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Energia 

 
Ao acordar todas as manhãs, podemos ver e sentir a maior fonte de energia para o 
planeta Terra: o sol! O sol faz a água do mar e dos rios evaporar e formar as nuvens de 
chuva. Ao aquecer a Terra, ajuda a formar os ventos. As plantas utilizam o sol para 
crescer. O ser humano pode utilizar diretamente o sol como fonte de energia ou utilizar 
outras fontes de energia influenciadas pelo sol. 

 
Formas e fontes de energia 

Atividades cotidianas e processos naturais envolvem energia. 
 

As diversas formas de energia. Você já parou para pensar o que é e de onde vem a energia que 

utilizamos para carregar um celular, aquecer a água do chuveiro e manter uma geladeira em 

funcionamento? Afinal o que é energia? 

Pense em um dia bem comum na sua vida. Em tudo o que você faz ou utiliza, a energia está presente. 

Os alimentos que consome lhe fornecem energia para as suas funções vitais. 

Acendemos a luz para ler um livro, ligamos a TV na tomada para assistir a um programa etc. 

 
Na Física, a definição mais simples e também usada é que energia é a capacidade de realizar 

algum trabalho. 

Energia não é matéria, mas é a energia que faz com que a matéria seja sólida (como pedra), líquida 
(como a água da torneira) e em vapor, como a água invisível que sai do nariz durante a respiração. 

Não é fácil definir energia, é mais fácil perceber sua existência. Por isso, a matéria é mais simples de 
descrever a energia é dizendo o que ela faz. As principais coisas que a energia faz são: 

* realizar trabalho - uma força capaz tanto de movimentar a matéria bruta ou como fazer a vida 
acontecer; 

* produzir calor - fazendo as coisas se derreterem, ficarem quentes, ferverem ou se evaporarem. 
 
Entre as diferentes formas de energia podemos citar: energia cinética, energia gravitacional, energia 
térmica, energia elétrica, energia luminosa e a energia nuclear. É importante saber que uma forma de 
energia pode ser transformada em outra. 
 
A energia não é criada nem destruída. Ela se transforma de uma forma em outra. 
 

Por exemplo, a energia química da gasolina, em razão da combustão que ocorre nos cilindros dos 
motores dos automóveis, é transformada em energia mecânica, a qual permite ao automóvel deslocar-
se. 
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Atividade 
 
 

1) Que tipos de energia você conhece? 

2) Todos os seres vivos precisam de energia para viver? 

3) Como conseguimos nossa energia corporal? 

4) Você sabe qual foi inicialmente a utilidade do fogo? 
 

 
Obs.: Resposta pessoal  

 
Sugestão de site para aprofundar os conhecimentos:   

https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/o-que-e-energia 
 

 
 
Livro didático 8º ano: 

Araribá Mais Ciências/Editora Moderna/Maíra Rosa Carnevalle. 1. ed./SP, 2018. Pág. 144, 145 e 146 
stas pessoais. 
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