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UNIDADE 01:A Energia não se destrói, nem se cria 

Discutir energia não é uma tarefa nada fácil. Se existisse uma forma única de energia na natureza isso seria um 

pouco mais fácil. Tudo o que fazemos no nosso dia a dia envolve, de alguma forma, energia. Existem diferentes 

fontes de energia no planeta e até fora dele. Temos o Sol, como fonte energética de luz e calor, temos a água 

que passa nas turbinas de uma hidrelétrica e através de seu movimento acaba gerando uma potência enorme 

de energia para o consumo humano, temos a energia térmica produzida pela queima de combustíveis, temos a 

energia contida nos alimentos, que nos permitem nutrir nossas células e mantê-las vivas etc. Temos energia 

para dar e vender. 

 

http://tinyurl.com/k5b4unj 

Em diferentes campos da ciência lidamos com a energia. Os biólogos, os químicos, os físicos, os engenheiros, 

diferentes profissões estudam um pouco sobre energia. É graças ao estudo e controle das diferentes formas e 

fontes de energia, que muitas descobertas têm sido realizadas. A energia é um conceito de vasta aplicação em 

diferentes ciências. A energia pode adotar diversas formas, podendo transformar-se em outra forma, embora 

não se crie nem se destrua, logo podemos dizer, de fato, que a Energia se conserva na Natureza. A esse 

princípio científico chamamos de Lei ou Princípio da Conservação da energia. 

Segundo o Princípio da Conservação da Energia...  
Na natureza, a Energia não pode ser criada e nem destruída, podendo, no entanto, ser 

transformada em outra. 

Segundo o Princípio da Conservação da Energia...  
Na natureza, a Energia não pode ser criada e nem destruída, podendo, no entanto, ser 
transformada em outra.  
No esquema abaixo, você pode notar, por exemplo, que quando uma planta realiza fotossíntese, ela aproveita a 
energia luminosa do Sol e de algumas moléculas dentro de suas células, para gerar outras moléculas que 
servirão de nutrientes para os seres vivos. Elas produzem várias moléculas de glicose (um tipo de açúcar muito 
importante para a alimentação dos seres). Quando um herbívoro (animal que se 13  

 
alimenta de plantas) a consume, ele utilizará essa energia acumulada nessas moléculas para gerar energia em 

sua própria célula que será usada em seus músculos para se locomover. Ou seja, parte da energia luminosa que 

penetra no planeta é convertida em energia química (glicose), que, por sua vez, convertida em energia 

mecânica (energia gerada com o movimento). 

http://tinyurl.com/k5b4unj
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Outro exemplo de transformação energética ocorre nas usinas hidrelétricas, como você pode ver abaixo. A 

água que se encontra represada armazena energia potencial. Ao abrir as compotas da usina, a energia potencial 

da água vai sendo convertida em energia cinética à medida que ela vai escoando pelos dutos. Ao entrar em 

contato com as turbinas, as mesmas começam a girar (se movimentando cada vez mais) dando origem à força 

eletromotriz induzida. 

ATIVIDADE 

1.Em relação à Fotossíntese realizada pelos seres clorofilados, temos um claro exemplo de Transformação de 
energia:  
(A) luminosa em mecânica  
(B) mecânica em química  
(C) química em luminosa  
(D) luminosa em química  
2.Na aula vimos que água que se encontra represada, armazena energia potencial. Ao abrir as compotas da 
usina, a energia potencial da água vai sendo convertida em outro tipo de energia à medida que ela escoa pelos 
dutos. Essa energia em que a energia potencial se converte, é conhecida como:  
(A) eletromotriz  
(B) cinética  
(C) luminosa  
(D) térmica 

UNIDADE 02: A FERMENTAÇÃO 

A fermentação é um processo bioquímico utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas, pães e outros alimentos 
que fazem parte da dieta brasileira. Como vimos na aula anterior, sabemos que os processos fermentativos 
resultam da atividade de micro-organismos. No entanto, é importante não confundir o fermento biológico com 
o fermento químico. O fermento biológico apresenta micro-organismos que são importantes para a realização 
do processo fermentativo enquanto que pós químicos que atuam como fermentos não apresentam micro-

http://tinyurl.com/lt9gcyo
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organismos e servem apenas para produzir gases por reações químicas simples. Abaixo temos um rótulo de 
fermento químico, sem agentes vivos em sua composição.  
Quando tratamos de agentes biológicos de fermentação, diferentes organismos podem provocar a fermentação 

de diversas substâncias. O gosto rançoso da manteiga, por exemplo, se deve a formação de ácido butírico 

causado pelas bactérias que fermentam gorduras. Já as leveduras fermentam a glicose e as bactérias que 

azedam o leite fermentam a lactose. 

Em geral, quando se fala em indústria alimentícia, tanto a fermentação alcoólica quanto a láctica são 
interessantes. No caso da fermentação alcoólica, por exemplo, o homem se apropria até hoje de dois produtos 
dessa fermentação: o álcool 23  

 
etílico empregado há milênios na fabricação de bebidas alcoólicas, e o gás carbônico importante na fabricação 

do pão, um dos mais tradicionais alimentos da humanidade. Mais recentemente tem-se utilizado esses fungos 

para a produção industrial de álcool combustível. 

A fermentação alcoólica é realizada por um fungo unicelular, também chamado de levedo de cerveja ou 
fermento de padaria, cientificamente chamado de Saccharomyces cerevisiae. Essa levedura é utilizada na 
fabricação de diferentes bebidas alcoólicas e não apenas a cerveja como alguns pensam. Através desse 
processo fermentativo bebidas como vinho, cachaças, vodkas e saquês também são produzidas. Basicamente o 
que difere cada uma dessas bebidas é o tipo de substrato , ou seja, o tipo de nutriente que o micro-organismo 
utiliza na fermentação. Por exemplo, no caso da cerveja o substrato mais comum é a cevada. Ocorre então a 
fermentação da cevada pelas leveduras. No caso da vodka, o substrato utilizado costuma ser uma mistura de 
trigo, centeio, cevada e outros cereais. Para o saquê, utiliza-se comumente o arroz. E para as cachaças, assim 
como para a vodka, vários substratos são usados, desde cana de açúcar à batata ou milho. O que importa é que 
esses substratos sejam ricos em glicose, ou seja a matéria orgânica que será quebrada nas células das leveduras 
para que elas comecem a produzir o álcool e os gases necessários na fermentação.  
O mesmo gênero de levedura acima é utilizado na fabricação de pães. Mas nas massas de pães e pizzas o álcool 

também é produzido. Se você observar bem quando sua mãe ou outra pessoa faz a pizza, depois de torna-la 

homogênea (bem misturada aparentando uma massa única) antes da massa ficar em repouso, ela adquire 

aspecto mais escuro e com forte odor de etanol (tipo de álcool produzido). Se colocada em descanso, a massa 

começa a aumentar de volume. Isso indica que, além do álcool, as leveduras estão fermentando a farinha de 

trigo e produzindo gás carbônico. Esse gás é o responsável pelas bolhas que tornam a massa mais macia. 

Diferente da fermentação alcóolica, a fermentação láctica é assim chamada porque as bactérias que a fazem 

produzem ácido láctico, que coagula o leite, transformando-o em coalhada ou em iogurte. 

UNIDADE 03 : A COMBUSTÃO 

Os processos de respiração fermentação são formas naturais de combustão que acontecem em suas células e 

não param até que ela morra. Assim, o aluno pode perceber que toda a energia de combustão é liberada aos 

poucos e utilizada em outros processos celulares, evitando que ela entre em colapso 

São três as condições fundamentais para que ocorra a combustão; 

1- Presença de combustível;  

2- Presença de comburente;  

3- Energia de ignição.  
A combustão é uma reação química entre dois ou mais reagentes (onde pelo menos um deve ser um 
combustível e o outro, um comburente), havendo liberação de energia na forma de calor. Isso quer dizer que as 
reações de combustão são extremamente exotérmicas (mesmo que necessitem de uma fonte inicial de calor 
para começar). 
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Numa reação exotérmica há a liberação de energia (Exo significa fora). Do contrário, as reações químicas que 
apenas consomem energia são chamadas de endotérmicas (Endo significa dentro). 
Numa reação exotérmica há a liberação de energia (Exo significa fora). Do contrário, as reações químicas que 
apenas consomem energia são chamadas de endotérmicas (Endo significa dentro).  
Na natureza os combustíveis utilizados são orgânicos. São ditos formados, portanto, por moléculas longas com 
átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. A madeira, o papel, a gasolina, o álcool etílico (etanol), o acetileno e 
o metano são exemplos. 32  

 
Da classe dos comburentes, o oxigênio é o mais presente (mesmo que outras substâncias possam ser utilizadas, 
como o flúor) e a sua função é oxidar o combustível adicionado. Ou seja, na química costuma-se falar que 
ocorre uma reação de oxirredução quando um comburente faz isso. 
 

 UNIDADE 04 : Combustível, Fontes e Formas de energia 
 
O Combustível, em princípio, é toda substância que entra em Combustão. Ou seja, reage com o oxigênio (ou 
outro comburente como o enxofre, o cloro ou o flúor) liberando energia. Em geral, essa energia é liberada na 
forma de calor, liberando chamas e gases. Portanto, nesse caso, é a lenha que entra em combustão. Logo, ela é 
o combustível usado para fazer esse prato delicioso.  
A madeira é uma fonte inesgotável de energia se considerarmos que novas árvores podem ser plantadas, 
gerando sempre madeira suficiente para ser usada em outros fins. Nesse caso, a madeira é uma Fonte de 
energia. 
Agora, no final da história, a comida só ficou pronta devido ao calor que cozinhou o alimento. Não é verdade? 
Calor este que veio da queima de um combustível (lenha), extraído de uma fonte de energia (a madeira). 
Podemos dizer então que o calor é a Forma de energia que permite o cozimento na frigideira. Ou seja, é a 
energia que chamamos de térmica, pois altera a temperatura através do cozimento. Além da energia térmica, 
temos outras formas de energia na natureza, como a energia elétrica, a energia luminosa, a energia mecânica 
(do movimento) etc. 
Entre os combustíveis líquidos, podemos citar os de origem vegetal ou animal, como o álcool e os óleos 
vegetais de rícino (tirado da semente da mamona) e gorduras ou derivados do petróleo como óleo diesel, o 
querosene e a gasolina.  
Em relação aos combustíveis gasosos estão o GNV (Gás Natural Veicular) e os GLP (Gases Liquefeitos de 
Petróleo), representados pelo Propano e Butano. O GNV é um gás utilizado para os motores de combustão 
interna em veículos, enquanto o GLP é usado na cozinha das casas, sendo chamado também de gás de cozinha. 
 

A água, a luz do Sol e o vento gerando energia 
A energia do movimento da água consegue ser aproveitada, por exemplo, nas Usinas hidrelétricas. Nelas, o 
princípio básico é usar a força de uma queda d'água para gerar energia elétrica. Essas usinas possuem enormes 
turbinas, parecidas com cata-ventos gigantes, que rodam impulsionadas pela pressão da água de um rio 
represado. Ao girar, as turbinas acionam geradores que produzirão energia e, essa energia elétrica, é 
distribuída por todo o país. No Brasil, as hidrelétricas são as principais produtoras de energia elétrica para a 
população brasileira, sendo a Usina Binacional de Itaipu a maior produtora em potência energética. Enfim, o 
simples movimento da água gera muito mais energia do que você poderia imaginar. Não é mesmo?  
Uma outra fonte de energia abundante em nosso planeta é a luminosa, através da radiação solar. A energia 
solar é uma boa opção na busca por alternativas menos agressivas ao meio ambiente, porque consiste numa 
fonte energética renovável e limpa (não emitindo resíduos poluentes). A partir dessa fonte, podemos obter as 
formas térmicas (calor) e elétricas (eletricidade) de energia.  
Uma forma direta de se obter energia através da radiação solar é quando a luz atinge estruturas chamadas 
células fotovoltaicas (foto quer dizer luz e voltaico vem de voltagem) que são feitas geralmente do elemento 
químico silício. O efeito fotovoltaico ocorre quando fótons (energia que o Sol carrega) incidem sobre os átomos, 
proporcionando a emissão de elétrons, que gera corrente elétrica. Na imagem abaixo, você pode observar uma 
placa solar com células fotovoltaicas. 
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Mas não só de água e luz vive o homem. Não é mesmo? Para refrescar o calor do planeta, as correntes de ar e 
os ventos são muito importantes. E o mais incrível é que eles também são fontes inesgotáveis de energia. 
Através da energia eólica (energia do vento) pelo movimento do ar, podemos obter energia mecânica para 
diferentes atividades manuais e até mesmo obter energia elétrica.  
Registros históricos mostram que há mais de 3000 anos, a conversão de energia cinética em energia mecânica 
vem sendo utilizada pela humanidade. Com grande importância na agricultura, os moinhos de vento tinham 
distintas funções, como o bombeamento de água para irrigação das plantações, por exemplo. 

 
 

UNIDADE 05 :O poder do núcleo do átomo 

Tanto a Bomba Atômica quanto uma Usina Nuclear se baseiam na mesma fonte de energia: Os átomos. Ou 

melhor dizendo, a energia do núcleo dos átomos. Mas, para início de conversa, nada melhor do que relembrar 

o que são essas pequenas estruturas. 

Todas as substâncias que existem no planeta e no universo são feitas de matéria e a unidade fundamental da 

matéria é o átomo. Portanto, em princípio, o átomo constitui a menor partícula de qualquer elemento químico. 

Por exemplo, o ouro é um elemento químico. Logo, a menor partícula desse elemento químico é um átomo de 

ouro. Da mesma forma a menor partícula do elemento químico ferro é o átomo de ferro. De forma parecida, 

todos os elementos químicos existentes na natureza apresentam átomos diferentes. Existe uma Tabela 

conhecida como Tabela periódica dos elementos químicos, onde você pode encontrar todos os elementos 

químicos que os cientistas descobriram até hoje (os naturais e os artificiais) e também conhecer propriedades 

sobre os átomos de cada elemento químico. 

 

Nela, os elementos são agrupados de acordo com suas semelhanças químicas. Ela é distribuída em colunas e 

linhas, apresentando diversas caixinhas. Cada uma delas revela os segredos de um elemento químico e, 

consequentemente, do átomo que forma a parte mais elementar desse elemento. Cada átomo representado 

No entanto, o uso da energia eólica para gerar eletricidade é 

recente. Ela começou basicamente década de 1980, na 

Dinamarca. Da década de 90 até os dias atuais, o setor de 

energia eólica vem apresentando um crescimento acelerado em 

todo o mundo, chegando grandes produções energéticas. 
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numa caixinha dessas apresenta em sua composição partículas muito menores, conhecidas como partículas 

subatômicas (sub quer dizer abaixo). O atual modelo atômico aceito pelos cientistas adota o átomo como uma 

estrutura formada por três tipos de partículas subatômicas, com cargas diferentes: prótons (cargas positivas), 

elétrons (cargas negativas) e nêutrons (sem carga aparente). Sendo assim, os prótons e nêutrons encontram-se 

no centro, formando um núcleo e, ao redor, giram os elétrons, com níveis de energia diferentes. 

UNIDADE 07 :Estrutura do Átomo 

Definição de átomo: Foi o filósofo grego Demócrito (460 a.C.) que afirmou que todos os corpos da natureza podiam 

ser divididos até minúsculas partículas indivisíveis chamadas de átomos (a: sem; tomo: divisão), esta hipótese durou 

até o final do século XIX, quando estudos científicos, provaram que o átomo é formado por partículas ainda 

menores. Estrutura do átomo: os átomos são constituídos de duas regiões diferentes: o núcleo e a eletrosfera. 

Nessas regiões são encontradas três partículas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons 

 

Este núcleo atômico pode sofrer transformações e gerar muita energia. Um átomo de hidrogênio, por exemplo, 

quando utilizado no processo de fusão nuclear, proporciona grandes quantidades de energia, no que se 

fundem quatro átomos de hidrogênio para converter-se em um átomo de hélio. Este meio de obter energia não 

foi dominado adequadamente pelo homem (na sua forma mais violenta, é a bomba de hidrogênio, conhecida 

como Bomba H). Já no Universo essa energia é muito comum, pois é a fonte de energia das estrelas. 

Um outro processo artificial que pode ocorrer com o núcleo do átomo é a fissão nuclear. Nesse caso, o que 

ocorre é a quebra do núcleo de um átomo em dois átomos menores pelo bombardeamento de outras 

partículas (como nêutrons, por exemplo). Este ocorre no interior das Usinas nucleares, instalações industriais 

com a finalidade de produzir energia elétrica a partir de reações nucleares. As reações nucleares de elementos 

radioativos produzem uma grande quantidade de energia térmica, ou seja, muito calor. O elemento mais 

utilizado para a produção dessa energia é o urânio. Geralmente, as usinas nucleares são construídas por um 

envoltório de contenção feito de ferro armado, concreto e aço, com a finalidade de proteger o reator nuclear 

de emitir radiações para o meio ambiente. 

Dentro da Usina, inicialmente, o urânio é colocado no vaso de pressão. Com a fissão, há a produção de energia 

térmica 

No núcleo do átomo são encontrados os prótons 

e os nêutrons e na eletrosfera estão localizados 

os elétrons distribuídos em camadas dispostas 

por níveis de energia.  

Os prótons possuem carga elétrica positiva, os 

elétrons carga elétrica negativa e os nêutrons 

não possuem carga elétrica, isto é, são 

eletricamente neutras. Na eletrosfera, os 

elétrons distribuem-se em camadas eletrônicas 

ou níveis eletrônicos em ordem crescente de 

energia. Os elétrons estão distribuídos em 

camadas ao redor do núcleo. Admite-se a 

existência de 7 camadas eletrônicas, designados 

pelas letras maiúsculas: K, L, M, N, O, P, Q 
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A energia gerada pelos combustíveis fósseis 

há uma fonte, em especial, que levou milhões de anos para ser produzida (cerca de 65 milhões de anos, 
especificamente), resultado de um processo muito lento de decomposição de restos de plantas e de animais. 
Portanto, não se renova facilmente como o vento ou a radiação solar. Estamos falando das fontes de energia 
fóssil.  
Todo o combustível que provém desses depósitos de energia é conhecido como combustível “fóssil”. Nessas 

camadas do solo, existem três grandes tipos de combustíveis fósseis: o petróleo, o carvão mineral e o gás 

natural. 

O Petróleo é formado por uma mistura de hidrocarbonetos (substâncias formadas basicamente por uma cadeia 

de átomos de carbono e hidrogênio). Encontra-se impregnado em rochas porosas, em conjunto com o gás 

natural e a água, sendo estes locais designados jazidas de petróleo. Apesar de conhecido há séculos, em poucas 

décadas se consolidou como combustível, principalmente nos anos 60. Mas o Petróleo não se forma em 

qualquer lugar. As suas reservas mundiais são limitadas. Em sua maioria, seus depósitos estão localizados no 

hemisfério sul, sendo que o seu maior consumo ocorre em países da América do Norte, como Canadá e EUA. 

Seu emprego na vida moderna é bastante diverso. Depois de sua extração, passa pelo processo de refino, 

gerando uma série de substâncias precursoras. A partir delas, vários combustíveis são produzidos, como 

combustível de automóveis, aviões, navios e no aquecimento de casas e prédios, é ainda matéria-prima para 

plásticos, produtos químicos, fertilizantes e tecidos. 

Diferente do Petróleo, o Carvão mineral é uma substância de aparência escura e rígida, parecido com uma 
pedra. Também é formado por hidrocarbonetos, possuindo ainda quantidades razoáveis de enxofre. Por meio 
da exploração mineira são extraídas as principais variedades de carvão mineral, como lenhito, antracito e 
hulha. Nos 33  

últimos 25 anos, a produção de carvão mineral em todo o mundo cresceu cerca de 65%. O carvão é, dentre os 

três, o recurso mais abundante, e ao mesmo tempo o mais poluente. Ele gera na sua queima bem mais CO2 (gás 

carbônico ou dióxido de carbono) do que o petróleo, para uma mesma quantidade desejada de energia. 

O Gás natural, o terceiro combustível produzido nessas camadas por ação decompositora fóssil, é mais leve que 

o ar, condição vantajosa em questões de aplicação de segurança. Ele é constituído em sua maioria por CH4 - 

metano, gás altamente inflamável disponível em reservatórios subterrâneos. Sua queima é menos poluente 

que a do petróleo ou a do carvão, sendo que seu aproveitamento depende de bombeamento e adequado 

transporte. O gás natural, quando utilizado como combustível para veículos é chamado de GNV (gás natural 

veicular), tendo sua forma liquefeita e comprimida para ser colocada nas câmaras específicas. No início do 

século XXI, muitos veículos começaram a utilizar o GNV, acreditando ser uma forma mais econômica de 

combustível, em relação ao álcool e à gasolina. As expectativas são que sua contribuição para a demanda 

primária total de energia deve subir em torno de 25% até o ano de 2030. 
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ATIVIDADES 

1- A fermentação é um processo bioquímico utilizado na fabricação de : 

(a) Gasolina 

(b) Álcool 

(c) Sorvetes 

(d) Medicamentos 

2- Para que ocorra combustão é necessário: 

(a) Presença do comburente 

(b) Presença da água 

(c) Presença da gasolina 

(d) Presença de um solvente 

3- Entre os combustíveis gasosos podemos citar: 

(a) O álcool 

(b) O GNV 

(c) A gasolina 

(d) O óleo diesel 

4- A energia produzida pelo vento é chamada: 

(a) Hidrelétrica 

(b) Solar 

(c) Das mares 

(d) Eólicas 

5- A unidade fundamental da matéria é: 

(a) A combustão 

(b) A massa 

(c) O átomo 

(d) O elemento químico 

6- Os prótons são: 

(a) Partículas positivas do átomo 

(b) Partículas negativas do átomo 

(c) Partículas encontradas na eletrosfera 

(d) Partículas neutras 

7- O elemento químico utilizado nas usinas nucleares com o objetivo de gerar energia é: 

(a) O alumínio 

(b) O ferrro 

(c) O cobalto 

(d) O urânio 
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