   que 
o ar circule melhor. 
Diminua a velocidade 
dele em temperaturas 
mais amenas.

• Não deixe ventiladores ligados em áreas desocupadas.

• Com a substituição das lâmpadas incandescentes do mercado por outras mais 
eficientes, como as de LED, a estimativa é de que a economia de energia em 
iluminação chegue a 90%, não apenas no país, mas também na sua casa. 

CLIC
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• Para produzir a energia hidráulica, a água dos rios passa por turbinas, 
que giram, movimentando geradores para produzir eletricidade. 

• Na produção de energia eólica, o vento gira as pás do cata-vento, dando 
origem à energia mecânica, que aciona um gerador para produzir 
eletricidade.

Amigas do
meio ambiente
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• A energia da biomassa é produzida a partir da queima de matéria orgânica, como    
o bagaço da cana-de-açúcar, por exemplo. A sacarose extraída é fermentada 
para gerar etanol.

• Gerada a partir de células fotovoltaicas, a energia solar está entre as que causam 
menor impacto ao meio ambiente. Novas tecnologias têm sido desenvolvidas no 
mundo todo para tornar essa fonte de energia acessível a todos.

• Maremotriz é a energia produzida pelas marés. Aproveita o desnível das marés, 
utilizando um sistema semelhante ao das usinas elétricas. As barragens são 
construídas próximas ao mar e os diques são responsáveis pela captação da 
água durante a alta da maré. A água é armazenada e liberada na maré baixa, 
passando por uma turbina que gera energia elétrica.

O Brasil produz 195 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia. Eles são o novo 
caminho para se gerar energia, com a utilização, como combustível, do gás metano dos 
aterros sanitários. Avançam as pesquisas para transformar o lixo em energia, de maneira 
mais rápida, eficiente e limpa.

• Também é possível aproveitar a energia das correntes marítimas. As turbinas 
marítimas têm poucos componentes. As engrenagens de posicionamento orientam 
as lâminas das turbinas na direção da corrente marítima e um gerador acoplado ao 
eixo da turbina fornece a energia elétrica.

• A energia geotérmica funciona a partir do aproveitamento do calor interno da Terra, 
presente em algumas áreas que recebem maiores intrusões magnéticas, notáveis 
pela presença de vulcões. É também chamada energia geotermal e converte 
a energia dessas temperaturas elevadas em eletricidade. No Brasil, apesar 
de não haver produção de eletricidade dessa fonte, aproveita-se a energia por 
meio da água aquecida, em cidades como Caldas Novas (GO), por exemplo.
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• Não ligue muitos 
aparelhos em 
uma só tomada, 
evite o uso do “T” 
e de benjamins.
Se não for pos- 
sível ligar apenas 
um por tomada, 
use filtros de li-
nha com prote-
ção por fusível ou 
disjuntor.

• Só mude a temperatura do chuveiro com ele desligado. O choque elétrico pode provocar 
um formigamento ou dores insuportáveis, queimaduras graves, amputação de membros 
e até a morte.

• Cuidado com os fios elétricos, mantenha-se a distância deles. Principalmente se forem de 
média tensão, como os dos postes, por exemplo, muitas vezes expostos pela queda de 
uma árvore. Ao aproximar-se, você pode provocar uma descarga elétrica por meio do ar. 

• Ligações clandestinas, além de serem crime, provocam mau funcionamento dos 
aparelhos elétricos, sobrecarregam a rede elétrica e representam riscos, como choque 
elétrico e incêndio.

Prudência não faz
mal a ninguém

Os veículos elétricos, com 
baterias recarregáveis, são 
tendência no mundo todo. 
Além dos que são 100% 
elétricos, movidos a bateria 
ou a células a combustível, 
existem outros modelos. 
O híbrido tem um motor a 
combustão e outro elétrico, 
podem também contar com 
frenagem regenerativa e 
supercapacitadores que 
recuperam a energia da 
frenagem.

• Não empine pipas em locais 
próximos às redes elétricas. 
Elas podem ficar presas nos 
fios, e, ao tentar pegá-las, o 
choque elétrico pode ser fatal. 

• Água não combina com 
eletricidade. Quando houver alagamento, desligue todos os aparelhos da tomada.

• Não suba em postes para afixar faixas, cartazes ou qualquer outro material. Os 
postes, além de oferecerem risco de choque elétrico, são de uso exclusivo das 
concessionárias de energia, telecomunicações e iluminação pública.
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Espalhe por aí

• Separar resíduos em casa, como papel, plástico, metal, vidro e lixo orgânico já é um 
grande passo para a conservação do meio ambiente. A prática evita a degradação 
do solo, além de diminuir a quantidade de dejetos nos aterros. Possibilita também 
a reciclagem da matéria-prima, evitando a extração dela do meio ambiente e 
economizando energia.

• Na hora de separá-los, fique atento aos materiais que não são recicláveis, como 
espelho, esponja de limpeza, fotografias, etiquetas adesivas, fraldas descartáveis, 
lentes de óculos, porcelana, rolhas de vinhos, potes de iogurte, papel celofane, 
guardanapo, papel higiênico etc. 

• Use quantidades menores 
dos produtos de limpeza 
e de higiene, preferindo 
sempre os biodegradáveis 
e os orgânicos, feitos 
a partir de substâncias 
naturais. 

• Algumas substâncias ca-
seiras substituem ainda os 
produtos químicos, como 
vinagre branco, que, diluído em água, remove ferrugem, mofo, manchas no tapete e 
sujeiras no banheiro. Já o bicarbonato de sódio, que, por ter ação fungicida, pode ser 
usado para qualquer tipo de limpeza. 

• Use detergentes e sabões em pó com pouco ou nenhum fosfato na fórmula. Essa subs-
tância, responsável pela espuma, favorece a proliferação de plantas e algas nos rios, 

reduzindo a oferta de oxigênio para os 
peixes.

Remédios ou cosméticos jogados em 
pias ou ralos contaminam a água e os 
peixes, pois possuem substâncias ati-
vas. Entregue-os em postos de coleta 
para que sejam incinerados.

Áreas verdes e plantas melhoram o mi-
croclima em casa. Se espaço é proble-
ma, você pode ter um jardim vertical nas 
paredes ou no telhado.  



16CONEXÃO EDUCAR

Espalhe por aí

• Separar resíduos em casa, como papel, plástico, metal, vidro e lixo orgânico já é um 
grande passo para a conservação do meio ambiente. A prática evita a degradação 
do solo, além de diminuir a quantidade de dejetos nos aterros. Possibilita também 
a reciclagem da matéria-prima, evitando a extração dela do meio ambiente e 
economizando energia.

• Na hora de separá-los, fique atento aos materiais que não são recicláveis, como 
espelho, esponja de limpeza, fotografias, etiquetas adesivas, fraldas descartáveis, 
lentes de óculos, porcelana, rolhas de vinhos, potes de iogurte, papel celofane, 
guardanapo, papel higiênico etc. 

• Use quantidades menores 
dos produtos de limpeza 
e de higiene, preferindo 
sempre os biodegradáveis 
e os orgânicos, feitos 
a partir de substâncias 
naturais. 

• Algumas substâncias ca-
seiras substituem ainda os 
produtos químicos, como 
vinagre branco, que, diluído em água, remove ferrugem, mofo, manchas no tapete e 
sujeiras no banheiro. Já o bicarbonato de sódio, que, por ter ação fungicida, pode ser 
usado para qualquer tipo de limpeza. 

• Use detergentes e sabões em pó com pouco ou nenhum fosfato na fórmula. Essa subs-
tância, responsável pela espuma, favorece a proliferação de plantas e algas nos rios, 

reduzindo a oferta de oxigênio para os 
peixes.

Remédios ou cosméticos jogados em 
pias ou ralos contaminam a água e os 
peixes, pois possuem substâncias ati-
vas. Entregue-os em postos de coleta 
para que sejam incinerados.

Áreas verdes e plantas melhoram o mi-
croclima em casa. Se espaço é proble-
ma, você pode ter um jardim vertical nas 
paredes ou no telhado.  

17MANUAL DO PROFESSOR

• Nossa existência depende da diversidade biológica. Existem mais de 50 milhões 
de plantas, fungos, animais e outras formas de vida no planeta. Esses seres e os 
ecossistemas a que pertencem são importantes para a preservação do meio ambiente.

• O óleo de cozinha, um dos principais responsáveis pela contaminação do meio 
ambiente, vira um sabão que é 90% biodegradável, que pode ser usado para lavar 
louças e roupas. Depois de utilizá-lo, guarde-o em uma garrafa plástica do tipo PET, 
feita com material reciclado, e leve-a a um ponto de coleta mais próximo. Além de 
reduzir o impacto ambiental, essa ação diminui as chances de entupimentos. 

• Ande mais de bicicleta. Pesquisas mostram que os veículos a gasolina são 
responsáveis por produzir 71,6 milhões de toneladas de CO2, no Brasil, e 60% da 
queima de combustível está relacionada ao sistema de transporte.

TROQUE AQUI SEU ÓLEO 
DE COZINHA POR UM 

SABÃO BIODEGRADÁVEL.

Desde 1850, cada uma das três últimas décadas tem sido mais quente 
na superfície da Terra que em qualquer década anterior. No Hemisfério 
Norte, 1983-2012 foi o período mais quente dos últimos 1400 anos.
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• ROTA DA RECICLAGEM 
O aplicativo permite a transformação de embalagens, como caixas de leite, em telhas, 
madeira sintética e papel. Em português. Para iOS e Android.

• GALERA ANIMAL
Composto por vários joguinhos com temas relativos à sustentabilidade e ao meio 
ambiente. Há ainda, no aplicativo, a possibilidade de jogar com outro amigo. Em 
português. Para iOS.

• SAI DESSE BANHO
O aplicativo conta com diversos cronômetros para administrar o tempo de banho e um 
alarme, que emite um ruído realmente irritante, obrigando o usuário a encerrar o banho 
para desligar o aparelho celular. Em português. Para iOS.

• PÁSSAROS DO BRASIL
Baseado no Guia de Campo para Aves do Brasil, esse aplicativo abrange mais
de 1.800 espécies de aves observadas no Brasil, incluindo residentes, migrantes 
e andarilhas. Mapas de distribuição, fotografias, músicas e chamados de mais de mil 
espécies completam o pacote. Em português e inglês. Para iOS e Android.

• WWW.INICIATIVAVERDE.ORG.BR
No site, você pode calcular sua pegada pessoal de carbono. Você sabia que as atividades 
do dia a dia emitem direta ou indiretamente carbono e, consequentemente, agravam o 
aquecimento global? Descubra na calculadora do site qual é a sua pegada de carbono 
e quantas árvores de mata atlântica precisaria plantar, anualmente, para compensar 
essas emissões. Em português.

Conecte-se com
a sustentabilidade
Conheça alguns aplicativos para celular e sites que colaboram 
com a ideia de um desenvolvimento mais sustentável.

• MY LITTLE PLANT
Cuide de uma planta, ela precisa de amor e água. Em inglês. Para IOS.

• VIRTUAL WATER
A grande quantidade de água consumida e poluída na fabricação de produtos tem enorme 
impacto sobre a pegada ecológica da civilização humana. Por meio do aplicativo, é 
possível saber qual a quantidade de água utilizada na fabricação de produtos e os 
danos causados por esse processo ao meio ambiente, além de comparar cada um 
deles em um infográfico individual. Em inglês. Para iOS.

• COMMUTE GREENER
Avalie seu esforço para diminuir emissões de CO2. Em inglês. Para iOS e Android.

• PROJECT NOAH
Dedicado aos aventureiros e amantes da natureza. Armazena em detalhes informações 
sobre viagens ou passeios ecológicos, com campos para imagens e descrições.
O aplicativo também lista atividades relacionadas ao meio ambiente de uma determinada 
região. Em inglês. Para iOS e Android. 
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• ROTA DA RECICLAGEM 
O aplicativo permite a transformação de embalagens, como caixas de leite, em telhas, 
madeira sintética e papel. Em português. Para iOS e Android.

• GALERA ANIMAL
Composto por vários joguinhos com temas relativos à sustentabilidade e ao meio 
ambiente. Há ainda, no aplicativo, a possibilidade de jogar com outro amigo. Em 
português. Para iOS.

• SAI DESSE BANHO
O aplicativo conta com diversos cronômetros para administrar o tempo de banho e um 
alarme, que emite um ruído realmente irritante, obrigando o usuário a encerrar o banho 
para desligar o aparelho celular. Em português. Para iOS.

• PÁSSAROS DO BRASIL
Baseado no Guia de Campo para Aves do Brasil, esse aplicativo abrange mais
de 1.800 espécies de aves observadas no Brasil, incluindo residentes, migrantes 
e andarilhas. Mapas de distribuição, fotografias, músicas e chamados de mais de mil 
espécies completam o pacote. Em português e inglês. Para iOS e Android.

• WWW.INICIATIVAVERDE.ORG.BR
No site, você pode calcular sua pegada pessoal de carbono. Você sabia que as atividades 
do dia a dia emitem direta ou indiretamente carbono e, consequentemente, agravam o 
aquecimento global? Descubra na calculadora do site qual é a sua pegada de carbono 
e quantas árvores de mata atlântica precisaria plantar, anualmente, para compensar 
essas emissões. Em português.

Conecte-se com
a sustentabilidade
Conheça alguns aplicativos para celular e sites que colaboram 
com a ideia de um desenvolvimento mais sustentável.

• MY LITTLE PLANT
Cuide de uma planta, ela precisa de amor e água. Em inglês. Para IOS.

• VIRTUAL WATER
A grande quantidade de água consumida e poluída na fabricação de produtos tem enorme 
impacto sobre a pegada ecológica da civilização humana. Por meio do aplicativo, é 
possível saber qual a quantidade de água utilizada na fabricação de produtos e os 
danos causados por esse processo ao meio ambiente, além de comparar cada um 
deles em um infográfico individual. Em inglês. Para iOS.

• COMMUTE GREENER
Avalie seu esforço para diminuir emissões de CO2. Em inglês. Para iOS e Android.

• PROJECT NOAH
Dedicado aos aventureiros e amantes da natureza. Armazena em detalhes informações 
sobre viagens ou passeios ecológicos, com campos para imagens e descrições.
O aplicativo também lista atividades relacionadas ao meio ambiente de uma determinada 
região. Em inglês. Para iOS e Android. 
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 As atividades e experimentos têm o objetivo de ilustrar 
a importância da utilização da energia para a evolução da 
humanidade e reforçar a necessidade do uso consciente dos 
recursos para a preservação do planeta. Acompanham a sua 
trajetória e procuram privilegiar a adoção do lúdico, com jogos
e brincadeiras, para facilitar a incorporação das informações
ao dia a dia das crianças. 

 Essa metodologia de trabalho desenvolve competências 
e habilidades cognitivas, permite a construção de experiências 
e formas de se relacionar com o mundo de maneira ativa e 
participativa, sendo, portanto, um importante instrumento para 
auxiliar no fortalecimento de uma consciência para a cidadania, 
na qual exista maior preocupação com a adequação do consumo 
de energia sem agressão ao ambiente natural. 

 Sempre que possível, as atividades serão também 
apresentadas no formato inclusivo, proporcionando maior 
participação de crianças portadoras de necessidades especiais. 
Quando ela não sugerir o formato, deverá ser acompanhada 
ou adaptada, se for o caso, pelos professores de apoio e os 
responsáveis pela sala de recursos especiais. 

Atividades e 
experimentos
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Pré-história
 As árvores atingidas por raios, na pré-história, despertaram para a primeira 
fonte de energia que o homem poderia dominar: o fogo, que produzia luz artificial, 
calor, proporcionava o cozimento de alimentos, maior interatividade entre os grupos, 
além de afastar animais e prolongar o período de atividades. O domínio do fogo 
permitiu que ele desenvolvesse a agricultura e a pecuária, otimizasse a produção 
de artefatos, objetos e armas, criando mecanismos que potencializaram o processo 
evolutivo humano.

Energia na
linha do tempo
 A natureza sempre ofereceu ao homem fontes de energia necessárias à  
sobrevivência dele. Ao longo dos anos, elas foram usadas de forma direta – como o calor
e a luminosidade do sol, por exemplo, o movimento do corpo, a energia dos alimentos e 
dos animais, ou indireta, por meio da invenção de dispositivos capazes de convertê-las em 
energia útil. Acompanhe a história da energia e veja como as formas de utilizá-la marcaram 
diferentes épocas, contribuindo para o processo de evolução das sociedades humanas.

Sugestão para atividades

•	Memorize	a	ação
Jogo com imagens em pares, produzidas pelos alunos – ilustrando a evolução 
do homem desde a descoberta do fogo até a idade antiga –, como armas, 
utensílios, vestuário, moradia, alimentos, ecossistemas, comunicação e 
invenções.  

Objetivo: trabalhar a concentração e a memória.

Sugestão de dinâmica: trabalhar com grupos de alunos e turma em círculo. 
A cada par formado, o aluno deverá contextualizar a imagem na época em que 
ela está, destacar a fonte de energia utilizada e a forma dela. Por exemplo: 
imagens de uten-
sílios de cerâmica, 
produzidos a partir 
do domínio do fogo 
e da criação de 
olarias, de moi-
nhos de vento 
para moagem de 
cereais, ou a ener-
gia empregada por 
meio do trabalho 
dos animais. 
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Idade Antiga e Idade Média
 Com o progresso e o crescimento demográfico, surgiram as grandes 
civilizações e o desenvolvimento de áreas como a matemática e a geometria, 
que aprimoraram técnicas para catalisar a transformação das formas de energia 
disponíveis na natureza. Os egípcios, por exemplo, construíram bacias de retenção 
para estender as terras inundáveis, os mesopotâmicos desenvolveram carros de 
combate, carroças agrícolas, diques e canais para a navegação. Esses e outros povos, 
como os fenícios, os gregos e os romanos, também utilizaram, pela primeira vez,
o vento como conversor energético, com a navegação em barcos a vela. Posteriormente, 
ainda na antiguidade, na China e na Pérsia, surgiram os primeiros moinhos de vento, 
para moagem de grãos e irrigação pelo bombeamento da água.  

•	De	pedra	em	pedra
A proposta é trabalhar com os alunos processos que eram utilizados para 
relacionar quantidades na pré-história. Sugerimos a adoção do método das 
pedras, em que, para cada unidade obtida, é colocada uma pedra em um 
saquinho. As pedras podem ser substituídas por balas, palitos de fósforo, 
de picolé ou por pequenos saquinhos de areia, produzidos pelas crianças, 
que, depois da atividade, podem transformá-los no jogo “Cinco-Marias”. 

Objetivo: trabalhar o raciocínio lógico e a habilidade motora. Trabalhar
e fixar as operações matemáticas.

Sugestão de dinâmica: dividir a turma em grupos e simular situações
de armazenamento, como as de alimentos, por exemplo, mensurando,
por meio de operações matemáticas, as quantidades necessárias para
a sobrevivência, de acordo com o tempo e o número de pessoas no grupo.
Ao final, a quantidade de alimentos deverá ser suficiente para suprir as 
necessidades das pes-
soas do grupo, durante 
o período estabelecido. 
Elaborar problemas ma-
temáticos para serem 
resolvidos pelo colega. 
Cada aluno elabora um 
problema dentro do tema 
proposto e troca com um 
colega que irá solucioná-lo.
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Como fazer: cortar o papel em formato 
triangular, como a forma de uma vela, ou 
seja, dois lados maiores e um lado menor 
(triângulo retângulo). Colocar um pouco 
de cola em um dos lados do palito, que 
deve ter o tamanho do comprimento da 
vela, e pressionar o papel suavemente. 
Com a vela pronta, você deve fixá-la no 
centro da cabaça, o que pode ser feito 
com cola, vela derretida, massinha para 
modelar ou pedaço de rolha. 

Sugestão de dinâmica: a atividade deve ser realizada em espaços abertos, 
que possuam águas represadas, como pequenos lagos ou mesmo uma 
piscina. Com os barcos na água, movidos pela força do vento, o professor 
poderá sugerir algumas brincadeiras, como a competição entre eles. 

O barco pode ser 
também constru-
ído na casca de 
noz ou de outros 
frutos secos que 
possuam a cas-
ca rija. Como 
contém materiais 
menores, o expe-
rimento poderá ser 
realizado na sala de 
aula, usando, como 
recurso, uma bacia 
com água e um 
ventilador. 

Sugestão para experimento e atividade

•	Sr.	capitão
O objetivo é construir um barco movido a vela, para demonstrar às crianças 
como as antigas civilizações utilizavam a energia dos ventos na navegação. 

 A obra de Arquimedes exemplifica os avanços desse período. O cientista 
grego criou alavancas e mecanismos para movimentar objetos muito pesados, além 
de ter descoberto o princípio da hidrostática. O uso de dispositivos mecânicos tornaria 
possível a utilização da força extraída de todas as formas de energia conhecidas, 
uma transformação que pode ser percebida já na idade média, com a ampla utilização 
das rodas d’água e o desenvolvimento da ideia dos moinhos de vento, levada ao 
continente europeu no século XII pelos que retornavam das cruzadas e aplicada nas 
indústrias têxteis, madeireiras e metalúrgicas. 

A palavra energia teve 
origem na antiguidade, na 
metafísica de Aristóteles, 
filósofo da lógica, a partir 
da terminologia grega 
energeia, que significa 
ato – no dicionário clássico 
grego expressa força, algo 
que atua, que transforma, 
que movimenta.

Materiais:
• Metade da casca de 

um coco pequeno
• Papel a escolha

• Palito
• Cola 
• Tesoura

• Massinha de modelar
• Vela
• Rolha

1

2

3
4
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•	Estimule	a	imaginação
A atividade é baseada em um jogo clássico, em que a proposta é representar a 
imagem, por meio de alguma ação, como o desenho ou a brincadeira de mímica. 

Objetivo: o objetivo, como o próprio nome indica, é desenvolver a imaginação. 
Afinal, ela é uma das responsáveis pela evolução da personalidade e das descobertas, 
como as habilidades, além da importância dessas habilidades para trabalhar 
emoções e ampliar o olhar, sobre o mundo, para o mundo. A atividade é também 
inclusiva e permite maior interatividade das crianças com deficiência auditiva.

Sugestão de dinâmica: dividir a turma em grupos. Cada um deles deverá elaborar 
perguntas, cujas respostas sugiram imagens da pré-história e da idade antiga, 
que possam ser representadas por meio de desenhos ou de mímica. Objetos 
que ilustrem épocas ou situações são exemplos. Todas as perguntas deverão 
ser colocadas em um recipiente, misturadas e sorteadas entre os grupos. O jogo 
começa a partir dessa ação: um grupo pergunta e outro responde. 

Idade moderna

 É o ano de 1769, na idade moderna, com a criação da máquina a vapor por 
James Watt, que marca o início do desenvolvimento tecnológico das sociedades e 
a Revolução Industrial. A invenção, baseada nos princípios da termodinâmica, que 
convertia energia térmica em energia mecânica, passou a ser usada para movimentar 
navios e locomotivas, além de contribuir para o desenvolvimento de atividades 
como serrarias e drenagens. Entretanto, a ideia de Watt foi uma evolução de outras 
máquinas a vapor que surgiram alguns anos antes. Em 1968, Thomas Severy, 
engenheiro militar inglês, havia criado um motor para ser utilizado dentro das fábricas, 
dando, assim, um passo também importante para a Revolução Industrial. Thomas 
Newcomen, alguns anos depois, projetou uma nova máquina para as minas de carvão.  
O modelo proposto por ele funcionou durante muito tempo, até surgir a invenção de 
Watt, com maior aprimoramento mecânico, que transformava o movimento alternado 
e linear do êmbolo em movimento giratório. Nessa época, teve início a utilização, em 
grande escala, de combustíveis fósseis. O carvão mineral foi o primeiro deles, ao 
substituir a lenha e ser usado na combustão direta para a produção de vapor.
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Sugestão para atividades

•	Sanfona	literária
O acordeão é um instrumento musical alemão, conhecido popularmente 
no Brasil como sanfona, muito executado nas composições nordestinas. 
A atividade aqui descrita foi inspirada nos foles, as dobras do instrumento 
que permitem que ele se expanda e se contraia. Para simulá-los, você deve 
fazer dobras em uma ou mais folhas, e iniciar a história da energia a partir da 
primeira delas – escrevendo uma ou duas frases –, que deverá ser continuada 
pelos alunos, individualmente, em cada dobra, de maneira que o próximo saiba 
apenas o que foi dito pelo anterior, sem ter acesso às informações que deram 
início à narrativa. 

Objetivo: trabalhar a produção de textos e a coerência, além da fixação de 
conteúdo. O objetivo final é avaliar a coerência das informações na construção
do texto, a partir do conteúdo sobre o tema, já trabalhado anteriormente.

Sugestão de dinâmica:
o professor entrega a sanfona com 
a frase inicial para o primeiro alu-
no, da primeira fileira, que deverá 
complementar a frase sugerida por 
ele e depois passar para o colega 
logo atrás, até chegar ao final. O 
último aluno passará então para 
o colega da fileira ao lado, que 
continuará com o que está à frente 
dele, até que todos contribuam com
a construção do texto.

•	Locomotiva	reciclada
Nessa atividade, cada criança deverá construir uma locomotiva com a utilização 
de material reciclado, como caixas, rolos de papel, garrafas PET, tampinhas
e outros que fazem parte do dia a dia. 

Objetivo: além de despertar para a criatividade, a atividade reforça a 
importância de ações, como a reciclagem, para a conservação do planeta
e enfatiza a necessidade de uma maior consciência ecológica. 

Sugestão de dinâmica: a atividade deverá ser realizada em sala de aula. 
Após a criação da locomotiva, cada criança deverá produzir um texto 
contextualizando a época em que surgiu esse meio de transporte, a forma de 
energia utilizada para a movimentação dele e a influência do sistema para o 
desenvolvimento das sociedades. Ainda, por meio de operações matemáticas, 
pode-se estimar a produção de resíduos na escola ou na cidade, de acordo 
com cada realidade.
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    Depois da criação da máquina a vapor, que impulsionou o desenvolvimento 
industrial, outras invenções marcaram também, na idade contemporânea, transformações
no uso da energia. Ainda no início do século XIX, ocorre o desenvolvimento do conceito 
de energia, da concepção da ideia de campo magnético e de campo elétrico, com a 
energia passando a ser relacionada aos campos físicos e a interligar os fenômenos 
térmicos, eletromagnéticos e mecânicos. Em 1800, o físico italiano Alessandro Volta inventa 
a primeira bateria elétrica, a pilha. O dinamarquês Hans Christian Oersted percebe, em 
1820, que existe uma forte relação entre condutores elétricos e materiais magnéticos, 
em especial a bússola, despertando para o desenvolvimento do eletromagnetismo. Na 
mesma época, Andre-Marie Ampère, na França, amplia o conhecimento sobre a relação 
entre carga elétrica em movimento e magnetismo. E, no ano seguinte, Michael Faraday, 
físico e químico inglês, expõe a ideia de campo elétrico e de campo magnético.
 
 Em 1826, na Alemanha, o físico e matemático George Simon Ohm, define as 
relações entre as grandezas essenciais para a eletricidade: potência, tensão, corrente 
e resistência, de acordo com a Lei de Ohm. Essas descobertas contribuem para a 
formulação da teoria eletromagnética do escocês James Clerk Maxwell, que justifica as 
relações existentes entre eletricidade e magnetismo e prevê também a existência das 
ondas eletromagnéticas – mais tarde confirmadas pelo físico alemão Heinrich Rudolf 
Hertz –, que permitiram o desenvolvimento de dispositivos, como celulares e GPS, além  
de aparelhos como televisores e rádios. 
 

 A eletricidade foi aplicada pela primeira vez 
nas comunicações, com a criação do telégrafo, em 
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Idade 
contemporânea
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Sugestão para atividades

•	Desenlace
A atividade é uma forma de se encontrarem soluções sobre as questões 
relacionadas à eficiência energética e à preservação dos recursos naturais.

Objetivo: fortalecer a visão de responsabilidade, o conteúdo e a união do grupo.

Sugestão de dinâmica: cada aluno deverá escrever uma questão sobre energia, 
como uso indevido, escassez dos recursos naturais, emissão de CO2 e outros 
poluentes, etc. Assim que todos terminarem de escrever, deverão dobrar a folha 
cuidadosamente e colocar o papel em um recipiente. Misture todos os papéis e 
redistribua as folhas entre os participantes. Todos devem ler o conteúdo do papel 
recebido, sem tirar conclusões.

O professor deverá, então, propor uma reflexão sobre o assunto e, em seguida, pedir 
para que cada aluno fale sobre a questão recebida e apresente uma solução. Os de-
mais participantes não devem opinar ou fazer comentários. Destaque a importância 
sobre o olhar do outro, explicando 
como pode ser possível encon-
trar a solução para um problema 
a partir do ponto de vista de outra 
pessoa que não está envolvida 
diretamente com a situação. Para 
finalizar, o grupo escolherá as 
melhores soluções apresentadas 
e deverá elaborar um conjunto de 
sugestões viáveis, que contribu-
am para um futuro sustentável 
do planeta.

•	Bingo	eficiente
Uma releitura do jogo tradicional, com a substituição dos números por palavras 
relacionadas à eficiência energética.

Objetivo: fortalecer o conteúdo e a socialização.

Sugestão de dinâmica: o professor deverá criar diferentes cartelas, com pa-
lavras que sugiram ações para o uso eficiente de energia, como utilizar de 
maneira eficiente aparelhos – geladeiras, chuveiros elétricos, televisores etc. 
– ou formas de iluminação mais eficiente. Cada cartela deverá representar um 
aparelho, com palavras que apresentem uma ou mais ações. Por exemplo, a 
geladeira: não armazenar alimentos quentes, não pendurar roupas para secar 
na serpentina etc. Todas as palavras das cartelas deverão também ser escritas 
em tiras de papel, 
dobradas, colo- 
cadas em um re-
cipiente, mistura-
das e sorteadas. 
Vence quem com-
pletar primeiro a 
cartela. Ao final, 
cada criança de-
verá falar sobre 
a ação da cartela 
que tem, fazendo 
uma reflexão so-
bre a importância 
da iniciativa para 
a sustentabilidade 
do planeta.
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•	Julgamento
A atividade tem como proposta a simulação de um julgamento sobre o uso 
eficiente de energia. O réu poderá ser a cidade onde a escola está localizada,
a própria escola ou a casa dos alunos participantes. Será julgada a forma como
a energia é utilizada nesses locais. 

Objetivos: estudar e debater o tema, conduzindo todos os participantes a tomar 
decisões. Desenvolve ainda a argumentação, o senso crítico, além de exercitar
a expressão e o raciocínio.

Sugestão de dinâmica: o professor deverá sortear um juiz, para dirigir e 
coordenar o andamento do júri, e definir a pena, um advogado de acusação, 
que irá formular as acusações contra o réu, um advogado de defesa, para 
responder a essas acusações, testemunhas, para falar a favor do réu ou 
contra ele – colocando em evidência as contradições e enfatizando os argumentos 
importantes – o corpo de jurados, que ouve todo o processo e vota entre culpado 
e inocente – deverá ser constituído por número ímpar (3,5,7...). O público será 
representado por dois grupos, o de defesa e o de acusação, que, durante
o processo preparatório do julgamento, ajudam os advogados a elaborar os 
argumentos. 

Como funciona: após a orientação para os participantes e a preparação do júri, 
o juiz abre a sessão. O advogado de acusação faz a explanação, destacando 
os motivos pelos quais o réu é acusado. O advogado de defesa apresenta os 
argumentos que possui e devolve a palavra ao advogado de acusação.
É convocada a testemunha da acusação, questionada pelos dois advogados. 
Em seguida, o advogado de defesa reforça os próprios pontos argumentativos 
e convoca a testemunha dele, que também deverá ser questionada pelos dois 
advogados. Finalizada essa etapa, o júri se reúne para decidir a sentença, 

enquanto o público avalia e debate os pontos positivos e negativos da atuação 
dos advogados. Depois do veredito apresentado pelo júri, o juiz finaliza a sessão, 
informando sobre a decisão e instituindo a pena. Ao final, deverá ser elaborado 
pela turma um relatório, com destaque para os principais pontos argumentados.

A atividade pode também ser realizada em outro formato, com dinâmica bastante 
simples. A turma deverá ser dividida em dois grupos. Um será responsável pela 
acusação e o outro, pela defesa, tendo o professor como mediador, para orientar 
e sugerir ações. No decorrer do julgamento, é feita uma inversão: os alunos que 
fazem parte da acusação deverão agora fazer o papel da defesa e vice-versa. 
Nesse formato é possível perceber a visão do outro e ampliar, dessa maneira, 
o conhecimento.
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•	Interrogação
Uma atividade para testar o conhecimento. Possui também como proposta           
o fortalecimento do conteúdo e a socialização.

Sugestão de dinâmica:
o professor deverá elaborar perguntas sobre eficiência energética, escrevê-las se-
paradamente em tiras de papel, dobrá-las e colocá-las em um recipiente, como um 
saquinho de pano, por exemplo, e levar para a sala de aula um aparelho de som: 
ele é que irá conduzir o ritmo da atividade. O objetivo é circular o saquinho com as 
perguntas entre os alunos enquanto a música é executada. Quando a música 
é interrompida, quem está 
com ele deverá escolher 
uma pergunta e respondê-
-la. Se acertar, a brincadeira 
continua, e a música volta a 
ser executada até ser nova-
mente interrompida. Quem 
errar a resposta deverá pa-
gar uma prenda, como abra-
çar todos os colegas, cantar 
uma música e dançar, re-
presentar um personagem, 
pular com um pé só, etc. A 
brincadeira acaba quando 
todas as perguntas forem 
respondidas. 

•	Em	miniatura
Por meio de uma maquete, é possível ter o domínio visual de todo conjunto 
espacial sobre a sua temática. A proposta da atividade é a criação de uma 
maquete com a representação de uma casa inteligente, utilizando-se, para 
a construção, de materiais e recursos que tenham como resposta final o uso 
eficiente de energia.

Objetivo: pesquisar, contextualizar e apresentar temas e conteúdos relacionados 
à eficiência energética, desenvolver a oralidade dos alunos por meio da 
apresentação dos próprios trabalhos, estimular a criatividade e fortalecer
o conteúdo.

Materiais: para representar as metodologias construtivas, poderão ser usados 
diferentes materiais, como caixas de papelão, plástico transparente, canudinhos, 
tábuas de madeira, palitos de picolé, sementes de alpiste, potes plásticos 
reciclados, latas, areia, terra, palitos de bambu para churrasco, papel alumínio, etc.

Sugestão de dinâmica: a partir da definição do tema, a turma será dividida em 
grupos. Cada grupo poderá escolher até cinco itens da metodologia construtiva 
para compor a maquete. Para facilitar o processo de construção, o professor 
deverá oferecer breve orientação aos alunos, considerando o aproveitamento 
das fontes energéticas disponíveis na 
região. Ao final, as maquetes deverão 
ser expostas, e cada grupo deverá 
explicar o processo de construção da 
que fizeram. A atividade também deve-
rá ser transportada para a realidade, 
com as sugestões de metodologias 
construtivas realizadas na prática, 
em espaços alternativos das escolas, 
cidades ou residências dos alunos.
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Sugestão de metodologias construtivas:

• Posição estratégica: painéis fotovoltaicos estrategicamente posicionados 
para maior absorção de energia solar, evitando perdas direcionais. 

• Painel bioconstrutivo: funciona como um filtro natural de luz. O uso do 
painel de bambu sob a pele de vidro transparente, reduz a temperatura 
interna em até 90%, tornando o ambiente mais agradável.

• Aproveitamento de água de chuva: filtragem e tratamento da água da chuva 
e utilização dela com fins não potáveis. Poderá, por exemplo, abastecer           
o sistema de irrigação das plantas e jardins. 

• Telhado verde: telhados verdes são uma solução arquitetônica para retardar 
a drenagem pluvial, são, ainda, ótima solução termoacústica, atuando como 
isolante, evitando a transferência de calor, frio e ruído para o interior das 
edificações. Dessa forma, minimizam gastos energéticos com aquecimento 
e refrigeração para climatização do local. 

• Jardim vertical: paisagismo vertical aumenta em até 40% a umidade do ar 
e diminui 25% o calor do ambiente. Possibilita uma sensação de amplitude 
de espaços mais restritos e diminui a poluição sonora, pois as plantas 
funcionam como revestimento acústico.

• Iluminação natural tubular: o sistema de iluminação natural tubular transfere  
a luz solar para o interior de qualquer divisão ou espaço com perda mínima 
de intensidade, mesmo em dias nublados e mais escuros. 

• Sistema de filtragem de águas cinzas: as águas residuais não industriais 
e derivadas de processos domésticos são chamadas de águas cinzas.    
Com tratamento adequado, é possível reaproveitá-las.

• Brises em madeira de reflorestamento legalizado: os brises barram 
a incidência da radiação solar antes que ela atinja a fachada e, 
consequentemente, o ambiente interno, reduzindo o calor recebido.

Futuro
 Com o crescimento populacional, a demanda por energia é cada vez maior, 
provocando aumento da poluição e, como consequência, o esgotamento mais rápido 
dos recursos naturais. O mundo está em alerta para o desenvolvimento de tecnologias 
que permitam a utilização de energias mais limpas, provenientes de fontes renováveis, 
com o objetivo de acelerar a redução das emissões globais de gases de efeito estufa.  

 Dentre os combustíveis fósseis, o gás natural é o mais limpo: emite cerca 
de 50% menos CO2 que o carvão e 40% menos que o petróleo, causando, por esse 
motivo, impacto menor ao meio ambiente. Além disso, desde a década de 1980, com 
a tecnologia do ciclo combinado, operação conjunta de turbinas movidas a gás e a 
vapor, houve aumento da eficiência no processo de geração, o que permite às usinas 
termelétricas produzir mais energia elétrica com a mesma quantidade de gás natural. 
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 A fonte preferencial para produção de eletricidade no Brasil é a hídrica, mas 
outras, como a eólica e a solar, já abastecem cidades inteiras, ilustrando a importância 
de investimentos em tecnologias mais avançadas, que contribuam com a viabilização de 
um crescimento econômico sustentável, ancorado na boa gestão dos recursos naturais e 
energéticos, para a construção das cidades inteligentes no futuro. O país, cada vez mais, 
caminha nessa direção.

 Tão importante quanto a redução no uso de combustíveis fósseis, a aplicação do 
conceito de eficiência energética, com a sustentação de uma consciência em que o consumo 
eficiente de energia esteja incorporado às ações do cotidiano, contribui também, e muito, 
para minimizar os impactos causados. São ações como essas que permitirão um planeta 
sustentável, até que a ampla utilização de energias renováveis esteja assegurada, tornando 
possível um maior controle climático e o equilíbrio dos ciclos naturais. 

Muitas fontes de energia, como hidráulica, de biomassa, eólica, de combustíveis 
fósseis e dos oceanos, são formas indiretas de energia solar. Além de ser convertida 
diretamente em energia elétrica, por meio de efeitos sobre determinados materiais 
– dentre os quais, se destaca o fotovoltaico –, a radiação solar pode ser utilizada 
diretamente como fonte de energia térmica, para aquecimento de fluidos e ambientes
e para geração de potência mecânica ou elétrica.

Sugestão de dinâmica: dividir a turma em duplas e fazer dois círculos, um 
de frente para o outro, de pé. O círculo de dentro fica parado no lugar inicial 
e o de fora gira para a esquerda, ao sinal do professor, e para na próxima 
dupla. O movimento deve ser repetido até que todas as duplas tenham feito 
uma reflexão sobre o assunto e o círculo de fora volte novamente para
o par inicial. Depois desse trabalho, deverá ser realizado um plenário, com
a mediação do professor, para que os alunos apresentem as conclusões
a que chegaram, tirem dúvidas e complementem ideias.

Observação: o tema deverá ser preparado com antecedência pelo 
professor, e os alunos deverão pesquisar e fazer leituras prévias.

Avaliação: o que descobrimos sobre o assunto? A quais conclusões 
chegamos a partir do conhecimento do tema?

Sugestão para experimento e atividade

•	Roda	Viva
O objetivo da atividade é debater o tema energias renováveis ou energias 
limpas, como alternativa energética para o futuro do planeta, desenvolvendo-o 
de forma participativa, com o envolvimento de todos os alunos. Fortalece ainda 
propriedades, como as de expor e de ouvir.
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•	Uma	usina	de	ondas
O experimento utiliza materiais de baixo custo ou que podem ser reaproveitados 
e tem como objetivo simular o movimento das ondas e marés para geração de 
energia elétrica.

Material

• Reservatório – bacia grande, caixa plástica retangular ou aquário, com 
aproximadamente 60 cm de comprimento, 30 cm de largura e 30 cm de altura. 

• Flutuador – boia, que poderá ser feita com palito de picolé e uma bola de 
isopor, bola ou patinho de borracha, garrafinha de iogurte vazia e pedaço       
de arame (aproximadamente 50 cm). A boia de um filtro, de uma caixa d’água 
inativa ou de uma descarga sem uso também pode ser reaproveitada.

• Pá de movimentação – tábua de MDF, pá de lixo plástica, presa a um palito    
de picolé ou objetos que criem ondas na água ao serem movimentados. 

• Bobina – fio esmaltado de cobre, quatro super-ímãs, uma seringa, duas lâmpadas 
de LED de qualquer cor. Pode-se utilizar um multímetro no lugar dos LED.

Forma de montar

• Flutuador – prender a boia, escolhida no palito e fazer uma pequena argola na 
extremidade do arame passando o cabo da boia por ela. Deixe uma pequena 
folga para uma boa movimentação do conjunto e prenda a outra extremidade 
do arame no meio de um suporte que ficará apoiado nas bordas do recipiente. 

• Bobina – para fazer uma bobina, é preciso enrolar o fio na seringa (antes, retire 
o êmbolo), dando muitas voltas para que ele fique bem volumoso, deixando 50 
cm antes e 50 cm depois de enrolar. Envolva a bobina com fita adesiva para 
protegê-la. Conecte os LED, um com o outro, ligando a perna mais curta de um 
com a mais longa de outro e vice-versa. Depois, raspe as pontas do fio (5 cm) 
que não foram enroladas e conecte-as aos dois lados do LED. Insira os ímãs    
e recoloque o êmbolo.

• Usina – fixe o êmbolo da bobina perpendicularmente à ponta contrária do 
flutuador. Prenda a seringa na parede superior interna do recipiente e fixe 
o suporte do flutuador com fita adesiva nas bordas dele. Prenda a pá num 
suporte móvel que se apoiará nas bordas do recipiente no lado oposto da 
bobina e coloque água no recipiente até um pouco abaixo do flutuador, 
mantendo a boia levemente inclinada para baixo.

Experimento
Movimente a pá rapidamente de um lado para o outro gerando ondas que 
movimentarão o flutuador. O flutuador deslocará o êmbolo fazendo com que 
os ímãs entrem em contato com a bobina, criando uma corrente elétrica que 
acenderá os LEDs.

Uma pequena modificação na construção da bobina permite uma experiência 
bem bacana. Ao inserir os ímãs na seringa, não recoloque o êmbolo. Em 
vez disso, posicione o polegar no lugar e balance a bobina rapidamente de um 
lado para o outro: as luzes irão se acender alternadamente. Pronto, você tem 
energia! Sabe como isso funciona? Quando passamos um ímã por dentro de 
uma bobina de fio de cobre, 
fazemos os elétrons da-
quele fio se movimentarem, 
causando uma corrente elé-
trica. Usamos a nossa pró-
pria energia, ao balançar 
a mão, para movimentar 
o ímã (energia cinética), 
que gera a energia elétrica, 
acendendo, assim, os LED, 
por meio da indução eletro-
magnética. 
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•	Caixa	criativa
Caixa criativa é uma atividade que acompanha toda a trajetória da energia 
no tempo. Tem como proposta uma releitura dessa história, em diferentes 
formatos, de acordo também com a evolução do homem. Os trabalhos deverão 
ser guardados na caixa e expostos ao final da brincadeira. Cada criança deverá 
ter a própria caixa. Sugerimos a utilização de caixas de sapato, de camisas ou 
similares, feitas com papel reciclado. Na página seguinte, você vai encontrar uma 
ilustração, com o nome do projeto e o espaço para preenchimento dos nomes   
do aluno e do professor, para que cada uma seja personalizada.

Objetivo: trabalhar a coerência e a construção lógica. De acordo com os 
Parâmetros Curriculares Nacionais, “formar um leitor competente supõe formar 
alguém que compreenda o que lê; que possa aprender a ler também o que não 
está escrito, identificando elementos implícitos; que estabeleça relações entre 
o texto que lê e outros textos já lidos; que saiba que vários sentidos podem ser 
atribuídos a um texto; que consiga justificar e validar a sua leitura a partir da 
localização de elementos discursivos que permitam fazê-lo”. 

Sugestão de dinâmica: 
Na primeira etapa, a ideia é que as crianças representem os modos de vida do 
homem na pré-história, a partir da descoberta do fogo, por meio de desenhos 
com traços simples, em referência às pinturas rupestres. 

Na segunda etapa, deverão contextualizar, com desenhos e textos, as diferentes 
formas do uso de energia na idade antiga e na idade média. Sugerimos o formato 
de histórias em quadrinhos.

Na terceira etapa, as formas de utilização da energia na idade moderna 
e na idade contemporânea deverão ser destacadas por meio de imagens 
representativas das épocas, que deverão ser veiculadas, obedecendo-se 

a uma ordem cronológica, por meio de um suporte à escolha do aluno, 
como cartazes ou Powerpoint, para serem apresentados no projetor, por 
exemplo. A atividade deverá ser realizada em casa e apresentada na sala de 
aula, onde cada aluno deverá contar essa história, para toda a turma, salientando 
as invenções que foram, na opinião dele, as mais importantes para a evolução da 
humanidade e a forma de energia utilizada para o funcionamento delas. 

Na quarta etapa, deverá ser representada toda a trajetória da energia ao 
longo dos anos, a evolução da humanidade, por meio de invenções que 
possibilitaram esse progresso, as consequências do uso indiscriminado dos 
recursos naturais para que ele acontecesse, enfatizando a importância do uso 
consciente da energia para que a humanidade possa continuar o processo 
evolutivo, garantindo a sobrevivência das gerações futuras. Sugerimos, como 
forma de representação, a criação de cenários que remetam a cada época, 
construídos com massinha de modelar, barro ou papel-machê. Esses cenários 
poderão ser posteriormente fotografados ou filmados e transformados em um 
pequeno filme, com roteiro também elaborado pelos alunos, contando essa 
história, de acordo com o olhar e a percepção de cada um.
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• A principal característica da energia é a conservação. Ou seja, ela não pode 
ser criada, não pode ser destruída, só pode ser transformada. Por isso, assume 
diferentes formas, as principais estão divididas em duas categorias: potencial e cinética. 
A energia potencial é a armazenada para a realização de um movimento. As formas 

de energia classificadas nessa categoria são a química, armazenada nas ligações 
de átomos e moléculas; a mecânica, nos objetos em tensão; a nuclear, no núcleo 
dos átomos; e a gravitacional, que pode ser medida em função da altura de um 
objeto. Já a energia cinética é a do movimento, representada pela energia radiante – 
eletromagnética – que viaja em ondas transversais; pela térmica, produzida por meio 
da vibração de átomos e de moléculas; pela cinética, armazenada no movimento dos 
objetos; e a sonora, que surge a partir de ondas longitudinais.

• Dentre as principais unidades usadas para medir energia elétrica, estão a tensão (U) 
– ela  mede a força que impulsiona os elétrons, expressa em volts (V) –, a corrente (I), 
que faz a medição do movimento ordenado dos elétrons, expressa em ampère (A), a 
resistência, que determina a dificuldade oferecida pelos materiais para passagem de 
corrente elétrica, expressa em ohm (Ω), a potência, que calcula o trabalho efetuado por 
unidade de tempo, expresso em watt (W) e a energia (E), que avalia a potência elétrica 
utilizada no tempo (t), expressa em Wh – como é uma unidade muito pequena, é mais 
comum a expressão dela no formato kWh.

• Por falar em formas para se medir a energia, você sabe como é determinado o valor da 
sua conta? Ela é a soma da energia consumida por todos os aparelhos que você tem em 
casa. Todos eles possuem uma potência, que é expressa em watts (W), e, quanto mais 
tempo ligados, maior é o consumo de energia elétrica. Para fazer esse cálculo e desco-
brir se eles estão funcionando de maneira eficiente, aplique a seguinte expressão: k = t 
x p / 1.000, em que k = quilowatt/hora, t = tempo que o produto permanece ligado e p = 
potência do aparelho, que pode ser encontrada nos manuais e etiquetas. Simule uma 
situação, como o consumo do chuveiro elétrico, um dos aparelhos que gasta mais ener-
gia. Se ele tiver uma potência de 4.000 watts, por exemplo, e for usado durante 10 minutos 

Para aperfeiçoar 
o conhecimento
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por dia – tempo que corresponde a 300 minutos ou 5 horas mensais –, o cálculo ficaria 
assim: k = 4.000 x 5 / 1.000 = 20.000 / 1.000 = 20. Ou seja, seu consumo será de 20 kWh 
durante os 30 dias. O custo em dinheiro é calculado pela multiplicação do valor consumi-
do no período, pelo valor do kWh, que está identificado em sua conta de energia.

• Energia primária é aquela que pode ser extraída ou capturada diretamente das fontes 
disponíveis na natureza, que podem também ser transformadas em energia secundária, 
com a geração de um produto energético, como a eletricidade, por exemplo. 

•  Essas fontes de energia disponíveis na natureza são classificadas como renováveis e 
não renováveis. As renováveis derivam-se de processos naturais que são constantemente 
repostos, como o ciclo da água. Já as não renováveis dependem de processos de 
formação geológica e necessitam de um longo período para serem formadas, como      
os combustíveis fósseis. 
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• http://meioambiente.culturamix.com/poluicao/crescimento-populacional-e-meio-ambiente
• http://www.aneel.gov.br/programa-eficiencia-energetica
• http://conexaomeioambiente.blogspot.com.br/2012/01/o-que-significa-selo-verde.html
• http://folhadomeio.com.br/publix/fma/folha/2007/08/borbo180.html
• http://www.meioambientenews.com.br/conteudo.ler.php?q%5B1%7Cconteudo.

idcategoria%5D=51&id=14097

• http://exame.abril.com.br/revista-exame/aonde-o-futuro-ja-chegou/
• https://infopetro.wordpress.com/2013/12/02/casas-inteligentes-elemento-chave-do-

setor-eletrico/
• http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/v_en/Mesa4/10.pdf
• http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2015/05/mesmo-sem-chip-local-

industria-de-led-cresce-com-crise-energetica.html
• http://leomatefisica.webnode.com.br/news/a%20matematica%20na%20antiguidade%20

(%20pre-historia,%20egito%20antigo,%20mesopotâmia%20e%20grecia%20antiga%20)/
• http://web.ccead.pucrio.br/condigital/mvsl/linha%20tempo/Arquimedes/pdf_LT/LT_

arquimedes.pdf
• http://www.comofazeremcasa.net/barquinho-para-crianca-passo-a-passo/
• http://www.xalingo.com.br/conexao/2015/08/12/aprendendo-sobre-as-locomotivas-com-

brinquedos-de-material-reciclado/
• http://www.icfconstrutora.com.br/casa-inteligenteicf/sustentabilidade
• http://www.ecoeficientes.com.br/o-que-e-e-como-fazer-um-telhado-verde/
• http://www.aecweb.com.br/cont/m/rev/brises-controlam-incidencia-de-luz-e-garantem-

conforto-termico-a-edificacao_9317_0_1
• http://www.artdeviejardinsverticais.com.br/paisagismo.html
• http://www.wlpga.org/wp-content/uploads/2015/10/WLPGA-EE-PDF-BR.V1.pdf
• http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/03-energia_solar(3).pdf
• https://www.youtube.com/watch?v=x_DD1mwxg3o
• https://www.youtube.com/watch?v=boTV-hqdgUw
• https://www.youtube.com/watch?v=fz6gPAIfwks
• https://www.youtube.com/watch?v=4A63cgEEqfA
• https://www.youtube.com/watch?v=oTgtvs8xB2I&list=PLiT 

znUhFFL89ABPhrA5cWLrl5qq0qMnf  
• https://www.youtube.com/watch?v=EzEw_Mg0rcU
• http://www.manualdomundo.com.br/2014/12/como-fazer-um-gerador-de-energia-com-

ima-em-casa/
• http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/consumo-energia-eletrica.htm
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