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As diversas formas de energia 
 

Atividades cotidianas e processos naturais envolvem energia. 
 

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. 

 
Energia cinética. Toda energia associada ao movimento de um corpo recebe o nome de energia cinética. 

A energia cinética é a forma de energia que está relacionada ao movimento de um corpo. A energia 
cinética é um tipo de energia mecânica, que tem como característica principal a energia adquirida através 
de um corpo por estar em movimento. Tal energia está diretamente ligada ao movimento, e também a 
massa do corpo. 
 
 

 
 
 

Energia potencial Gravitacional: Todos os corpos da Terra estão sob a ação da gravidade do planeta. 

Essa forma de energia é chamada potencial porque se trata de 

uma energia armazenada que pode ser transformada em outros 

tipos de energia a qualquer momento. 

Esta energia está associada ao estado de separação entre dois 

objetos que se atraem mutuamente através da força 

gravitacional. 

Curiosidades 
Sem a sua gravidade, a Terra não teria atmosfera, e tudo o que se encontra fixo na superfície 
terrestre      estaria simplesmente “flutuando” pelo espaço vazio. Por Rafael Helerbrock 
A gravidade na lua é menor que na Terra. 

 



 
 

Energia térmica: É uma forma de energia que está relacionada com as altas temperaturas e o calor. 

A energia térmica é formada como consequência da energia cinética (movimentação) das moléculas e 

partículas de um determinado corpo. 

Quanto maior o movimento destas partículas, maior será a temperatura e, consequentemente, mais 
intensa será a energia térmica liberada. 

Onde podemos encontrar a energia térmica? 
Pode ser obtida a partir do sol (energia solar), não poluindo o meio ambiente. Obtida a partir da queima de 
lenha, uma matéria-prima barata e encontrada em qualquer lugar. Pode ser obtida através do gás natural, 
que é menos poluente do que os derivados do petróleo e carvão. 
Se deixarmos cubos de gelo em temperatura ambiente, por algum tempo, podemos perceber que ocorre 
uma transformação física - a mudança da fase sólida para a líquida. Isso acontece porque as partículas 
que constituem o gelo têm pequeno grau de agitação. 

 
Atividades 
 

1) Elabore um desenho para explicar a energia térmica. 
 

2) O desenho abaixo ilustra a energia potencial gravitacional na lua: 
 
    Por que os astronautas flutuam na lua? 
 
 
 
 
 
 

3) Observe a tirinha do Garfield: Escreva o motivo por que o gato quer ir a um planeta cuja gravidade 

seja    menor. 
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Lembrando que está atividade está valendo como avaliação para o mês de abril 
 

OBS.: retorne a atividade enviando para o e-mail  profivangela@gmail.com 
OBS: pode responder nesta folha e colar no caderno e enviar uma foto para o e-mail acima, não esqueça 
de colocar seu nome e turma 
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