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FONTES DE ENERGIA
• As fontes diversas de energia encontradas na natureza, podem ser classificadas em duas
categorias básicas, do ponto de vista da manutenção e produção de cada uma delas. Uma fonte
de energia é dita renovável quando possui capacidade de reposição natural. As principais fontes
de energia renováveis estão associadas a manifestações da natureza, como luz solar e ventos.
Uma fonte de energia é dita não renovável quando não se repõe naturalmente, conhecida
também como fonte finita de energia. As principais fontes de energia não renováveis estão
associadas a armazenamento orgânico, como lixo reciclável e combustíveis fósseis.
• O petróleo é um exemplo de fonte de energia não-renovável.
• NOTA:
• Energia renovável sofre reposição natural, e por isso, não impacta o meio ambiente.
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TIPOS DE ENERGIA
• Os recursos naturais renováveis e não renováveis são utilizados a fim de
produzir energia, adquirindo o produto bruto na natureza e o transforma
em energia para suprir muitas das necessidades humanas. Com isso, são
manifestos vários tipos de energia ao nosso redor, e os principais são a
energia mecânica, a energia térmica, a energia elétrica, a energia
química e a energia nuclear.
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• A energia mecânica é uma forma de energia atribuída à produção de
trabalho em um corpo através da resultante de forças externas atuantes
sobre o mesmo. Desta forma, se um corpo sofre a ação de uma força
externa (ou uma resultante de forças), ele adquire energia mecânica. A
energia mecânica pode ser armazenada em um estado inercial, o que
corresponde ao que chamamos de energia potencial, e desenvolvida em
forma de movimento, o que corresponde ao que chamamos de energia
cinética.
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Numa montanha-russa, por exemplo, quando o carrinho se encontra no ponto mais alto do trilho, ele
possui energia armazenada (potencial). No momento em que parte do repouso, essa energia é
transformada e desenvolvida na forma cinética.

A energia mecânica é a soma da energia potencial com a energia cinética desenvolvida.
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A energia térmica, também chamada de energia interna, é definida como
sendo a soma da energia cinética e potencial associada a átomos e moléculas
constituintes da matéria, que apresentam movimentos aleatórios de
translação, rotação e vibração, chamados de agitação térmica. A variação de
energia térmica de um sistema é o que conhecemos em nosso cotidiano
como sendo o calor.
• A transferência de calor entre sistemas físicos geralmente acarreta um
aumento (ou redução) na sua agitação molecular, produzindo um aumento
(ou redução) da energia térmica. A medida do grau de agitação molecular
de um corpo é o que costumamos chamar de temperatura do corpo. Desta
forma, corpos que recebem calor sofrem aumento de temperatura, e
corpos que perdem calor sofrem redução de temperatura.
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• A energia elétrica é uma forma de energia associada à diferença de
potencial elétrico entre dois pontos distintos do espaço, que por sua vez,
é a capacidade de cargas elétricas em movimento produzir trabalho. A
aplicação de uma diferença de potencial entre dois pontos de um
condutor gera uma corrente elétrica entre seus terminais, e dá origem
ao que entendemos como energia elétrica. Atualmente a energia elétrica
é a principal fonte de energia do mundo, e geradora de outras formas de
energia, como a energia mecânica e a energia térmica.
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• As hidrelétricas são as
principais fontes de
energia elétrica no
Brasil e no mundo.
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• A energia química é uma forma de energia armazenada em todas as matérias
com ligações químicas, e é liberada a partir da quebra dessas ligações. Por
estar contida em determinados corpos, a energia química também p
• Para haver a libertação dessa energia, é preciso que ocorra uma ação
contundente sobre a matéria, alterando as propriedades das ligações químicas
da mesma. Por exemplo, para liberação de energia química contida nos
alimentos, é preciso que sejam processados com mecanismos reagentes
eficazes para quebra das ligações químicas. É por isso que se recomenda
mastigar bem os alimentos, para que estejam em boas condições de reação, e
a ingestão de água com freqüência, para manutenção dos sucos gástrico de
nosso organismo, que reagem quimicamente com os alimentos ingeridos,
provocando a liberação de energia química para o nosso corpo humano. ode
ser considerada uma energia potencial.
9

• A energia química também se faz muito presente em fontes não renováveis,
como petróleo e carvão mineral, e também precisam ser processados
adequadamente para otimizar a liberação de energia química, e com isso,
sua eficaz utilização
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• A energia nuclear, também chamada de energia atômica, é uma forma de
energia que está associada a ligações nucleares fortes e fracas existentes
nos núcleos atômicos. A quebra dessas ligações, denominada fissão
nuclear promove liberação de energia térmica, que por sua vez, é
transformada em energia elétrica.
• O principal recurso não renovável utilizado na obtenção de energia
nuclear é o urânio. Em sua forma natural, o urânio não apresenta um
índice de radiação tão alto, porém seus isótopos (átomos com mesmo
número de prótons e número de nêutrons distintos) apresentam elevado
grau de radioatividade, pois por possuírem alto peso molecular, tendem a
emitir partículas nucleares para adquirirem estabilidade.
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Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) foi um químico francês que
enunciou em 1785 a Lei de Conservação das Massas, que em sua
homenagem recebeu o nome de Lei de Lavoisier. Esse cientista foi
considerado o pai da química moderna, e sua lei se baseia em inúmeras
experiências, onde as substâncias envolvidas eram pesadas antes e
depois da reação. Lavoisier verificou que a massa total do sistema
permanecia inalterada quando a reação ocorria num sistema fechado.
Com isso, concluiu que a soma total das massas das substâncias
envolvidas na reação (reagentes), é igual à soma total das massas das
substâncias produzidas pela reação (produtos). Portanto, num sistema
fechado a massa total permanece constante. Essa lei também é
conhecida pela famosa frase: “Na natureza nada se cria e nada se
perde.Tudo se transforma”.
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EXERCÍCIOS
1 - Classifique as seguintes fontes de energia como renováveis (R) ou
não renováveis (NR).
( ) Carvão Mineral ( ) Ventos ( ) Sol ( ) Petróleo ( ) Ondas de Marés
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2 - As fontes não renováveis podem es- gotar-se totalmente em prazos
variáveis, a pequeno, médio e longo prazo, de acordo com a extração,
consumo e disponibilidade da fonte de energia.Das alternativas abaixo, a
que dispõe apenas fontes renováveis de energia é:
a) biocombustíveis, petróleo e carvão mineral.
b) energia solar, energia eólica e urânio.
c) urânio, gás natural e energia hidrelétrica.
d) energia hidrelétrica, energia solar e biocombustíveis.
e) gás natural, energia eólica e energia solar.
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3 - A energia está presente na natureza em várias situações e, para cada
situação, associamos uma modalidade de energia. Marque a alternativa que
expressa corretamente a relação entre a modalidade de energia e as situações
abaixo, respectivamente:
I. Um corpo que se encontra parado no alto de uma montanha russa;
II. Um jogado de futebol correndo;
III. Uma mola esticada ou comprimida.
a) Energia cinética, energia potencial elástica e energia potencial gravitacional.
b) Energia potencial gravitacional, energia cinética e energia potencial elástica.
c) Energia potencial gravitacional, energia cinética e energia luminosa.
d) Energia cinética, energia cinética e energia potencial gravitacional.
e) Energia sonora, energia luminosa e energia química.
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4 - O princípio da conservação da energia afirma que:
a) A energia cinética de um corpo é constante.
b) A energia potencial elástica mais a energia cinética é sempre constante.
c) A energia não pode ser criada nem destruída, mas apenas transformada
em calor devido aos atritos.
d) A energia total de um sistema, isolado ou não, permanece constante.
e) A energia não pode ser criada nem destruída, mas apenas transformada
de uma modalidade para outra.
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5 - Sobre a energia mecânica de um corpo, podemos afirmar que:
a) é a soma da sua energia potencial e cinética.
b) depende apenas do referencial.
c) depende da aceleração do corpo.
d) é a soma da energia elétrica e luminosa.
e) depende apenas da velocidade do corpo.
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6 - Marque a alternativa que substitui corretamente os algarismos romanos
(I, II e III) por uma das seguintes modalidades de energia: química, cinética e
potencial elástica, respectivamente, encontradas no texto abaixo.
“A energia (I) alimentar é transferida dos músculos do índio para o arco,
sendo armazenada sob a forma de energia (II). A flecha, ao ser lançada,
ganha velocidade, isto é, transforma a energia (II) em energia (III). Ao
atingir o alvo, a flecha transfere parte de sua energia (III) para o alvo”.

a) Química, cinética e potencial elástica.
b) Cinética, química e potencial elástica.
c) Química, potencial elástica e cinética.
d) Cinética, potencial elástica e química.
e) Potencial elástica, cinética e química.
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CONVERSÕES DE ENERGIA
• Placas fotovoltaicas captam
energia solar, que é convertida
em energia elétrica.
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